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Anexo II 

2. Recursos Disponíveis a serem utilizados para o PAM e PCE 

2.1 Estrutura fixa 

      O Porto de Porto Velho possui as seguintes estruturas fixas de suporte as 

hipóteses descritas no Plano de Ajuda Mútua e Plano de Controle de 

Emergência: 

      - Sistema de hidrantes com rede distribuída em 04(quatro) pontos do Porto: 

pátio de carga geral, pátio da RORO, pátio de estacionamento de carretas 

próximo ao galpão de carga geral e pátio de estacionamento de acesso a 

Empresa Hermasa; 

      - Sistema de para raio tipo Franklin, instalado na caixa d’água, guindastes, 

balança, prédio da administração e cais flutuante e ponte metálica; 

     - Sistema de alarme contra incêndio (em fase de implantação) no prédio da 

administração.  

2.2 Veículos 

        Para a condução de feridos e apoio nos atendimentos, dispõe dos 

seguintes veículos: 

        - 02 (dois) veículos tipo Siena; 

         - 01(uma) camionete tipo L200 HPE; 

         - 01 (uma) ambulância tipo Saveiro, com uma maca; 

          -01(uma) lancha motor 40 HP com capacidade para 08(oito) pessoas; 

          -01 (um) caminhão marca Iveco 280; 

          -07(sete) empilhadeiras; 

          - 03(três) pás carregadeiras;  

   2.3   Equipamentos e materiais de emergência médica 

   - Colar cervical para resgate de vítimas: tamanho pequeno: 06(seis) 

   - Colar cervical para resgate de vítimas: tamanho médio: 02(dois) 

   - Colar cervical para resgato de vítimas: tamanho grande: 02(dois) 

   - Prancha rígida para imobilização, resgate e transporte de vítimas: 02(duas) 
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   - Imobilizador de cabeça, tipo Head Block para imobilização, resgate e 

transporte de vítimas: 02(dois) 

  -  Desfibrilador externo automático para resgate de vítimas: 01(um) 

  - Tesoura ponta romba: 03(três) 

  - Óculos de proteção para resgate de vítimas: 03(três) 

            

2.4 Extintores   

- Extintor de água pressurizada” AP”, com 10 litros: 12(doze) 

- Extintor de pó químico seco “ PQS (pó químico seco), com 12 kg: 35(trinta e 

cinco) 

- Extintor de gás carbônico (CO2), com 6 kg: 08(oito)   

- Extintor de pó pressurizado sobre rodas, com 20 kg: 03(três) 

 

2.5 Equipamentos de Proteção Individual- EPI 

- Luva de segurança tricotada em algodão e poliéster preto, com pigmentos em 

PVC na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico: 100(cem) 

pares; 

- Luva de segurança em vaqueta, reforço externo de costura em vaqueta no 

polegar: 25(vinte e cinco) pares; 

- Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas: 

200(duzentas); 

- Capacete de segurança, com sistema frontal de carneira (cinta), dotado de tira 
sintética absorvedora de suor e jugular: 55(cinquenta e cinco); 

- Capuz de segurança, confeccionada em PVC com forro de poliéster: 
50(cinquenta); 

-Cinturão de segurança tipo paraquedista: 05(cinco); 

- Calçado ocupacional tipo botina de segurança uso profissional: 49(quarenta e 
nove); 

- Bloqueador solar PFS 58: 100(cem)    


