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1.APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Plano de Controle de Emergência- PCE, 

elaborado pela equipe de servidores do Setor de Gestão Ambiental, Segurança e Saúde no 

Trabalho (SGAS), da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH), no 

qual estabelece as diretrizes necessárias para atuação sobre eventos emergenciais que 

possam ocorrer a partir das operações realizadas durante o desenvolvimento das atividades 

portuárias no Porto de Porto Velho, no Município de Porto Velho/RO. 

Sua elaboração visa o cumprimento dos preceitos estabelecidos na NR 29, 

tendo como premissa o controle e eficácia no tratamento de eventos que desviem dos 

procedimentos operacionais de regime normal do Porto, de forma a propiciar as condições 

necessárias para o pronto atendimento às emergências e a mitigação dos danos, visando à 

rápida retomada das operações. 

 

2.OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 

 

O presente documento tem como objetivo estabelecer as ações e os 

procedimentos a serem desencadeadas, em eventuais situações emergenciais na área do 

Porto de Porto Velho/RO, que tenham potencial para afetar a integridade física de seus 

trabalhadores, causar danos ao patrimônio das empresas e/ou de terceiros, ou gerar impactos 

ao meio ambiente. 

O Plano aplica-se a todas as instalações portuárias não arrendadas, sob 

jurisdição da SOPH, sendo que as áreas arrendadas deverão dispor de plano específico para 

o exercício das suas atividades. 

 

3.HISTÓRICO 

 

A construção do Porto de Porto Velho-RO teve início em 20 de abril de 1973, 

pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis- DNPVN, do antigo Ministério do 

Transporte e Comércio, visando substituir as antigas rampas de embarque e desembarque 

do plano inclinado (sarilho) implantado pela Estrada de Ferro Madeira – Mamoré e que eram 

usados como o único porto oficial do Estado de Rondônia desde 1920. 

A partir de 1976, a Empresa de Portos do Brasil S.A- Portobrás, deu 

continuidade às obras, com a construção de um terminal para operações pelo sistema Roll- 

ON/Roll- OFF (RO-RO). 
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Em 1986 foi iniciada a construção de um cais flutuante, composto de cinco 

berços de atracação, concluído em 1988. 

Quando da transformação do Território de Rondônia em Estado, em 09 de 

janeiro de 1982, as instalações do Porto de Porto Velho, se encontravam sob a 

responsabilidade da Administração do Porto de Manaus. Posteriormente, em 31 de janeiro de 

1985, foi constituída a Administração do Porto de Porto Velho- APPV, ligada à Portobrás, que 

foi extinta em 1990. A APPV ficou ligada à Companhia Docas do Pará- CDP, quando em 1997, 

por força do Convênio nº 06, de 12 de novembro de 1997, o Porto foi delegado da União ao 

Governo do Estado de Rondônia, que passou a ser administrada pela Sociedade de Portos e 

Hidrovias do Estado de Rondônia- SOPH, Empresa Pública do Estado de Rondônia. 

 

4.LOCALIZAÇÃO 

 

O Porto está localizado à margem direita do rio Madeira, na cidade de Porto 

Velho 

- RO, distando cerca de 80 km à montante (próximo da cabeceira) da foz do Rio Jamari. Suas 

coordenadas geográficas são: Latitude: 08° 44’ 00” S, Longitude: 063° 

55’ 00” W. 

O Porto de Porto Velho está situado entre duas rodovias principais a BR-364 e 

BR- 319, que conectam-se a partir do município. 

 

 

Figura 1 - Imagem ilustra os traçados dessas rodovias até o Porto. 

 

Conforme consta no Plano Mestre, a área do Porto de Porto Velho foi definida 

pela Portaria - MT nº 1.012, de 16/12/93 (DOU de 17/12/93), sendo constituída: 
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I) de instalações portuárias terrestres existentes na margem direita do rio 

Madeira, na cidade de Porto Velho, desde a extremidade norte do porto, à jusante da rampa 

RO-RO, até a extremidade sul, à montante dos dolfins de atracação do cais flutuante, 

abrangendo todos os cais, rampas RO-RO, docas, pontes, píeres de atracação e de 

acostagem, armazéns, pátios, edificações em geral, vias internas de circulação rodoviárias e, 

ainda, os terrenos ao longo dessas faixas marginais e em suas adjacências, que pertencem 

à União, incorporados ou não ao patrimônio do Porto de Porto Velho, ou sob sua guarda e 

responsabilidade; 

II) de infraestrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo áreas 

de fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a esse, até as margens 

das instalações terrestres do porto, conforme definido no item "I" acima, existentes ou que 

venham a ser construídas, e mantidas pela administração do porto ou por outro órgão do 

poder público. 

Logo a área do Porto de Porto Velho/RO, possui um total de 209.971,00 m², 

conforme disposto na figura abaixo: 

 

 

Figura 2 Imagem demarca o perímetro portuário 

 
5. ACESSOS 

 

A admissão ao Porto de Porto Velho pode ser feita por rodovias ou pelo meio 

aquaviário no próprio Rio Madeira. Não existe acesso ferroviário na região, tampouco de duto 

nas vias, contudo limitando-se a esses trajetos. 
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a) Meio Terrestre – O acesso rodoviário é feito pelas estradas principais 

inteiramente asfaltadas com pista de rolamento e acostamentos de cada lado. 

As rodovias conectam-se através da BR- 364 e BR- 319 que liga a cidade de 

Porto Velho (RO) a Manaus (AM). A BR-364 também interliga a cidade de Porto 

Velho (RO) à Cuiabá (MT) e ao resto do país, no sentido norte-sul; no sentido 

oeste, leva à fronteira do país com o Peru, na cidade brasileira de Epitaciolândia 

(AC), passando por Rio Branco, capital do Estado. 

b) Meio Urbano – A partir de 2015 o Governo do Estado em parceria com o 

Governo Federal projetou a construção de um arco anel rodoviário que dá 

acesso aos terminais privados sem causar transtornos ao trânsito de vias 

centrais da cidade de Porto Velho (RO). O novo acesso está localizado na BR-

364 próximo a uma comunidade conhecida como Santa Marcelina, dessa 

forma, os caminhões adentram esse desvio contornando a cidade e o rio 

Madeira chegando ao atual Porto de Porto Velho, no sentido jusante a 

montante. Ao adentrar no Porto de Porto Velho, conta com dois portões de 

acessos; a entrada principal, restringe- se a veículos pesados e dá-se pela Rua 

Imigrantes (antiga Costa e Silva). A avenida é formada consta pista dupla 

asfaltada e iluminada e outro acesso é feito pelo portão exclusivo para veículos 

leves. 

c) Meio Hidroviário – O sistema de confluência do extenso rio Mamoré é do 

volumoso rio Beni e na fronteira com a Bolívia, forma-se o rio Madeira, que se 

estende por 1.450 km até a sua foz, no Amazonas. Para se tornar hidrovia 

interior ou via navegável interior, o rio Madeira foi submetido às ações 

antrópicas, mediante as quais vem recebendo contínuas intervenções no seu 

ambiente para manter as condicionantes do seu projeto hidroviário, cuja 

execução se deu pela necessidade do homem de moldar a natureza para seu 

uso e benefício. A ligação fluvial de relevância ao Porto de Porto Velho é feita 

pelo Baixo Madeira, que vai da foz até o início das cachoeiras, cerca de 

1.100km da foz e um pouco a montante de Porto Velho. Admite a navegação 

de embarcações (balsas) de até 6,10 metros de calado no período das cheias 

(março/abril), e de embarcações calando até 2,10 metros no período da seca 

(agosto/setembro). E sua profundidade varia consideravelmente ao longo do 

ano, podendo atingir 16m no pico do período da cheia e reduzir para 2m na sua 

vazante. 

6. INSTALAÇÕES 
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O Porto de Porto Velho tem três locais para acostagem: o cais flutuante (B5), 

as rampas RO/RO (E1), Terminal multicargas (D2, D3, D5), e as áreas de expansão (D1, E2). 

Profundidades variam de 2,5m a 19,6m devido ao regime de águas do rio Madeira, o que 

interfere bastante na escolha das estruturas de acostagem no Porto. 

 

 

Figura 3 - Imagem apresenta as operações portuárias. 

 

6.1 Infraestrutura de Cais e Acostagem 
 

O cais flutuante possui 25m de largura por 110m de comprimento, sendo ligado 

à margem por uma ponte metálica de 113,5m em vão. Pode comportar até duas balsas em 

cada lateral e uma balsa na extremidade de jusante. Sua área total é de 2.703,03m². 

A acostagem próxima ao terminal multicargas ocorre em barranco de talude 

alto e estável e dispõe de três pontos: um guindaste com operação de fertilizantes e duas 

áreas de operação de combustível e material asfáltico ambos granéis líquidos.  

A movimentação de carga é feita diretamente da balsa até o pátio por meio do guindaste e 

tubulações. 

As rampas RO/RO são três rampas metálicas, sendo duas flutuantes e uma do 

tipo “charriot” com capacidade de atracação para três balsas simultaneamente, dando acesso 

ao pátio. Trata-se de rampa metálica que possibilita a transição entre a estrutura de concreto 

balsa. 
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6.2 Instalações de Armazenagem 
 

Há dois armazéns no Porto de Porto Velho, todos destinados à carga geral. 

Um é localizado no pátio multicarga com 865m² e um armazém alfandegados de 1800m². 

 

6.3 Pátios 
 

Há quatro pátios pavimentados: das Rampas, de multicargas, de apoio ao 

motorista e o da Hermasa. 

O pátio das rampas possui 17.721m² e está localizado na retaguarda das 

rampas RO-RO. É utilizado para estacionamento de caminhões e carretas destinados ao 

embarque nas balsas na modalidade “RO-RO caboclo”, ou que terão suas cargas 

transbordadas para outras carretas. 

O pátio multicargas possui 20.242m² e está localizado entre a região do cais 

flutuante e das rampas RO/RO. É utilizado para o estacionamento das carretas cuja carga 

destina-se ao transbordo com a utilização do guindaste e graneis liquido. 

O pátio de apoio ao motorista possui 11.701m² e está localizado à esquerda da 

entrada do porto, junto ao restaurante/refeitório. É utilizado para atender às necessidades dos 

motoristas que adentram ao porto e que aguardam o momento de descarregar o produto 

trazido. 

O pátio da Hermasa possui 7.214m² e está localizado à esquerda da pista 

interna de circulação no sentido de entrada no porto. É utilizado para estacionamento dos 

caminhões com destino ao terminal daquela companhia. 

O quinto pátio, para depósito de contêineres, não é pavimentado. Ele tem 

aproximadamente 14.500 m². Nele há um galpão para apoio. 

 

6.4 Silos 
 

A área do terminal arrendada para a Hermasa possui 40.000m². Esta área 

contém quatro silos verticais com capacidade estática de 10.000t cada, estocando soja em 

grãos e milho. A carga é levada ao cais flutuante por meio de esteiras. 
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Figura 4- Silos – Hermasa 

 

6.5 Equipamentos de Cais 
 

O Cais Flutuante localizado na extremidade mais a montante do porto é dotado 

de ponte metálica de 113,5m de vão articulada a um flutuante de acostagem com 115 m de 

comprimento e 25m de largura. Tem 05 berços: 401 e 402 na lateral interna operando na 

carga geral e contêineres; berços 403 e 404 na lateral externa, específicos para o embarque 

de grãos, havendo um carregador de barcaça arrendado pela Hermasa utilizado para 

movimentação de grãos e o berço 405 para operações Roll-On/Roll-OFF, podendo também 

ser utilizado para operação de contêineres (embarque/desembarque) e cargas unitizadas 

(pallets e ‘’big-bags’’). 

 

6.6 Equipamentos de Pátio 
 

Os equipamentos operacionais que pertencem à SOPH, usados para 

movimentação e aferição de produtos, são listados na tabela a seguir: 

 

Uma pá carregadeira New Holland W160 

2,5m³ 

Uma pá carregadeira Case 20 t, mod.821 
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Uma empilhadeira 7t movida a diesel Um caminhão do tipo caçamba/basculante 

10m³ 

Uma empilhadeira 4,5t movida a diesel Ambulância para resgate 

Duas empilhadeiras 5t movida a diesel Veículo do tipo viatura para agentes da 

guarda 

portuária 

Duas empilhadeiras 3.5t movida a diesel Uma mini carregadeira marca New 

Holland 

(Bobcat) 

 

Uma balança rodoviária de 100 t; Duas 

balanças rodoviárias de 120 t (cada). 

Barco medindo 7 metros comprimento 

com capacidade para 10 passageiros, 

com motor Mercury 75 Hp; equipado com 

reboque (tipo 

carreta). 

Tabela 1 - Equipamentos Operacionais 

 

 

Figura 6 - Empilhadeira/SOPH Figura 5 -Caçamba Basculante/SOPH 
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Figura 9 - Barco/SOPH 

 

7. FLUXO DE CARGAS 

 

Atualmente o Porto de Porto Velho opera os seguintes tipos de cargas 

compreendidos entre granéis líquidos, granéis sólidos e a carga geral, com destaque para a 

movimentação de soja, milho no formato de exportação e o fertilizando na importação. 

Os granéis líquidos são compostos por combustíveis e derivados de produtos 

betuminosos. Na carga geral, são movimentadas cargas de açúcar, óleo vegetal, 

semirreboques e containers, dentre outros. 

O fluxo maior da movimentação é destinado ao Estado do Amazonas com 

cargas de granéis sólidos que fazem a baldeação/transbordo da carga em navios com destino 

em sua maioria para a Europa e Ásia. 

 

8. DEFINIÇÕES 
 
 Alijamento: Todo despejo deliberado de resíduos e outras substâncias, efetuado, por 

Figura 7 - Ambulância para resgate portuário Figura 8 - Viatura / Guarda Portuária 
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embarcações, plataformas, aeronaves e outras instalações, inclusive seu afundamento 

intencional em águas sob jurisdição nacional. 

 Área Fria: Área isenta de risco e, portanto, própria para permanência do público em 

geral. Local onde as autoridades e a imprensa serão recebidas. 

 Área Morna: Área compreendida entre a área quente e a área fria. É o local afastado 

do risco, onde são locados a logística de apoio, ao combate à emergência. 

 Área Quente: Área imediatamente afetada onde somente podem ter acesso àqueles 

que estão diretamente empenhados, no controle da emergência. 

 Áreas Ecologicamente Sensíveis: Regiões das águas marítimas ou interiores, 

definidas por ato do poder público, onde a prevenção, o controle da poluição e a manutenção 

do equilíbrio ecológico exigem medidas especiais para a proteção e a preservação do meio. 

 Autoridade marítima: Autoridade exercida diretamente pelo comandante da Marinha, 

responsável pela salvaguarda da vida humana e segurança da navegação, no mar aberto e 

hidrovias interiores, bem como pela prevenção da poluição ambiental causada por navios, 

plataformas e suas instalações de apoio, além de outros cometimentos a ela conferidos por 

esta Lei. 

 Célula de Administração de Crise: É composta pelo Coordenador Geral e Equipe 

Técnica. É convocada pelo Diretor-Presidente da SOPH, objetivando o gerenciamento de 

situações com potenciais catastróficos, ou ainda situações que podem colocar em risco a 

imagem pública da empresa. 

 Centro de Ação de Emergência (CAE): Local seguro a ser estabelecido dentro da área 

morna, mais próxima possível do local onde ocorre a emergência e para onde devem ser 

deslocados todos os recursos humanos e materiais necessários à ação de emergência. Pode 

ser disposto de uma barraca ou outra estrutura móvel. 

 Centro de Controle de Emergência (CCE): Local livre de riscos e dotado de todos os 

meios de comunicação necessários, para onde são canalizadas e de onde são transmitidas 

todas as informações e instruções relativas à emergência. Para efeito deste procedimento o 

CCE é a sala de monitoramento da Guarda Portuária, até a definição de outro local específico. 

 Descarga: Qualquer despejo, escape, derrame, vazamento, esvaziamento, 

lançamento para fora ou bombeamento de substâncias nocivas ou perigosas, em qualquer 

quantidade, a partir de uma embarcação, porto  organizado, instalação portuária, dutos, 

plataforma ou suas instalações de apoio. 

 Acidentes com produtos e substâncias que possam prejudicar a vida aquática ou meio 

ambiente, deverá ser contido com boias de contenção e kits de mitigação. 

 Emergência: Toda situação anormal, inesperada, não programada, que ocorreu ou 
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está em vias de ocorrer, e que exige uma ação imediata para evitar sua ocorrência ou mitigar 

suas consequências. Considerando as instalações e as atividades desenvolvidas, estão 

potencializados os seguintes cenários acidentais: 

 Emergência Tipo: É a classificação atribuída pelo líder local ou pelo líder geral da 

equipe de emergência, em função da magnitude do evento. 

 Emergência Tipo 01: Eventos em terra ou no rio, controláveis com os recursos 

existentes no Plano Local de Emergência, não provocando qualquer impacto a comunidade 

externa. 

 Emergência Tipo 02: Eventos em terra ou no rio, não controláveis com os recursos 

existentes no local de emergência, sendo necessário à convocação da equipe de emergência 

do porto organizado. 

 Emergência Tipo 03: Eventos em terra ou no rio não controláveis com recursos 

existentes no local de emergência e equipe de emergência do Porto Organizado, sendo 

necessário o acionamento de outros recursos disponíveis nos Planos de Contingência Local, 

Estadual ou Nacional e Plano de Ajuda Mútua. 

 Equipe de Emergência: Conjunto de funcionários treinados de maneira teórica para 

evitar a ocorrência e/ ou agravamento das consequências de uma emergência. 

 Equipe Técnica: Grupo de funcionários que por sua formação e experiência, compõem 

a célula de administração de crise da empresa, auxiliando o coordenador geral na tomada de 

decisões. 

 Grupo Voluntário de Fiscalização e Monitoramento: Consiste em grupo formado por 

todo e qualquer profissional que opere embarcações no canal de acesso ao Porto. São 

devidamente treinados, certificados, e tem a missão de, dentro de suas respectivas rotinas de 

trabalho, fiscalizar continuamente o canal comunicando qualquer anormalidade relacionada 

ao descarte de produtos nocivos. 

 Incidente: Qualquer descarga de substância nociva ou perigosa, decorrente de fato ou 

ação intencional ou acidental que ocasione risco potencial, dano ao meio ambiente ou à saúde 

humana. 

 Instalação Portuária ou Terminal: Instalação explorada por pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, dentro ou fora da área do Porto Organizado, utilizada na movimentação e 

armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. 

 Instalação de Apoio: Quaisquer instalações ou equipamentos de apoio à execução das 

atividades das plataformas ou instalações portuárias de movimentação de cargas a granel, 

tais como dutos, monobóias, quadro de boias para amarração de embarcações e outras. 

 Lastro Limpo: Água de lastro contida em um tanque que, desde que transportou óleo 
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pela última vez, foi submetido à limpeza em nível tal que, se esse lastro fosse descarregado 

pelo navio parado em águas limpas e tranquilas, em dia claro, não produziria as trações 

visíveis de óleo na superfície da água ou no litoral adjacente, nem produziria borra ou emulsão 

sob a superfície da água ou sobre o litoral adjacente. 

 Lixo: Todo tipo de sobra víveres e resíduos resultantes de faxinas e trabalhos rotineiros 

de embarcações, Portos Organizados, instalações portuárias, plataformas e suas instalações 

de apoio. 

 Mistura Oleosa: Mistura de água e óleo, em qualquer proporção. 

 Navio: Embarcação de qualquer tipo que opere no ambiente aquático, inclusive 

hidrófilos, veículos a colchão de ar, submersíveis e outros engenhos flutuantes. 

 Óleo: Qualquer forma de hidrocarboneto (petróleo e seus derivados), incluindo óleo 

cru, óleo combustível, borra, resíduos de petróleo e produtos refinados. 

 Órgão Ambiental ou Órgão de Meio Ambiente: Órgão do poder executivo federal, 

estadual ou municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 

responsável pela fiscalização, controle e proteção ao meio ambiente no âmbito de suas 

competências. 

 Órgão Regulador da Indústria de Petróleo: Órgão do poder executivo federal, 

responsável pela regulação e fiscalização das atividades econômicas da indústria do petróleo, 

sendo tais atribuições pela Agência Nacional do Petróleo-ANP. 

 Plano de Contingência: Conjunto de procedimentos e ações que visam a integração 

dos diversos planos de emergência locais, do Porto Organizado, do Município, do Estado e 

de caráter nacional, com definição dos recursos humanos, materiais e equipamentos 

complementares para controle de emergências. 

 Plano de Controle de Emergência do Porto (PCE): Conjunto de procedimentos 

objetivando o gerenciamento e controle das ações emergenciais envolvendo as operações e 

instalações sob sua administração direta, bem como o acompanhamento dos planos de 

emergência estabelecidos e gerenciados pelas empresas que se utilizam do Porto 

Organizado. Estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas 

imediatamente após um incidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e 

equipamentos adequados à prevenção, controle e combate ao cenário emergencial. 

 Plano de Auxílio (Ajuda) Mútuo - PAM: Associação de empresas com cenários 

emergenciais semelhantes que se organizam para oferecer equipamentos, além de recursos 

materiais e humanos para o saneamento de emergência. 

 Plataformas: Instalação ou estrutura fixa ou móvel, localizada em águas sob jurisdição 

nacional, destinada a atividade direta ou indiretamente relacionada com a pesquisa e a lavra 
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de recursos minerais oriundos do leito das águas interiores, ou de seu subsolo. 

 Porto Organizado: Porto construído e aparelhado para atender às necessidades da 

navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela 

União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade 

portuária. 

 Ponto de Encontro: Local considerado seguro, onde os funcionários e outras pessoas 

que tiverem seus locais de trabalho afetado por uma emergência devem se reunir. Para efeito 

deste procedimento, o ponto de encontro está definido nos procedimentos de controle de 

emergência específicos a cada localidade de interesse. 

 

 

 Rota de Fuga: Em caso de evacuação, é a via considerada mais segura, por onde 

devem sair às pessoas das áreas já atingidas ou passíveis de serem atingidas pela 

emergência. Para efeito deste plano, a rota de fuga a ser adotada em caso de emergência 

está definida nos procedimentos de controle de emergência específicos a cada localidade de 

interesse. 

 

Figura 10 - Local estratégico para o ponto de encontro 
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Figura 11 - - Sinalização rota de fuga na sede administrativa 

 

 Sistemas de Comunicação: Conjunto de equipamentos destinados à comunicação 

interna ou com empresas e órgãos externos. Existem no Porto os seguintes equipamentos: 

telefone, rádio VHS e internet. 

 Substância Nociva ou Perigosa: Qualquer substância que, se descarregada nas 

águas, é capaz de gerar riscos ou causa danos à saúde humana, ao ecossistema aquático ou 

prejudicar o uso da água e de seu entorno. 

 Tanque de Resíduos: Qualquer tanque destinado especificamente a depósito 

provisório dos líquidos de drenagem e lavagem de tanques e outras misturas e resíduos. 

 

9. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PLANO 
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Visando definir uma estrutura organizacional para a coordenação das ações 

em resposta aos eventos de emergência abrangidos pelo Plano de Controle de Emergência, 

estruturou-se o mesmo com a seguinte composição: 

 

 Coordenador geral; 

 Grupo Operacional: formado por líder operacional, líder de combate e brigadistas; 

 Grupo Administrativo: formado por líder de logística, grupo de evacuação e isolamento 

de área e grupo de segurança física e tráfego. 

 

10. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES DA EXECUÇÃO DO PLANO 
 

10.1 Coordenador Geral 
 

A coordenação geral será exercida pela bióloga da SOPH ou por seu suplente 

devidamente nomeado, quando esse estiver ausente, e tem como atribuição: 

 

 Acionamento do Plano, com prévia autorização do Diretor-Presidente ou seu 

Gráfico 1 - Fluxograma do Plano Organizacional do PCE 
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substituto; 

 Definição do nível emergencial, após análise juntamente com o Coordenador da 

Guarda Portuária; 

 Acionar a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria Estadual e Municipal 

de Defesa Civil e Delegacia da Capitânia dos Portos, nas situações que extrapolem a 

capacidade de intervenção pela equipe do Porto; 

 

10.2 Grupo Operacional 
 

É constituído pelo efetivo de servidores empregados diretamente no 

enfrentamento à emergência, atuando de forma integrada e sob orientação do coordenador 

geral e tem como atribuição: 

 Deflagrar o acionamento do Plano de Emergência Individual (PEI), nos casos de 

derramamento de óleo e/ou produto perigoso; 

 Acionar o Plano de Ajuda Mútua- PAM, em caso de emergência Nível 3, as quais 

extrapolam a capacidade de atendimento do Porto Organizado de Porto Velho e que 

necessitam do apoio de órgãos externos. 

 

10.3 Líder Operacional 
 

Em situação normal garante que todas as funções da equipe de emergência estejam 

preenchidas em cada horário de trabalho. Em situações de sinistro: 

 Responder pelo acionamento de alarmes, convocação da Equipe de Atendimento 

Emergencial; 

 Decidir pela convocação da célula de crise; 

 Estabelecer na área morna o Centro de Ação de Emergência; 

 Coordenar as ações de controle e mitigação da emergência, bem como as medidas 

para retorno da normalidade. 

 

A função de líder operacional será executada pelo Coordenador da guarda 

portuária ou seu substituto eventual. 

A partir do recibo da notificação do sinistro deverá adotar os seguintes 

procedimentos: 

 Deslocar-se para o local e estabelecer em local seguro, o Centro de Ação de 

Emergência- CAE; 
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 Inteirar-se dos desdobramentos e evolução da emergência com pessoas que 

presenciaram os acontecimentos que antecedem a sua chegada ao local; 

 Em função das características da ocorrência, decidir juntamente com o oficial do Corpo 

de Bombeiros que atender a ocorrência, a estratégia de controle a ser adotada; 

 Decidir se existe necessidade de completar a mão de obra e os equipamentos 

necessários ao combate da emergência. Caso exista solicitar convocação do Plano de 

Auxilio Mútuo. 

 

10.4 Líder de Combate 
 

É o chefe da equipe de brigadistas. Tem como atribuição: Responder pela 

elaboração de controle e mitigação dos cenários emergenciais, bem como a aplicação destas 

junto aos brigadistas. 

 

10.5 Brigadistas 
 

São os servidores da SOPH que realizaram treinamento especifico para 

atuarem como brigadistas. Eles tem a responsabilidade de seguir as determinações do líder 

para o combate direto ao cenário emergencial. 

Adotam-se como ações básicas (além das definidas para cada tipo de evento 

emergencial que serão descritos no item 7), no qual a equipe de brigada ao contar o sinistro 

deverá tomar as seguintes providências: 

 

 Soar o alarme ou qualquer instrumento que possa servir como divulgador da 

emergência, ao perceber o sinistro; 

 Socorrer as pessoas que estiverem em perigo imediato; 

 Dar o alarme à Direção do estabelecimento e aos outros servidores; 

 Dar ou confirmar o alerta ao Corpo de Bombeiros; 

 Iniciar o combate ao foco de incêndio com os meios de intervenção existentes; 

 Evacuar o local, encaminhando os seus ocupantes para o exterior (pontos de 

encontro); 

 Verificar a desocupação efetiva dos locais, fechando atrás de si todas as portas; 

 Auxiliar os bombeiros nas operações de combate e rescaldo, procedendo à eventual 

desobstrução dos acessos e pontos de penetração e indicando a localização e 

extensão exata do sinistro. 
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10.6 Grupo administrativo 
 

10.6.1 Líder da logística 
 

É responsável por administrar todas as ações de apoio ao combate e mitigação 

da emergência. Garantir que todos os recursos materiais necessários ao combate e mitigação 

da emergência estejam disponíveis no interior da área morna. Deverá empregar quantitativo 

de servidores colocados à sua disposição pelo líder operacional. 

 

10.6.2 Grupo de evacuação e isolamento de áreas 
 

Sob orientação do Líder da Logística, deverá estabelecer e implantar os 

isolamentos das áreas quentes, morna e fria, com o efetivo de servidores colocados à sua 

disposição pelo líder operacional. 

 

10.6.3 Grupo de Segurança física e tráfego 
 

Sob orientação do Líder de Logística, este grupo deve garantir a integridade do 

isolamento entre as áreas frias e mornas, como também coordenar o tráfego interno e externo 

objetivando a movimentação de veículos de atendimento emergencial. 

 

10.7 Funções de apoio 
 

Servidores que deverão exercer funções específicas de apoio a resolução dos 

incidentes), tais como: 

10.7.1 Socorristas 
 

Ministrar os primeiros socorros e eventuais acidentados e promover o 

transporte para atendimento hospitalar. Na falta do servidor qualificado para os atendimentos, 

deve-se aguardar a intervenção pela equipe do SAMU e/ ou do Corpo de Bombeiros Militar. 

 

10.7.2 Comunicação 

 

Será responsável pelo fluxo interno e externo das comunicações solicitadas 

pelo líder operacional e coordenação geral, bem como efetuar os registros do evento aos 

órgãos constituídos, elaboração de relatórios e registros de fotos e vídeos de todo o ocorrido. 
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10.7.2 Célula de administração de crise 
 

É composta pela alta administração do Porto convocada para gerenciamento 

de situações com potencial catastrófico, ou ainda que possam colocar em risco a imagem 

pública da empresa e/ou do Estado. 

Objetiva fornecer toda a logística necessária à mitigação dos danos provocados 

pela emergência como também para a recuperação ambiental e a retomada à normalidade. 

Para a administração dos cenários identificados no Porto de Porto Velho, a 

célula de crise possui a seguinte estrutura: 

 

ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 

 

Coordenador Geral do PCE 

 

Bióloga da SOPH 

Atividades relacionadas à 

contratação 

emergencial de equipamentos, materiais e 

serviços. 

 

Diretoria Administrativa e Financeira 

Contratação de pessoal, retaguarda nas 

áreas médicas, hospitalares e assistência 

social. 

 

Diretoria Administrativa e Financeira 

Apoio para as ações relacionadas às 

operações portuárias, manobras com 

embarcações, manutenção, engenharia, 

segurança e meio ambiente. 

 

 

Diretoria de Fiscalização e Operações 

 

Apoio às ações de comunicação com a 

comunidade, mídia e órgãos oficiais. 

 

Gabinete da Presidência/

 Assessoria de 

Comunicação/ Assessoria Jurídica 

Apoio nas relações com as Polícias civil e 

Militar, Corpo de Bombeiros Militar, 

Marinha, Exército, Aeronáutica e órgãos de 

Defesa Civil Municipal, Estadual e Federal. 

 

Assessoria Jurídica/ Coordenador da 

Guarda Portuária 

 

Apoio jurídico quanto aos desdobramentos 

do cenário emergencial 

 

Assessoria Jurídica 

Tabela 2 - Célula de Administração de Crise 
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10.8 Níveis de Emergência 
 

No Porto de Porto Velho foram definidos os seguintes níveis de emergências: 

 Nível 1- Emergências que são contidas com recursos locais. 

 Nível 2 - Emergências que extrapolam a capacidade de atendimento do Porto, 

necessitando do auxílio de entidades externas. 

 Nível 3 - Emergência que extrapolam a capacidade de atendimento do Porto 

Organizado de Porto Velho, necessitando de apoio de órgãos externos, realizando 

assim o acionamento do Plano de Ajuda Mútua- PAM do Porto. 

 

10.9 Responsabilidades 
 

10.9.1 Coordenador do Plano 

 

A coordenação do plano exercida pela bióloga da SOPH ou por seu suplente, 

com as atribuições já definidas no item acima. 

 

10.10 Órgão gestor de mão- de- obra (OGMO) 
 

Em casos de acidentes que envolvam TPA’s, cabe ao OGMO, à 

responsabilidade de: 

 

 Análise do acidente - SESSTP- Técnico de segurança/Engenheiro de 

segurança/Coordenador do SESSTP; 

 Inspeção de bordo- quando junto à embarcação; 

 Requisição de trabalho- Sistema de informática do OGMO; 

 RAPH- Registro de Atendimento Pré-hospitalar- Bombeiros Socorristas do OGMO; 

 Termo de Vistoria Técnica- Técnico de Segurança do Trabalho do OGMO; 

 Termo de Ocorrência Operacional- Técnico de Segurança do Trabalho do OGMO; 

 Termo de constatação – Técnico de Segurança do Trabalho do OGMO; 

 Nota Recomendatória- Engenheiro de Segurança do Trabalho do OGMO, Técnico de 

Segurança do Trabalho do OGMO; 

 Depoimento do Técnico de Segurança do Trabalho e Supervisores do OGMO; 

 Depoimento de outros envolvidos (TPA’s, SPI agentes e operadores portuários); 

 Atas de Reuniões Extraordinárias da CTATP; 
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 CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho, enviada eletronicamente ao INSS e 

protocolada junto ao TEM; Técnico de Segurança do Trabalho do OGMO; 

 No caso de óbito- Certidão de óbito/Laudo do Instituto Médico Legal; 

 Atestado de Saúde Ocupacional; 

 Registro de Entrega de EPI’s dos envolvidos; 

 Ficha cadastral do Trabalhador Avulso- Sistema de Informática do OGMO; 

 Relatórios e Comunicação Interna da Guarda Portuária; 

 Material divulgado na imprensa sobre o acontecido; 

 Registros fotográficos. 

 

10.11 Coordenador da Guarda Portuária 
 

É responsável pela equipe da Guarda Portuária, e irá acumular a função de 

Líder Operacional, além das atribuições definidas no item acima. Quando constatada uma 

emergência, deve se dirigir imediatamente à Central de Operações ou designar um 

representante para tal e adotar as seguintes providências: 

 

 Parar a operação portuária; 

 Providenciar e executar o isolamento do local do incidente; 

 Restringir o acesso de pessoas e veículos trafegando pelo local; 

 Em caso de vítima, acionar o Grupo de Brigadistas da SOPH e utilizar a ambulância 

para remoção da vítima, se não for viável aguardar a chegada do SAMU; 

 Em caso de mais de uma vítima, deverá ser acionado também a ambulância do 

Corpo de Bombeiros, se houver necessidade; 

 Garantir a retirada de funcionários e terceiros com urbanidade e segurança; 

 Manter contatos com a Polícia Militar, voltados para o bloqueio de vias, bem como a 

Polícia Federal, Delegacia da Capitania de Portos e outras instituições que se 

fizerem necessárias para manter a ordem e a segurança patrimonial e das pessoas; 

 Conforme a gravidade apresentada na emergência, se necessário tomar as medidas 

necessárias para evacuação e isolamento da área portuária; 

 Auxiliar a Defesa Civil nas ações voltadas para evacuação da comunidade; 

 Registrar as ações de resposta referentes à sua atuação. 

 

10.12 Departamento de Fiscalização e Operações 
 

Por ordem do Diretor de Fiscalização e Operações ou seu representante legal, 
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após receber a comunicação da ocorrência pelo Coordenador Geral do Plano, deverão ser 

tomadas as seguintes providências, se necessário: 

 

 Manter contato imediato com o agente/armador responsável pela(s) embarcação(s) 

envolvidas para a paralisação da operação de transferência se houver necessidade; 

 Entrar em contato imediato com a Capitania dos Portos (Delegacia Fluvial: 3224-6141) 

em caso de necessidade de fechar o canal de navegação de acessos de atracação; 

 Manter o Coordenador do PCE (99322-5611 - Cristiane), informado sobre a 

programação de chegada de embarcações, juntamente com a coordenação da Guarda 

Portuária (99223-4580- Nunes). 

 Manter contato imediato com o operador responsável para a paralisação da operação 

se houver necessidade; 

 Entrar em contato, no caso de vazamento com produtos químicos, com os 

representantes dos donos da mercadoria; 

 Entrar em contato, no caso de vazamento com produtos químicos, com a Receita 

Federal (69 3218-5050), para solicitar a liberação de abertura de contêiner; 

 Registrar todas as atividades realizadas à equipe. 

 

10.13 Assessoria de comunicação 
 

Após receber a comunicação da ocorrência pelo Coordenador do PCE, deverão 

ser tomadas as seguintes providências, se necessário: 

 

 Atender as convocações do Coordenador do PCE quando da ocorrência de um 

acidente ou qualquer outra emergência para que, em conjunto, sejam definidas as 

estratégias de comunicação interna e externas relacionadas à ocorrência; 

 Será o porta-voz para receber os representantes da imprensa e de instituições 

externas e repassar as informações relacionadas à respectiva ocorrência; 

 Elaboração e divulgação de boletins informativos sobre a ocorrência, bem como a 

confecção de “releases” relacionados ao fato; preparação e convocação da imprensa 

para entrevistas coletivas e a disponibilização de tais informações aos veículos de 

outros locais; 

 Acompanhamento dos jornalistas e repórteres aos locais das ocorrências, conforme 

prévia autorização da Coordenação do PCE e busca de fontes secundárias para 

auxiliar nos trabalhos de cobertura jornalística e o constante cuidado para que as 
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informações sejam repassadas de forma clara e isenta; 

 Responsabilidade de toda a comunicação institucional durante o período da 

emergência, com os órgãos governamentais e não governamentais, com a sociedade 

organizada e com a comunidade em geral; 

 Registrar as ações de resposta referentes à sua atuação. 

 

10.14 Operador Portuário 
 

Quando constatada alguma emergência, deve dirigir-se imediatamente à 

Central de Operações ou designar um representante para tal e tomar as seguintes 

providências: 

 Os técnicos de segurança do operador portuário deverão deslocar-se até o local do 

incidente e prestar apoio às atividades da Equipe de Combate da Emergência, 

disponibilizando equipamentos logísticos; 

 Entrar em contato nos casos de vazamento com produtos químicos, com os 

representantes dos donos da mercadoria; 

 Entrar em contato nos casos de vazamento com produtos químicos, com a Receita 

Federal, para solicitar a liberação de abertura do contêiner; 

 Realocação para outros terminais de mercadorias com cargas perigosas e 

equipamentos que possam sofrer danos ou serem atingidos pela água; 

 Proceder à retirada de todas as cargas que possam oferecer perigo de agravamento 

do problema; 

 Reportar todas as atividades realizadas ao coordenador do PCE; 

 Registrar as ações de resposta referentes à sua atuação. 

 

10.15 Administrador do PCE do Porto de Porto Velho 
 

Função exercida por profissional com capacitação administrativa e técnica para 

gerenciamento de todo Plano de Contingência do Porto. Responsabiliza-se pelos programas 

de manutenção dos equipamentos de combate e controle de emergência, pelo programa de 

treinamento e capacitação dos integrantes do plano e por garantir existência de formação 

mínima de brigadistas a cada ciclo de trabalho. 

 

11. CENÁRIOS ACIDENTAIS IDENTIFICÁVEIS NO PORTO DE PORTO VELHO 
 

Considerando as instalações e as atividades desenvolvidas na SOPH, foram 
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levantadas algumas hipóteses de acidentes que podem ocorrer e posteriormente, são 

apresentadas as propostas de ações e as equipes de atendimento: 

 

LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO ONDE PODERÁ OCORRER 
SEVERIDADE DO 
CENÁRIO 

Cais Flutuante Durante carga e descarga de carga geral Moderado 

 
Armazéns 

Durante movimentação de produtos Moderado 

Durante armazenamento de produtos Moderado 

 
Escritórios 

Durante processo normal de trabalho Leve 

Fora de expediente normal de trabalho Leve 

 
 

Oficinas 

Durante processo normal de trabalho Moderado 

Fora de expediente normal de trabalho Leve 

Durante processo normal de trabalho Moderado 

Fora de expediente normal de trabalho Moderado 

 
Almoxarifados 

Durante processo normal de trabalho Moderado 

Fora de expediente normal de trabalho Moderado 

EVENTO N.º 02 (VAZAMENTOS) 

 
 

Embarcações 

Durante abastecimento de embarcações Crítico 

Colisão de embarcações com obras de engenharia 
do porto 

Crítico 

Durante realização de manobras operacionais 
restritas às tripulações das embarcações 

Moderado 

EVENTO N.º 03 (VAZAMENTOS) 

 
 

Terra 

Durante abastecimento de embarcações Critico 

Durante descarga de líquidos granéis de navios 
(Não ocorre no Porto de Porto Velho/RO). 

Inexistente 

Durante movimentação de graneis líquidos no cais Inexistente 

EVENTO N.º 04 (VAZAMENTOS) EMERGÊNCIA MÉDICA 

Terra 
Quando do desenvolvimento de tarefas na área do 

porto organizado 

Moderado 

Estuário 
Queda de homem ao rio Moderado 

EVENTO Nº 05 (ACIDENTE COM VÍTIMA) 

Terra 
Colisão, atropelamento, operação incorreta, 

falha humana, mal súbito, infarto 
Moderado 

Tabela 3 - Identificação de cenários acidentais identificáveis no Porto 
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11.1 Fluxograma para os atendimentos Emergenciais 

 

12. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS DECORRENTES DOS CENÁRIOS 
EMERGENCIAIS 
 

Para fazer frente aos cenários emergenciais identificados foram estabelecidas 

as seguintes estratégias: 

 

12.1 Cenários envolvendo incêndio, vazamento de produtos nocivos em 
terra e emergência médica 

 
Serão combatidos com a estrutura do Plano de Controle de Emergência do 

Porto de Porto Velho, contando com o auxílio do Corpo de Bombeiros e Plano de Auxílio 

Mútuo (PAM). 

Este procedimento aplica-se ao atendimento dos seguintes cenários de 

incêndio na manutenção: 

 

 Durante expediente normal de trabalho; 

Gráfico 2 - Fluxograma Plano Emergencial 
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 Fora do horário normal de trabalho. 

 

12.2 Características do cenário Emergencial 
 

 Dimensão da zona potencial de impacto: ruas e avenidas eventualmente afetadas pela 

radiação térmica do incêndio. 

 Número de pessoas em risco: Funcionários da SOPH, TPA do OGMO, funcionários 

das empresas visitantes. 

 Tipo de risco: As pessoas poderão sofrer intoxicação, queimaduras e ferimentos 

generalizados. 

 Tempo de duração do impacto: Curto Prazo. 

 Sensibilidades da área afetada: É pouco provável que áreas sensíveis sejam atingidas. 

 

12.3 Atribuições da Equipe de emergência para casos de incêndio 
 

Recebendo notificação de ocorrência de emergência, deverão ser adotados 

os seguintes procedimentos: 

 

 Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros; 

 Convocar os membros da Equipe de Emergência, para efeito desta convocação, 

utilizar-se do quadro de distribuição de pessoal em função dos horários e da condição 

de trabalho existente no momento da emergência; 

 Atender solicitações do Líder Operacional da Equipe de Emergência para realizar 

Figura 12 - Empilhadeira tombada na via de acesso ao Cais 
Flutuante 
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outras convocações de interesse. 

 

Figura 13 - Carreta incendiada no pátio 

 

12.4 Líder Operacional da Equipe de Emergência 
 

Recebendo notificação do sinistro, adotar o seguinte procedimento: 

 

 Deslocar-se para o local e estabelecer em local seguro, o Centro de Ação de 

Emergência – CAE; 

 Inteirar-se dos desdobramentos e evolução da emergência com pessoas que 

presenciaram os acontecimentos que antecedem a sua chegada ao local; 

 Em função das características da ocorrência, decidir juntamente com o oficial do Corpo 

de Bombeiros que atender a ocorrência, a estratégia de controle a ser adotada; 

 Decidir se existe necessidade de suplementar a mão de obra e os equipamentos 

necessários ao combate da emergência. Caso exista, solicitar convocação do Plano 

de Auxilio Mútuo (PAM); 

 Estabelecer as áreas, quentes, mornas e frias; 

 Decidir quanto à necessidade de evacuar áreas adjacentes à atingida pelo incêndio; 

 Coordenar e orientar as atividades dos membros da Equipe de Emergência; 

 Fiscalizar para que todos os envolvidos no combate ao cenário emergencial estejam 

devidamente equipados conforme as características específicas do evento; 

 Decidir pela convocação da Célula de Administração de Crise; 

 Caso formada, manter contato permanente com a Célula de Administração de Crise 

instalada na CCE (Central de Comando da Emergência); 

 Caso necessário, convocar outros empregados para auxiliar no combate; 

 Decidir juntamente com outros membros da CAE a necessidade de acionamento de 
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outros órgãos de atendimento emergencial, tais como: 

 Defesa civil: Quando o produto vazado ou incêndio afetar a segurança da comunidade 

externa às instalações; 

 SEMTRANS: Quando houver necessidade de garantir as vias de acesso ao local da 

emergência; 

 Polícia Militar: Quando houver necessidade de garantir os isolamentos implantados. 

 

12.5 Grupo de logística – LIDER 
 

Receber notificações do sinistro, adotando o seguinte procedimento: 

 

 Atender as orientações do Líder Operacional da Equipe de Emergência, coordenar 

administrativamente e tecnicamente às atividades do Grupo de Logística, a saber: 

 Evacuação/Isolamento; 

 Suprimentos; 

 Socorristas; 

 Trafego e Segurança física. 

Estabelecer na área morna os seguintes recursos: 

 Primeiros Socorros; 

 Estruturas para estabilização e transporte de acidentados; 

 Suprimento de equipamentos e matérias necessários ao combate da emergência. 

 

12.6 Grupo de logística – Evacuação/Isolamento 
 

Ao receber notificações da central de comunicação da coordenação deverá 

atender as orientações do Líder de Logística, adotando o seguinte procedimento: 

 

 Realizar a evacuação do prédio afetado e encaminhar o pessoal para o Ponto de 

Encontro definitivo junto à portaria de acesso aos prédios administrativos; 

 Promover a evacuação das áreas; 

 Formar equipe para inspecionar cada local garantindo que todos deixem as 

instalações com segurança; 

 Enviar membros da Equipe de Emergência em pontos chave da rota de evacuação 

para garantir o encaminhamento seguro de todos, ao Ponto de Encontro; 

 No Ponto de Encontro fazer a contagem do pessoal evacuado; 

 Notificar o Líder de Logística, quanto à falta de pessoas na contagem realizada, de 
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forma que as áreas atingidas sejam novamente vistoriadas objetivando encontrar os 

faltantes. 

 Verificar a existência de pessoa portadora de necessidades especiais na área do 

Porto, designando apoio específico de dois brigadistas para o socorro. 

 Definir como área quente, a área interna aos muros delimitados junto às vias públicas, 

garantindo que no interior da área quente somente estejam às pessoas ligadas ao 

combate da emergência; 

 Definir como área morna, a área externa compreendida entre os muros delimitados da 

empresa e as vias públicas, em dimensão capaz de permitir a instalação de toda a 

logística prevista para atendimento do cenário emergencial. Providenciar o isolamento 

e controle da respectiva área. Garantir que nesta área somente estejam presentes 

pessoas ligadas à logística de atendimento a emergência; 

 Estabelecer como área fria a área fora do isolamento instalado para garantir o 

acesso para a área morna. 

 

12.7 Grupo de logística – Suprimento 
 

Recebe notificações da central de comunicação de emergência da 

coordenação e atendendo as orientações do Líder de Logística, adotando os seguintes 

procedimentos: 

 Disponibilizar na área morna os equipamentos e materiais necessários para controle 

do cenário emergencial; 

 Administrar inventário de materiais e equipamentos 

suplementares fornecidos pelo Plano de Auxílio Mútuo (PAM) em caso de 

acionamento; 

 Instalar na área morna, almoxarifado de campanha com os equipamentos e materiais 

aplicáveis ao cenário emergencial; 

 Atender as necessidades de materiais e equipamentos solicitados pelo líder 

operacional para o combate a emergência; 

 Administrar a entrega e recebimento dos equipamentos e materiais solicitados para o 

atendimento do cenário emergencial. 

 

12.8 Grupo de logística – Socorristas 
 

Recebendo notificação do sinistro e atendendo as orientações do Líder de 
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Logística, adotar o seguinte procedimento: 

 

 Manter e administrar o inventário de materiais e equipamentos 

disponibilizados para a realização dos primeiros socorros; 

 Estabelecer na área morna uma enfermeira de campanha; 

 Ministrar os primeiros socorros estabilizando os eventuais acidentados; 

 Decidir pelo encaminhamento de eventuais vítimas para atendimento na rede 

hospitalar. 

 

12.9 Grupo de logística – Trafego/Segurança Física 
 

Recebendo notificações do sinistro e atender as orientações do Líder de 

Logística, adotando o seguinte procedimento: 

 

 Garantir a integridade dos isolamentos instalados na área fria; 

 Somente permitir o acesso de pessoal ligado ao atendimento emergencial; 

 Fazer contato com a CET (Companhia de Engenharia de Trafego) para garantir o 

controle de tráfego nas ruas e avenidas, preservando o acesso e saída de viaturas 

ligadas ao atendimento emergencial. 

 

12.10 Grupo de Combate– Líder 
 

Recebendo notificações do sinistro, adotar o seguinte procedimento: 

 

 Atender as orientações de Líder Operacional da Equipe de Emergência, coordenar, 

administrativamente e tecnicamente as atividades do Grupo de Combate; 

 Avaliar as características da emergência, constatando que sua estrutura de combate 

não é suficiente para controle da situação, deve solicitar auxílio ao Líder Operacional; 

 Identificar estratégias de combate e implantar junto aos brigadistas; 

 Providenciar o corte da energia elétrica se houver necessidade, acionando pessoal da 

manutenção, que deverão estar à disposição da equipe de brigadistas; 

 Exigir dos brigadistas total disciplina quanto ao cumprimento das normas de 

segurança; 

 Designar um brigadista e/ou ajudante para que acione o Corpo de Bombeiros dando 

as seguintes informações: 

 Nome e número do telefone utilizado; 
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 Endereço da SOPH; 

 Explicar de forma resumida e clara, o tipo de evento; 

 Quantidade e estado das eventuais vítimas; 

 Deverá designar um brigadista para que oriente o Corpo de Bombeiros em sua 

chegada. 

 

12.11 Grupo de Combate– Brigadistas 
 

Recebendo notificação do sinistro e atendendo as orientações do Líder de 

Combate, adota-se o seguinte procedimento: 

 

 Utilizar os equipamentos de proteção individual/EPI, conforme as 

características do sinistro; 

 Cumprir as estratégias estabelecidas para combate da emergência; 

 Realizar combate utilizando extintores de incêndio; 

 Remover equipamentos e materiais próximos à área atingida e promover o respectivo 

resfriamento; 

 Encerrada a emergência, promover a descontaminação do local, dos equipamentos e 

EPI´s utilizados; 

 Recolher e neutralizar eventuais resíduos originados no processo de controle de 

emergência; 

 Acomodar em tambores os materiais e resíduos de equipamentos que não puderem 

ser neutralizados. 

 

12.12 Grupo de apoio – Líder 
 

Recebendo notificação do sinistro, adote os seguintes procedimentos: 

Figura 14 - Brigadistas/SOPH 
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 Atender as orientações do Líder Operacional da Equipe de Emergência; 

 Coordenar, administrativa e tecnicamente as atividades do Grupo de Apoio; 

 Aguardar orientações do Líder Operacional quanto a suplementar com seu grupo, 

necessidades localizadas durante o combate à emergência. 

 

12.13 Grupo de Apoio – Suplemento 
 

Recebendo notificação do sinistro e atendendo as orientações do Líder de 

Apoio, adota-se o seguinte procedimento: 

 

 Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme as características do 

sinistro; 

 Suplementar as necessidades identificadas pelas outras equipes que fazem parte do 

Plano de Controle de Emergência. 

 

13. CENÁRIOS EMERGENCIAIS: INCÊNDIO E/OU EXPLOSÃO EM EMBARACAÇÕES NO 
CAIS, RO-RO, OFICINAS E GRUAS 

 
Este procedimento aplica-se ao atendimento dos seguintes cenários de 

incêndio e/ou explosões em embarcações atracadas no cais: 

 

 Durante abastecimento; 

 Durante carga e descarga de carga em geral. 

 

13.1 Características do Cenário Emergencial 
 

 Dimensão da zona potencial de impacto: Áreas adjacentes atingidas pela radiação 

térmica do incêndio. 

 Número de pessoas em risco: A tripulação da embarcação, os trabalhadores de 

capatazia e funcionários da SOPH, OGMO, etc. 

 Tipo de risco: As pessoas poderão sofrer intoxicação, queimaduras e ferimentos 

generalizados. O canal do estuário poderá sofrer contaminação por produtos químicos 

oriundos da embarcação ou dos produtos e equipamentos utilizados no combate ao 

incêndio. 

 Tempo de duração do impacto: Médio prazo. 
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 Sensibilidade da área afetada: Em função das características de cada evento e se em 

decorrência do incêndio houver vazamento de produtos nocivos diretamente para o 

cais, os danos serão reduzidos em função de existirem recursos para evitar que o 

produto atinja o canal. 

 Ocorrendo vazamento de produtos nocivos para o canal do estuário, poderá atingir 

áreas de grande sensibilidade. 

 

13.2 Atribuição da Equipe de Emergência 
 

Recebendo notificação da ocorrência de emergência, deverão ser adotados 

os seguintes procedimentos: 

 

 Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros; 

 Convocar os membros da Equipe de Emergência. Para efeitos desta convocação, 

utilizar-se do quadro de distribuição de pessoal em função dos horários e da condição 

de trabalho existente no momento da emergência; 

 Atender solicitações do Líder Operacional da Equipe de Emergência para realizar 

outras convocações de interesse. 

 

13.3 Líder operacional da Equipe de Emergência 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá adotar o seguinte procedimento: 

 

 Deslocar-se para o local e estabelecer no cais, o Centro de Ação de Emergência- CAE; 

 Inteirar-se dos desdobramentos e evolução da emergência com pessoas que 

presenciaram os acontecimentos que antecederam a sua chegada ao local; 

 Em função das características da ocorrência, decidir juntamente com o oficial do Corpo 

de Bombeiros que atender a ocorrência, a estratégia de controle a ser adotada; 

 Decidir se existe necessidade de completar a mão de obra e os equipamentos 

necessários ao combate de emergência. Caso exista, solicitar convocação do Plano 

de Auxílio Mútuo (PAM). 

 

13.4 Grupo de logística – Líder 
 

Recebendo notificação da Central de Comunicação de Emergência da Guarda 

Portuária, deverá ser adotado o procedimento para atender as orientações do Líder 
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Operacional da Equipe de Emergência, coordenando, administrativa e tecnicamente as 

atividades do Grupo de Logística, a saber: 

 

 Evacuação/Isolamento; 

 Suprimentos; 

 Socorristas; 

 Tráfego e Segurança física. 

Estabelecer na área morna os seguintes recursos: 

 Primeiros socorros; 

 Estrutura para estabilização e transporte de acidentes; 

 Suprimento de equipamentos e materiais necessários ao combate de emergência. 

 

13.5 Grupo de logística - Evacuação/Isolamento 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá atender as orientações do Líder de 

Logística, adotando o seguinte procedimento: 

 Realizar a evacuação das áreas afetadas e encaminhamento do pessoal para os 

Pontos de Encontro definidos. 

 Ficar à disposição para atuar caso seja solicitado. 

 Para promover a evacuação das áreas, adotar as seguintes providências: 

 Formar equipe para inspecionar cada local, garantindo que todos deixaram as 

instalações; 

 Reportar membros da Equipe de Emergência em pontos chaves da rota de evacuação 

para garantir o encaminhamento seguro de todos ao Ponto de Encontro; 

 No ponto de Encontro fazer a contagem do pessoal evacuado; 

 Notificar o Líder de Logística, quando há falta das pessoas na contagem realizada, de 

forma que as áreas atingidas sejam novamente vistoriadas objetivando encontrar os 

faltantes. 

 Definir e realizar o controle da área quente no cais. Garantir que no interior da área 

quente somente estejam as pessoas ligadas ao combate da emergência; 

 Definir como área morna a área do cais que não foi classificada como sendo área 

quente, providenciando seu isolamento e controle. Garantir que nesta área somente 

estejam presentes pessoas ligadas à logística de atendimento à emergência; 

 Estabelecer como área fora dos muros delimitadores da zona portuária. 
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13.6 Grupo de logística- Suplemento 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá atender as orientações do Líder de 

Logística, adotando os seguintes procedimentos: 

 Disponibilizar na área morna os equipamentos e materiais necessários para o controle 

do cenário emergencial; 

 Administrar inventário de materiais e equipamentos 

suplementares fornecidos pelo Plano de Auxílio Mútuo (PAM), em caso de 

acionamento; 

 Instalar na área morna, almoxarifado de campanha com os equipamentos e materiais 

aplicáveis ao “cenário de emergência”; 

 Atender as necessidades de materiais e equipamentos solicitados pelo Líder 

Operacional para o combate a emergência; 

 Administrar a entrega e recebimento dos equipamentos e materiais solicitados para o 

atendimento do cenário emergencial; 

 

13.7 Grupo de logística- Socorrista 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá atender as orientações do líder de 

logística, adotando os seguintes procedimentos: 

 

 Manter e administrar o inventário de materiais e equipamentos 

disponibilizados para a realização dos primeiros socorros; 

 Estabelecer na área morna uma enfermeira de campanha; 

 Ministrar os primeiros socorros estabilizando os eventuais acidentados; 

 Decidir pelo encaminhamento de eventuais vítimas para atendimento na rede 

hospitalar; 

 Ficar à disposição, juntamente com seu grupo para atuar, caso seja solicitado. 

 

13.8 de logística - Tráfego/Segurança Física 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá atender as orientações do Líder de 

Logística, adotando o seguinte procedimento: 

 

 Garantir a integridade dos isolamentos instalados na área fria; 

 Somente permitir o acesso de pessoal ligado ao atendimento emergencial; 
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 Fazer contato com a SEMTRAN/ DETRAN para garantir o controle de tráfego nas ruas 

e avenidas, preservando acesso e saída de viaturas ligadas ao atendimento 

emergencial; 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar, caso seja solicitado. 

 

13.9 Grupo de combate – Líder 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá adotar o seguinte procedimento: 

 

 Atender as orientações do Líder Operacional da Equipe de Emergência, coordenando, 

administrativamente e tecnicamente as atividades do grupo de combate; 

 Avaliar as características da emergência. Sentindo que sua estrutura de combate não 

é suficiente para o controle da situação, solicitar auxílio ao Líder Operacional; 

 Identificar estratégias de combate e implantar junto aos brigadistas; 

 Exigir dos brigadistas total disciplina quanto ao cumprimento das normas de 

segurança; 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar, caso seja solicitado. 

 

13.10 Grupo de Combate- Brigadistas 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá atender as orientações do Líder de 

Combate, adotando o seguinte procedimento: 

 

 Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), conforme as características 

do sinistro; 

 Cumprir as estratégias estabelecidas para combate da emergência; 

 Realizar combate utilizando extintores de incêndio e sistemas hidráulicos de água e 

espuma mecânica; 

 Remover equipamentos e materiais em terra, próximos da área atingida e promover o 

respectivo resfriamento; 

 Encerrada a emergência, promover a descontaminação do local, dos equipamentos e 

EPI’ s utilizados; 

 Recolher e neutralizar eventuais resíduos em terra e rio originados no processo de 

controle da emergência; 

 Acomodar em tambores os materiais, resíduos e equipamentos que não puderem ser 
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neutralizados; 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar, caso seja solicitado. 

 

13.11 Grupo de Apoio – Líder 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá adotar o seguinte procedimento: 

 Atender as orientações do Líder Operacional da Equipe de Emergência, coordenando 

administrativa e tecnicamente as atividades do Grupo de Apoio; 

 Aguardar orientações do líder Operacional complementando com o seu grupo 

necessidades localizadas durante o combate à emergência; 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar, caso seja solicitado. 

 

13.12 Grupo de apoio – Suplemento 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá atender as orientações do Líder de 

Apoio, adotando o seguinte procedimento: 

 

 Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI’s), conforme as características do 

sinistro; 

 Suplementar/complementar as necessidades identificadas pelas outras equipes que 

fazem parte do Plano de Controle de Emergência; 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar, caso seja solicitado. 

 

14. CENÁRIOS EMERGENCIAIS: VAZAMENTOS DE GRANÉIS LIQUIDOS EM 
TERRA 
 

Este procedimento aplica-se ao atendimento do cenário de vazamento de 

produtos nocivos em terra, durante abastecimento de embarcações. 

 

14.1 Característica do cenário Emergencial 
  

 Dimensão da Zona potencial de Impacto: área do cais, RO-RO. 

 Número de pessoas em risco: trabalhadores ligados às operações portuárias; 

 Tipo de risco: as pessoas poderão sofrer intoxicação e ferimentos generalizados. 

(Eventual contaminação do rio); 

 Tempo de duração do impacto: médio prazo; 

 Sensibilidade da área afetada: em função das características de cada evento, porém 
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é pouco provável que atinja áreas sensíveis. 

 

14.2 Atribuições da Equipe de Emergência 
 

Recebendo notificação da ocorrência de emergência, adotar os seguintes 

procedimentos: 

 

 Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros; 

 Convocar os membros da Equipe de Emergência. Para efeito desta convocação, 

utilizar-se do quadro de distribuição de pessoal em função dos horários e da condição 

de trabalho existente no momento da emergência; 

 Atender solicitações do Líder Operacional da Equipe de Emergência para 
realizar outras convocações de interesse. 

 

14.3 Líder Operacional da Equipe de Emergência 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá adotar o seguinte procedimento: 

 

 Deslocar-se para o cais e/ou para rampas RO-RO e estabelecer o Centro de Ação de 

Emergência (CAE); 

 Inteirar-se dos desdobramentos e evolução da emergência com pessoas que 

presenciaram os acontecimentos que antecederam a sua chegada ao local; 

 Colocar-se a disposição do Líder da Equipe de Emergência do operador portuário (ou 

similar) e autoridade para colaborar onde solicitado principalmente quanto a: 

 Utilização dos grupos que compõem a Equipe de Emergência do Porto de Porto Velho, 

dentro de suas respectivas especialidades; 

 Facilidades para acionamento de rebocadores; 

 Facilidades para intervenção da Capitania dos Portos. 

 Solicitar a Central de Comunicação da Guarda Portuária para sua informação, o 

encaminhamento da Ficha de Informação de segurança- FISP, de produto vazado. 

 

Caso a FISP do produto não esteja disponível no bando de dados, solicitar que 

seja consultada a Petrobrás ou ainda a ABIQUIM- Associação Brasileira de Indústrias 

Químicas. Conseguindo a FISP, analisar as seguintes informações: 

 

 Riscos à saúde e mecanismo de ação do produto no organismo; 
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 Risco de Incêndio e/ ou explosão; 

 Equipamentos de proteção Individual (EPI), necessários ao combate de emergência; 

 Ponto de fulgor caso seja inflamável; 

 Toxicidade do produto; 

 Reatividade do produto; 

 Riscos de contaminação do solo, ar e água; 

 Formas de neutralizar o produto; 

 Manter a equipe de emergência à disposição para eventuais solicitações; 

 Acompanhar e interagir diretamente com o operador portuário quanto aos 

desdobramentos da mitigação do cenário emergencial; 

 Decidir pela convocação da Célula de Administração de Crise; 

 Caso formada, manter contato com a Célula de Administração de Crise instalada na 

CCE (Central de Comando da Emergência); 

 Solicitar o acionamento de outros órgãos de atendimento emergencial, tais como: 

 SEDAM (69 3212-9605/3216-7312): quando em consequência 

do vazamento de produto houver possibilidade de poluição ambiental; 

 DEFESA CIVIL (69 3901-3118): quando o produto vazado afetar a segurança da 

comunidade externa às instalações; 

 Polícia MILITAR (190): quando houver necessidade de garantir os isolamentos 

implantados. 

 

14.4 Grupo de Logística- Líder 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá adotar o seguinte procedimento: 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar caso seja solicitado. 

 

15. CENÁRIO EMERGENCIAL: VAZAMENTOS DE GRANÉIS LIQUIDOS NO RIO 
 

Este procedimento aplica-se ao atendimento do seguinte cenário de vazamento 

de produtos nocivos no rio: 

 

 Durante abastecimento de embarcações; 

 Colisão de embarcações com obras de engenharia do porto; 

 Durante realização de manobras operacionais às tripulações

 das embarcações. 
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15.1 Características do cenário Emergencial 
 

 Dimensão da zona potencial de impacto: canal do rio e encostas; 

 Número de pessoas em risco: tripulação das embarcações; 

 Tipo de risco: as pessoas poderão sofrer intoxicação e ferimentos generalizados, por 

contaminação do rio em função do produto vazado; 

 Tempo de duração do impacto: longo prazo; 

 Sensibilidade da área afetada: em função das características de cada evento, porém 

com grande possibilidade de afetar seriamente áreas sensíveis. 

 

15.2 Atribuições da Equipe de Emergência 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá adotar o seguinte procedimento: 

 

 Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros; 

 Acionar a Capitanias; 

 Convocar os membros da Equipe de Emergência. Para efeito desta convocação, 

utilizar-se do quadro de distribuição de pessoal em função dos horários e da condição 

de trabalho existente no momento da emergência; 

 Atender solicitações do Líder Operacional da Equipe de Emergência para realizar 

outras convocações de interesse. 

 

15.3 Líder Operacional da Equipe de Emergência 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverão ser  

adotados os seguintes procedimentos: 

 

 Deslocar-se para o cais e estabelecer, o Centro de Ação de Emergência- CAE; 

 Inteirar-se dos desdobramentos e evolução da emergência com pessoas que 

presenciaram os acontecimentos que antecederam a sua chegada ao local; 

 Colocar-se disposição do Líder da Equipe de Emergência da Defesa Civil, SEDAM ou 

IBAMA para colaborar onde solicitado, principalmente quanto a: 

- Utilização dos grupos que compõe a Equipe de Emergência do Porto de Porto 

Velho, dentro de suas respectivas especialidades; 

- Facilidades para acionamento de rebocadores; 
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- Facilidades para intervenção da capitania dos Portos. 

 Solicitar a central de Comunicação de Guarda Portuária para sua informação, o 

encaminhamento da Ficha de Informação de Segurança – FISP do produto vazado. 

 

Caso a FISP do produto não esteja disponível no banco de dados, solicitar que 

seja consultada a Petrobrás ou ainda a ABIQUIN- Associação Brasileira das Indústrias 

Químicas. Conseguindo a FISP, analisar as seguintes informações: 

 

 Riscos à saúde e mecanismo de ação do produto no organismo; 

 Risco de Incêndio e/ou explosão; 

 Equipamentos de Proteção Individual (EPI), necessários ao combate da emergência; 

 Ponto de fulgor, caso seja inflamável; 

 Toxidade do produto; 

 Reatividade do produto; 

 Riscos de contaminação do solo e água; 

 Formas de neutralizar o produto; 

 Manter a equipe de emergência à disposição para eventuais solicitações; 

 Acompanhar e interagir diretamente com os operadores portuários quanto aos 

desdobramentos da mitigação do cenário emergencial; 

 Decidir pela convocação da Célula de Administração de crise; 

 Caso formada, manter contato permanente com a Célula de Administração de Crise 

instalada na CCE (Central de Comando da Emergência); 

 Solicitar o acionamento de outros órgãos de atendimento emergencial, tais como: 

 SEDAM e IBAMA: Quando em consequência do incêndio 

houver possibilidade de poluição ambiental; 

 DEFESA CIVIL: Quando o produto vazado ou o incêndio afetar a segurança da 

comunidade externa às instalações; 

 POLÍCIA MILITAR: Quando houver necessidade de garantir os isolamentos. 

 

15.4 Grupo de Logística - Líder 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá adotar o seguinte procedimento: 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar caso seja solicitado. 

 

15.5 Grupo de Logística- Evacuação/Isolamento 
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Recebendo notificação do sinistro, deverá atender as orientações do Líder de 

Logística, adotando o seguinte procedimento: 

 Ficar à disposição para atuar caso seja solicitado. 

 

15.6 Grupo de Logística- Suprimento 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá atender as orientações do Líder de 

Logística, adotando o seguinte procedimento: 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar caso seja solicitado. 

 

15.7 Grupo de Logística- Socorrista 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá atender as orientações do Líder de 

Logística, adotando o seguinte procedimento: 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar caso seja solicitado. 

 

15.8 Grupo de Logística- trafego- segurança física 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá atender as orientações do Líder de 

Logística, adotando o seguinte procedimento: 

 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar caso seja solicitado. 

 

15.9 Grupo de Combate – Líder 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá adotar o seguinte procedimento: 

 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar caso seja solicitado. 

 

15.10 Grupo de Combate- Brigadistas 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá atender as orientações do Líder de 

Combate, adotando o seguinte procedimento: 

 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar caso seja solicitado. 
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15.11 Grupo de Apoio- Líder 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá adotar o seguinte procedimento: 

 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar caso seja solicitado. 

 

15.12 Grupo de Apoio- Suplemento 
 

Recebendo notificação do sinistro, deverá atender as orientações do Líder de 

Apoio, adotando o seguinte procedimento: 

 

 Ficar à disposição juntamente com seu grupo para atuar caso seja solicitado. 

 

16. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA 
 

16.1 Fuga de Gás 
 

 Efetuar o corte geral do gás na válvula de corte situada no exterior, se for o caso; 

 Não ligar qualquer aparelho elétrico, ou interruptor de luz no local; 

 Arejar o local, abrindo as portas e janelas, quando o vazamento for em local fechado; 

 Se necessário, combata as chamas usando extintores de pó químico seco. 

 

16.2 Acidentes de Trabalho 
 

Em caso de acidente de trabalho, e atendendo à sua gravidade, o sinistrado 

deverá ser transportado de imediato ao posto de atendimento médico mais próximo. Como 

sequência básica para atendimento as vítimas dos sinistros, devemos adotar a seguinte: 

 

 Manter a calma, não toque e nem deixe tocar na vítima, e nem lhe dê nada para 

beber; 

 Informe imediatamente aos servidores de serviço para acionamento do alarme; 

 Suprimir imediatamente a causa do acidente; 

 Chamar os meios de socorro externos: bombeiros, polícias, ambulâncias, etc.; 

 Indicar corretamente aos serviços externos os seguintes elementos: local da 

ocorrência, nome da vítima, natureza do acidente e estado da vítima. 

 

Em caso de acidente de trabalho de origem elétrica, deverão ser seguidos os 
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seguintes procedimentos especiais: 

 

 Corte imediato da corrente elétrica, desligando a ficha do aparelho ou o interruptor 

geral do quadro do piso; 

 No caso de não ser possível cortar a corrente ou for muito demorado fazê- lo, separe 

a vítima das partes em tensão tomando as seguintes medidas: 

 Isola-se colocando sobre uma superfície de material não condutor e seco (plásticos, 

borracha, madeira, têxteis, etc.) e proteja as mãos com luvas de borracha, um saco 

de plástico, uma toalha ou peça de roupa ainda recorrendo a varas ou cabos de 

madeira, igualmente secos; 

 Em todos os casos, ao separar a vítima das partes em tensão deve fazê-lo de uma 

forma brusca, procurando não o agarrar firmemente; 

 Se a vítima não der sinais de vida, depois de desligar a corrente, fazer-lhe 

imediatamente a respiração artificial e a massagem cardíaca externa. Acionar apoio 

externo de imediato. 

 

16.3 Casos de Incêndio 
 

 Procurar manter a calma; 

 Se o fogo é pequeno, trate de apagá-lo com o extintor adequado à classe de 

incêndio; 

 Caso não consiga dominar o fogo, fechar a porta e solicitar ajuda aos colaboradores. 

Avisar rapidamente a direção da ocorrência de fogo; 

 Se o fogo se prender às suas roupas, não correr. Jogar-se ao chão a fim de apagar o 

fogo por abafamento; 

 Se ouvir uma explosão, jogue-se no solo e proteja a nuca com os braços; 

 Perante a fumaça, proteger a boca e o nariz com um pano. Caminhar agachado, 

junto ao solo onde há menor concentração de fumaça; 

 Se a fumaça impedir a fuga, anuncie a sua presença e aguarde socorro. 

 

16.4 Evacuação 
 

 Ao ouvir o sinal de alarme, seguir as instruções do brigadista responsável pela 

evacuação do prédio; 

 Não se preocupar com materiais e objetos. Deixa-os sobre as mesas, sair e fechar a 
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porta; 

 Seguir os sinais de saída em silêncio. Não correr; 

 Dirigir-se para o local que o brigadista indicar. 

 

17. ACIONAMENTO DO PLANO 
 

Com a situação de emergência, devem-se observar os seguintes 

procedimentos: 

 

 Qualquer trabalhador portuário ou terceiro que evidencie a ocorrência de quaisquer 

eventos anormais deve imediatamente comunicar a Guarda Portuária/fiscais de 

pátio/servidores da SOPH, que passará as informações sobre o tipo de ocorrência e 

sua severidade ao coordenador deste PCE, para tomar às medidas necessárias para 

a ação de combate. 

 Para acionamento do plano, serão utilizados telefones fixos e celulares, via rádio e/ou 

telefone ramal, sistema de interfone e sirene da Empresa Hermasa. 

 A equipe de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (SGAS), em conjunto com a 

Guarda Portuária, bem como os técnicos de segurança do OGMO e dos operadores, 

realizarão inspeções/ronda na área portuária e caso detectem um acidente/incidente, 

estão orientados a contatarem com a equipe da Guarda Portuária e Coordenação de 

Segurança para dar acionamento ao PCE. 

 O sistema de alarme a ser implantado no Porto será distribuído da seguinte forma: 

 Central de alarme do prédio da administração, instalado na sala de monitoramento; 

 Central de alarme da guarita nº 2; 

 Central de alarme do galpão alfandegado I e II; 

 Central de alarme do galpão de carga geral; 

 Central de alarme da rampa RO-RO; 

 Central de alarme do pátio dos guindastes; 

 Central de alarme do cais flutuante. 

 

18. AÇÕES A SEREM REALIZADAS APÓS OS EVENTOS DE EMERGÊNCIA 
 

 Após verificar que a situação de emergência foi controlada, devem ser adotadas as 

seguintes medidas: 

- Atendimento a eventuais pessoas evacuadas; 

- Restauração de áreas atingidas; 
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- Monitoramento Ambiental; 

- Gestão dos resíduos gerados; 

- Operação de limpeza, entre outros. 

 Todas as ações de emergências devem ser comunicadas aos órgãos intervenientes, 

devendo receber-se destes, o aval para a realização destas ações; 

 Todos os eventos devem ser registrados e posteriormente enviados relatório, pela 

equipe do Plano, aos respectivos órgãos intervenientes; 

 Todos os materiais utilizados após o combate às possíveis emergências deverão ser 

repostos prontamente após o ocorrido; bem como serão submetidos a vistorias, 

quando for o caso; 

 Deverá ser realizada uma reunião com todos os envolvidos com os eventos para 

análise das ações e busca de atualizações e revisões visando melhorar eficiência e 

eficácia do Plano. 

 

19. TREINAMENTO E SIMULADOS 
 

Todos os treinamentos deverão ser certificados e informado ao Setor de 

Recursos Humanos para registros nos assentamentos dos servidores; bem como deverá 

haver o registro fotográfico e em vídeo para encaminhamento aos órgãos de fiscalização, 

quando solicitado. 

De todos os treinamentos e simulados deverão ser efetuados relatórios e 

arquivo junto a equipe do Plano e divulgação no site do Porto. 

 

 Treinamento Técnico: Cada função constante no Plano de Controle de Emergência é 

objeto de curso de formação correspondente, culminado com a certificação de seus 

responsáveis; 

 Treinamento Tático: A célula de crise e os membros da Equipe de Emergência são 

treinados para atuar em cada cenário de emergência contemplado neste Plano, dentro 

das competências de cada Órgão; 

 Treinamento Básico: Todos os membros das equipes de emergência recebem 

treinamento em combate a incêndio e primeiros socorros pela equipe de Corpo de 

Bombeiros Militar, mediante convênio (devendo haver uma reciclagem anual); 

 Simulados: A equipe de Emergência é submetida a um exercício simulado por 

semestre; 

 Programação, Execução e Manutenção de Registros de Treinamento: Cabe à equipe 
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do Plano de Combate de Emergência a coordenação, programação e execução dos 

treinamentos previstos e considerados necessários para garantir a eficácia deste 

plano. 

 

 

Figura 15 - Treinamento e Simulados 

 

20. ADMINISTRAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 

Para garantir que os materiais e equipamentos de uso da equipe de emergência 

estejam em permanentes condições de uso, desenvolver as seguintes atividades: 

 

 Estabelecimento de Programa de Gerenciamento de Itens Críticos de Segurança, 

contemplando as seguintes etapas: 

 Listar todos os equipamentos que se relacionam com atendimento emergencial; 

 Consultar legislação para verificar a existência de normas e procedimentos de controle 

previsto para cada tipo de procedimento; 

 Consultar fabricantes para identificar manutenções corretivas, preventivas e preditivas 

que o equipamento ou material deve sofrer para estar plenamente em condições de 

uso; 

 Estabelecer inspeção e manutenção para cada tipo de material ou equipamento; 

 Estabelecer chek list de controle para documentar as inspeções realizadas e relatórios 

para manutenções aplicadas; 

 Designar Brigadistas para fazer as inspeções previstas; 

 Promover treinamento de formação dos brigadistas para que possam fazer as 
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inspeções; 

 Receber os check list das inspeções realizadas e gerenciar os reparos que forem 

pertinentes. 

 

21. PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO 
 

Para garantir a eficácia do PCE é necessário a correta e perfeita atualização. 

Para tal, é indispensável que sejam comunicadas previamente aos responsáveis pelo PCE 

quaisquer alterações ao nível das condições físicas das edificações ou da organização dos 

meios humanos afetos à segurança, tais como: 

 

 Alterações a compartimentos dos prédios; 

 Alteração significante do contingente da população flutuante e/ou fixa; 

 Modificação nas vias de acesso aos prédios; 

 Alterações nas saídas e vias de evacuação; 

 Instalações de novos equipamentos técnicos; 

 Alterações na sinalização interna do Porto; 

 Alteração do número ou composição da equipe afeta à segurança; 

 Organização do sistema de segurança; 

 Sempre após o controle total de cada emergência, a equipe responsável pelo PCE 

deverá dar início ao processo de investigação e elaboração de um relatório, por escrito, 

sobre o sinistro e as ações de controle, a fim de se diagnosticar a adotar medidas de 

prevenção. 

 

22. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
CONTROLE DE EMERGÊNCIA 
 

Participantes Formação 

Cristiane Alaíde Corrêa Lima Bióloga 

Maria Antônia do Nascimento Gabinete da presidência 

Jorrey da Silva Costa Técnico de Segurança do Trabalho 

Carlos Iury dos Santos Técnico em Operações Portuária 

Flávio Renan Marcolino Engenheiro Civil 

Lourisval Nunes de Sousa Coordenador de Segurança 
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Daiane Bertozo Alves Assessora especial da presidência 

Tabela 4 - Responsáveis Técnicos pelo PCE 

 

23. RELAÇÃO DE ÓRGÃOS DE APOIO AO PCE EM CASOS 
DE EMERGÊNCIAS 

 
Em caso de sinistro poderão, a critério do coordenador geral e líder operacional, 

serem acionados os seguintes órgãos que constam na lista de telefones/endereços/distâncias 

e tempo aproximado de chegada até o Porto de Porto Velho: 

 

 

ÓRGÃO 

 

TELEFONE 

 

ENDEREÇO 

DISTÂNCIA 

ATÉ O 

PORTO 

TEMPO 

ATÉ O 

PORTO 

Corpo de 

Bombeiros/Defes a 

civil 

 

3901-3118/ 

98432-0040 

Comando Geral Av. 

Campos Sales, 3254- 

Bairro Olaria 

 

4,8 km 

 

10 

minutos 

Polícia Militar- 

Comando Geral 

 

190/ 3216- 

5511 

Av. Tiradentes 3360, Bairro 

Pedacinho de 

Chão 

 

4,5 km 

 

8 

minutos 

Polícia 

Civil/SESDEC 

 

3216-8933 

Av. Costa e Silva c/c Av. 

Jorge Teixeira 

 

3,5 km 

 

8minutos 

SAMU 192 Rua Venezuela, 2276 

– B: Embratel 

4,8 km 15 

minutos 

Hospital de Base 

Dr. Ary Pinheiro 

3216- 

5719/5716/54 

84 

Av. Governador Jorge 

Teixeira- Setor Industrial 

 

3,7 km 

 

9 

minutos 

Hospital João 

Paulo II 

 

3216-5423 

Av. Campos Sales nº 530, 

Bairro Nova Floresta 

 

6,2 km 

15 

minutos 

Polícia 

Rodoviária Federal 

3211- 

7821/7800 

191 

Av. Pinheiro Machado 

1276, Centro 

 

2,8 km 

 

6 

minutos 

 

Polícia Federal 

3216- 

6200/6203/62 

02 

Av. Lauro Sodré 2905, 

Bairro dos Tanques 

 

2,1 km 

 

5 

minutos 

 

SEMTRAN 

3901- 

3161/3223- 

Rua Brasília, 1576- Bairro 

Nossa Senhora 

 

3,8 km 

 

9 
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6844 das Graças minutos 

Delegacia Fluvial 
de Porto Velho 

 
3224-6141 

Rua Henrique Dias, 
395, Centro 

2,2 km 5 
minuto

s 

Observação: Calculado pela distância “ponto a ponto” com auxílio do Google Earth 
(www.google.com.br/maps). 

Tabela 5 -  Lista dos órgãos de apoio em caso de Emergência 

 
 

24. RELAÇÃO DE TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO PCE DO PORTO 
ORGANIZADO 

 
Em caso de sinistro poderão, a critério do coordenador geral e líder operacional, 

serem acionados os seguintes órgãos, que constam na lista de 

telefones/endereços/distâncias e tempo aproximado de chegada até o porto organizado. 

 

FUNÇÃO NOME TELEFONE 

Coordenadora Geral Cristiane Alaíde Corrêa 

Lima 

 

(69) 9 9322-5611 

Coordenadora Geral - 

substituto 

Flávio Renan Marcolino (69)9 9936-9545 

(69)9 8104-2757 

Líder Operacional Lourisval Nunes de Sousa (69) 9 9223-4580 

Líder Operacional- Substituto Jorrey da Silva Costa (69) 9 9374-6804 

Líder Administrativo Daiane Bertozo Alves  (69) 9 9330-5731 

Líder Administrativo - 

Substituto 

Rômulo Lima de Oliveira (69) 9 9302-5817 

Chefe Brigadista Ernanes P. da Costa (69) 9 9324-8662 

Chefe Brigadista - Substituto Sávio Roberto Melo (69) 9 9283-2977 

Líder de Apoio/Assessoria de 

comunicação 

Rafaela Schuindt (69) 9 8401-1202 

Tabela 6 - Lista telefônica dos responsáveis técnicos pelo PCE 

http://www.google.com.br/maps
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25. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Casos omissos ou não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela 

Autoridade Portuária e equipe técnica responsável pelo Plano. 

 

26. APROVAÇÃO 
 

Esta Norma Geral foi aprovada pela Diretoria Executiva da SOPH, em Reunião 

Extraordinária, realizada em 10/07/2018. 

 

27. CONCLUSÃO 

 
Este trabalho buscou analisar a necessidade de um planejamento para casos 

sinistros, visando meios de prevenção aos acidentes decorrentes, contudo não será eficaz se 

não houver o elemento humano preparado para operá-lo. Com a missão de preservar vidas e 

patrimônio da SOPH e dos operadores, a equipe de brigada, que faz a primeira frente para 

atender as vítimas e/ou vitimados, deve estar devidamente treinada para a missão que irá 

desempenhar e neste sentido, reside a busca constante de se aperfeiçoar e atualizar o PCE 

para minimizar as possibilidades de eventos que possam traduzir-se em feridos ou danos em 

potencial ao patrimônio administrado e ao meio ambiente. Este plano não esgota o assunto e 

tende a ser constantemente reavaliado pela equipe que recebeu tal atribuição. Tal documento, 

atenta-se para os Anexos referente aos acionamentos para as situações de emergência 

apresentadas e  

Porto Velho/RO, 26 de julho de 2019. 

 

 

Cristiane Alaíde Corrêa Lima                        Flávio Renan Marcolino 

Coordenadora Geral do Plano            Coordenadora Geral do Plano - Substituto 

 

Lourisval Nunes de Sousa – Coord. Guarda Portuária 

Membro- RelatorAnexo I 
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ANEXO I 

 
1. Linhas de atuação conjunta e organizada frente as situações apresentadas 
 

Havendo a incidência das situações descritas em conformidade com a NR 29 

a equipe responsável pelo enfrentamento (coordenação organizada) deve realizar as 

seguintes ações (modus operandi), atuando sempre em parcerias com os operadores e com 

a colaboração de todos os empregados públicos que atuam na área portuária: 

 

1.1 Incêndio ou explosão 
 

1.1.1 Incêndio: 
 

O incêndio é uma reação  química  de  combustão  que necessita de três 

componentes (Triângulo do Fogo) para seu início: Combustível (madeira, gasolina, propano, 

magnésio, etc.); Comburente (normalmente o oxigênio do ar) e fonte de ignição (cigarros, 

instalações elétricas, faíscas, maçarico, eletricidade estática, reações exotérmicas, etc.); 

desta forma as ações visam eliminar um destes componentes para a extinção do fogo. 

 

Ações:  

a) A primeira pessoa que constatar a incidência de algum incêndio deverá dar 

o alarme (correr para avisar qualquer servidor da empresa, grito de pedido de apoio, uso de 

telefone, etc.), visando que o fato chegue a conhecimento da guarda portuária para 

acionamento do alarme ou para que qualquer pessoa que esteja próximo a botoeira de 

combate a incêndio possa acionar o alarme; 

b) com o acionamento do alarme, todos as pessoas deverão desocupar os 

prédios e se dirigirem aos pontos previamente definidos pela Brigada de Incêndio (são 

demarcações existentes na área portuária, como sendo os pontos de reuniões em caso de 

sinistros, até a evacuação de todos do recinto do Porto, conforme o caso apresentado); 

c) primeiros socorros: Prestar os primeiros atendimentos às possíveis vítimas, 

com eventual transporte e posterior socorro especializado, devendo ser, utilizado, se possível 

,a ambulância da guarda portuária e sendo grave o caso e não podendo ser esperada a 

chegada da SAMU, a vítima será conduzida ao Pronto Socorro mais próximo. A guarda 

portuária terá um motorista para a condução e outro servidor da empresa poderá ser 

designado para prestar-lhe apoio na condução. 
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d) Sendo incêndio de pequeno porte, a equipe de Brigadista fará o primeiro 

embate com a utilização dos extintores disponíveis e dentro da classe de incêndio( Extinção 

com água – é ideal  para  a  extinção  de  fogo  em tecido, papel, madeira etc.), Extinção com 

espuma – deve ser utilizada para produtos como óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina, além 

dos anteriormente citados), extinção com pó químico seco  –  deve  ser  empregado  nos 

incêndios em combustíveis e inflamáveis Extinção com gás carbônico (CO2) – deve ser 

utilizado para extinção não só de fogo em óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina, como 

também , para equipamentos elétricos como motores, transformadores, quadros de 

distribuição, fios, etc. Importante destacar que qualquer pessoa que tenha conhecimento de 

utilização do extintor poderá fazê- lo nas primeiras tentativas de conter o pequeno incêndio; 

e) os prédios deverão ser desocupados, retirados os veículos de próximo do 

local do sinistro; começa a atuação dos Brigadistas com a utilização dos extintores de acordo 

com o tipo fonte geradora do incêndio e equipamentos de proteção individual; 

f) A energia dos prédios deverá ser desligada. Corte de energia: Desligar os 

disjuntores do quadro de distribuição elétrica do setor em que estiver ocorrendo o sinistro. 

Acionar a equipe de manutenção elétrica; 

g) deve haver o isolamento do local do sinistro por equipe de apoio a ação de 

extinção do fogo. Deve-se isolar fisicamente a área sinistrada, de modo a garantir os trabalhos 

de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local; 

h) as operações serão suspensas até que o Coordenador Geral do Plano e o 

Técnico de Segurança da empresa, ateste as condições de segurança para todos os 

trabalhadores na área portuária; 

i) não havendo o controle do incêndio e sendo o mesmo fora da possibilidade 

de contenção pelos Brigadistas, deve ser acionado de imediato o Corpo de Bombeiros Militar. 

Neste caso a área será isolada até a chegada da equipe de apoio, estando as demais ações 

já executadas (retirada de veículos, desligada a energia, extensão das mangueiras do 

hidrante, isolamento da área, paralisação das operações, liberação de servidores para saída 

da área portuária visando a redução de pessoas no local); 

j) com a ação do Corpo Bombeiros Militar ou ação da Brigada de Incêndio, e 

com a extinção do incêndio, faz-se uma vistoria da área pela equipe de Técnicos da segurança 

e medicina do trabalho, engenheiros Civis e elétrico da Empresa para atestar as condições 

para voltar as atividades normais e religação da energia elétrica, bem como a limpeza geral 

do local. 

 

1.1.2 Explosão:  
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Uma explosão química também é uma reação de combustão, porém ela ocorre 

a uma velocidade muito elevada, gerando uma grande quantidade de energia em pouco 

tempo. Normalmente, se dá pela produção de gases ou vapores inflamáveis em recintos 

fechados como túneis de secagem, cabines de pintura, etc. 

No caso de explosão há o efeito surpresa, sem chances de se antecipar ao 

fato. É uma situação de maior complexidade de ações as quais se resumem a socorro de 

feridos e evacuação da área do sinistro. 

Ações: 

a) A primeira pessoa que ouvir ou ver a explosão deverá dar o pedido de 

apoio e socorro; estando próximo a botoeira, deve acionar o alarme de que há uma situação 

de perigo; 

b) todos deverão sair com velocidade de seu ponto de trabalho e se dirigir 

para um dos pontos de encontro de reunião da Brigada de Combate a incêndio; 

c) identificado o local da explosão, ele deve ser isolado, não havendo 

contato direto de servidores com a fonte causadora da explosão, sem o uso de equipamentos 

especiais disponíveis ou por pessoa tecnicamente treinada para tal ação; 

d) A busca por feridos nos escombros, somente deverá ocorrer, antes da 

chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, no caso de condições razoáveis de segurança 

aos Brigadistas ou equipe de apoio, após avaliação do Coordenador Geral do Plano; 

e) para as explosões que dão causa a incêndios, segue-se as normas já 

descritas para caso de incêndios, levando-se sempre em consideração o primeiro socorro às 

vítimas. 

f) no caso de incêndios e explosões no cais flutuantes: Além das medidas 

de desocupação de todas as pessoas que estiverem no flutuante, deve-se de imediato 

desacoplar todas as embarcações que estejam em operações no cais, devido aos riscos de 

outras explosões. 

g) O Departamento de Fiscalização e Operações deverá assumir 

diretamente o controle destas operações em casos de sinistros na área portuária, acionando 

a Marinha do Brasil, dependendo a situação que se apresente para interromper o trânsito de 

embarcações próximo ao Porto. 

 

1.2 Vazamento de produtos perigosos 
 

O Porto de Porto Velho não opera com granéis líquidos, entretanto ,pode 
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ocorrer vazamento de combustíveis das embarcações durante as operações. 

Em se constatando o vazamento, a tripulação da embarcação será responsável 

pelo primeiro embate com a utilização dos meios disponíveis existentes na mesma. 

Sendo verificado pela tripulação que o vazamento na área portuária, extrapolou 

a sua capacidade de controle, deverão ser adotadas as seguintes ações: 

 

Ações: 

a) Acionar o Departamento de Fiscalização e Operações da Empresa 

dando conta do sinistro na busca de ação conjunta para resolver-se a questão; 

 

b) O Departamento de Fiscalização e Operações após constatar o 

vazamento, aciona o Coordenador do Plano de Ajuda Mutua e a responsável pelo setor de 

gestão ambiente e segurança e saúde do trabalho do Porto, os quais irão desencadear o PAM; 

c) havendo riscos de explosões, toda a tripulação deverá desocupar a 

embarcação e esta deve ser atracada em local que ofereça menor possibilidade de riscos a 

outras embarcações e a navegação no rio; 

d) A ação conjunta do operador portuário, da empresa e demais 

segmentos envolvidos com o PAM devem ser de: usar boias de contenção para evitar danos 

maiores ao meio ambiente, fazer interromper o vazamento com a retirada do líquido vazante; 

isolar o local; tudo de acordo com as técnicas especificas. 

 

e) Ainda em situação de vazamento/derramamento, deve-se adotar as 

seguintes ações: 

- eliminar todas as fontes de ignição. Impedir fagulhas ou chamas. Não 

fumar; 

- Todo o equipamento utilizado no manuseio do produto deve estar 

aterrado; 

- não tocar ou caminhar sobre o produto derramado; 

montar barreiras para conter o produto usando sacos de areia ou façam diques 

no solo, para - evitar que ele se espalhe; 

- evitar a entrada do produto na rede coletora de esgoto, sistemas de ventilação 

ou áreas confinadas; 

- utilizar espuma que pode ser utilizada para a supressão de vapores; 

- absorver o produto derramado com material absorvente (manta, almofada ou 

turfa no caso de vazamento no solo e em corpos d’água ); 
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- utilizar ferramentas que não provocam faíscas para recolher o material 

absorvido; 

- colocar o material recolhido em tambores com tampa que possua cinta, 

identifique e armazene em local protegido da chuva e com solo impermeabilizado. 

 

1.3 Queda de homem no rio 

 

A possibilidade de queda de homem ao rio pode decorrer de várias formas, 

desde a falta de utilização do equipamento de proteção individual que prenda o homem a 

embarcação, um desequilíbrio, até um mal súbito. Desta forma, destacamos as seguintes 

ações: 

 

Ações: 

 

Estando no cais flutuante, no pátio das gruas, na RORO ou em qualquer 

embarcação atracada ou por atracar no Porto, deve-se: 

a) Dar alerta de Homem ao rio: O observador deve gritar “homem ao rio” 

continuamente sem perde-lo de vista; 

b) Ao gritar “homem ao rio” o observador estará chamando a atenção de 

outros que entrarão em contato com a guarda portuária ou qualquer servidor que possa, por 

sua vez acionar a equipe de resgate; 

c) no cais flutuante e pátio da RORO estão dispostas boias salva vidas, as 

quais serão lançadas pela primeira pessoa que estiver em condições de prestar o socorro; 

d) ao lançar a boia salva vidas não se pode perder o homem de vista. Caso 

a boia não o alcance, deverá ser recolhida e, livre da retinida, ser lançada novamente; 

e) deve ser utilizada pela guarda portuária, estando todos de coletes salva 

vidas, a lancha para o socorro ao homem que estiver no rio; e ao mesmo tempo se aciona 

uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar; 

f) dada as características de velocidade, profundidade e águas turvas do 

Rio Madeira, o se jogar no rio em socorro a pessoa só deve ser realizado por servidor com 

capacidade técnica e treinamento especifico; 

g) A utilização da lancha da guarda portuária deverá circular em toda área 

da queda do homem no rio na busca do resgate, lançando boia salva vida ou servindo de 

apoio as equipes de resgates e mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar; 

h) se a queda ocorrer durante a noite deve ser utilizado um facho luminoso 
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junto com a boia visando facilitar a visualização de posição do náufrago; 

i) retirando -se o homem deve ser prestado os primeiros socorros por 

pessoal com capacidade técnica e treinamento especifico; em seguida a vítima deve ser 

colocada na ambulância da guarda portuária, se ainda não estiver presente a SAMU, e 

conduzida a Unidade de Pronto Socorro mais próximo; 

j) havendo evento morte ou quando o corpo é localizado, após a retirada 

do rio, o corpo deve ser coberto; tendo o local isolado e em seguida acionar-se as autoridades 

competentes (Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, que por sua vez adotarão os 

registros devidos). 

 

1.3 Condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias 
 

São aquelas condições atmosféricas as chuvas, neblina e vento; que devido a 

sua elevada atuação condissem a uma situação de risco a segurança das operações e por 

consequente, dos servidores que exercem atividades portuárias. 

Esses fenômenos naturais reduzem muito a capacidade visual dos 

trabalhadores, tornam os pisos do cais e da RORO escorregadios, agitam as embarcações e 

o conjunto ponte de acesso/cais flutuante, bem como podem inviabilizar as manobras dos 

guindastes; ou sejam criam condições adversas para as operações. 

 

Ações: 

 

a) havendo incidência de fortes chuvas ou ventos, as operações devem ser de 

imediato suspensas e os trabalhadores devem desocupar o cais flutuante e demais 

embarcações, após efetivarem as devidas amarrações. No caso de chuvas de granizo (“chuva 

de pedra”), os servidores deverão buscar abrigo nas áreas cobertas, dentro das embarcações 

ou veículos, até a chegada da equipe de apoio e condução para local mais seguro; 

b) usar equipamentos individuais de proteção, incluindo botas antiderrapantes; 

c) O operador portuário deverá adotar o suporte de veículos para a rápida 

remoção dos trabalhadores dos locais onde possa haver perigosos a sua integridade física; 

d) em caso de forte incidência de descargas elétricas (raios), o risco maior está 

no cais flutuante e guindastes, os quais apesar de possuírem sistemas de para raios, deverão 

ser desocupados pelos trabalhadores até a redução destes; 

e) A situação de neblina está relacionada a falta de visão que possibilite a 

realização dos serviços com margem de segurança; 
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f) em todas estas situações os técnicos de segurança do trabalho deverão de 

imediato notificar aos operadores a suspensão das atividades e dar ciência a direção de 

operações e fiscalização para as devidas providências; 

g) para os dias de chuvas leve e que seja possível a realização de operações, 

os fiscais deverão exigir dos servidores o uso de capas de proteção e botas antiderrapantes. 

 

1.3.1 Descarga elétrica no cais flutuante 

O principal berço de operação do Porto de Porto Velho é o cais flutuante. Trata-

se de um flutuante metálico, cujo acesso é realizado por uma ponte metálica. Toda a estrutura 

do cais funciona como “ um elevador hidráulico”, movimentando-se, de acordo com o nível do 

Rio Madeira. 

A estrutura possui um sistema de para-raios Franklin, recentemente revisado 

dentro das normas técnicas exigidas pelo Corpo de Bombeiros Militar. Independente das boas 

condições de segurança do cais, havendo incidência de fortes chuvas e descargas elétricas, 

deverão ser adotadas as seguintes ações: 

 

Ações: 

a) O servidor situado na cancela nº 03, não autorizará o acesso de qualquer 

pessoa ou veículos ao cais, exceto das equipes de apoio e socorro; 

O Departamento de Fiscalização e Operações deverá solicitar ao operador que 

estiver agendado com atividades no cais para que sejam paralisadas as operações e faça a 

retirada dos trabalhadores o mais rápido possível, com a utilização de veículos próprios 

colocados à disposição dos empregados públicos; 

b) O Técnico de segurança do trabalho e o engenheiro elétrico do Porto, 

deverão desligar a rede elétrica do cais flutuantes, até que as condições de segurança estejam 

satisfatórias. 

 

1.4 Poluição ou acidente ambiental 
 

A preocupação com a poluição ou acidentes ambientais deve ser entendida 

como uma questão fundamental, não apenas à administração, que presta informações e é 

fiscalizada constantemente pelos órgãos ambientais, mas é uma questão afeta a todos; visto 

que um ambiente de trabalho que valorize o meio ambiente, traz qualidade de vida e 

responsabilidade social. Para evitar poluição ou acidente ambiental, destacamos as seguintes 

ações: 
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Ações: 

 

a) realizar palestras, cursos e treinamentos anuais com foco na prevenção 

de acidentes e cuidados necessários com o meio ambiente na área portuária, estando o 

planejamento a cargo do Núcleo Ambiental; 

b) manter fiscalização intensa, através de Comissão de controle de 

contrato de manutenção e limpeza das áreas do Porto, sobre as condições do recolhimento 

dos lixos, caixas d’água e fossas sépticas; 

c) efetivar ações conjuntas com operadores para evitar-se que resíduos 

sejam jogados no rio, bem como propor mutirão de limpeza e recolhimento de entulhos, lixos 

nas áreas de operações; 

d) verificar nível de emissão de poluentes (pó provenientes de grãos e 

adubos), bem como propor aos operadores a intensificação na manutenção de filtros 

específicos que evitem a liberação destes resíduos; 

e) manter disponíveis cestos de recolhimento de lixo de acordo com sua 

categoria, dando destinação adequada dentro dos meios disponíveis no órgão responsável 

do Município; 

f) dinamizar e motivar os empregados públicos a prática da coleta seletiva 

de lixo; 

g) acompanhar o fiel cumprimento da agenda ambiental do Porto, 

disponível em http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/agenda-ambiental- institucional/. 

 

1.5 Socorro a acidentados 
 

O socorro a acidentados decorre da incidência das situações descritas 

anteriormente, quais sejam: incêndio ou explosão, vazamento de produtos perigosos, queda 

de homem no rio, acidentes devido as condições adversas de tempo; dentre outras, bem como 

decorrentes de acidentes de transito, mal súbito de trabalhadores, lesões corporais 

provenientes de queda e outras situações. 

A empresa e operadores que atuam no Porto realizam anualmente a revisão 

da disciplina de Primeiros Socorros aos brigadistas e aos demais servidores para que tenham 

as noções básicas de atendimento até a chegada de equipe especializada da SAMU ou a 

condução até o Pronto Socorro mais próximo. 

Dentre as ações, constantes dos treinamentos e orientações dos especialistas, 

destacamos as seguintes: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/agenda-ambiental-%20institucional/
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Ações: 

 

As ações destacadas seguem as orientações do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Rondônia aplicadas durante os treinamentos e também o Manual de Primeiros 

Socorros e Combate a Incêndios, elaborado pelo Sr. Marcello Fraiha, Major do Corpo de 

Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, estando assim dispostas: 

 

a) A primeira atitude de quem se depara com uma situação de socorro a 

alguém deve ser a manutenção da calma; o ideal é parar, respirar profundamente, verificar as 

condições do acidentado e solicitar apoio, tentando acalmar o ferido; 

b) lembrando-se que os servidores da Empresa não são profissionais de 

resgate, assim precisam saber que o atendimento às vítimas tem limitações. Depois de 

garantir o básico em segurança e solicitar o socorro, faz-se contato com a vítima. Informar o 

que está acontecendo, ouvir o que ela tem para falar, aceitar possíveis reclamações e ser 

solidário, tentando deixá-la o mais confortável possível. 

c) em caso de acidente de trânsito: Se perceber que o cinto de segurança 

está dificultando a respiração da vítima, e somente nesse caso, solte- o sem movimentar o 

corpo da pessoa. Segure a cabeça da vítima, impedindo a movimentação até que o socorro 

profissional chegue ao local. Verifique se a vítima está consciente ou não. Se não estiver, é 

importante avisar para o serviço de socorro. Para vítimas que conseguiram sair do carro, é 

importante encontrar um local seguro para que elas esperem o atendimento.  

d) jamais: movimente uma vítima (a remoção deve ser feita somente por 

um socorro profissional), retire o capacete de motociclistas, aplique torniquetes para estancar 

hemorragias e dê algo para beber a quem sofreu um acidente. 

e) Casos de fraturas: Geralmente a vítima irá queixar-se de dor no local 

da lesão. O socorrista poderá identificar também: deformidades, edemas, hematomas, 

exposições ósseas, palidez e redução de temperatura no membro fraturado. 

As roupas da vítima devem ser removidas para que o socorrista possa 

visualizar o local da lesão e poder avaliá-lo mais corretamente. As extremidades devem ser 

alinhadas, sem, no entanto, tentar reduzir as fraturas expostas. Realizar as imobilizações com 

o auxílio de talas rígidas disponíveis junto ao Setor de Segurança e Medicina do Trabalho da 

empesa, bem como podendo ser utilizados outros materiais tais como: papelão ou madeira, 

réguas, canos, etc. 

Nas fraturas expostas, antes de imobilizar o osso fraturado, o socorrista deverá 

cobrir o ferimento com um pano bem limpo ou com gaze estéril umedecido com soro 
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fisiológico. É importante que nas fraturas com deformidade em articulações (ombros, joelhos, 

etc.), o socorrista imobilize o membro na posição em que ele for encontrado, sem movê-lo. 

f) Casos de queimaduras: As causas de queimaduras podem ser 

causadas por agentes: térmicos, gases, líquidos ou sólidos quentes), química (ácidos), por 

eletricidade, por radiação (raios ultravioletas do sol). 

Para o atendimento à vítima de queimadura as ações serão as seguintes: 

verificação da segurança do local; extinguir as chamas sobre a vítima ou suas roupas; remover 

a vítima do ambiente hostil; remover as roupas que não estejam aderidas ao corpo da vítima, 

promover o resfriamento da área afetada e remoção de fragmentos de roupa ou substâncias 

que não estejam aderidas ao corpo da vítima; afrouxar as roupas, deixando a vítima 

confortável; girar a cabeça do paciente para o lado para que a saliva e o relaxamento da língua 

não dificultem a respiração; não introduzir nada pela boca, também não prenda a língua com 

colher ou qualquer outro objeto, pois não existe o perigo da vítima engolir a língua; não tentar 

fazê-lo voltar a si, lançando lhe água ou obrigando-o a tomá- la; ficar a seu lado até que sua 

respiração volte ao normal e ele se levante. 

g) Caso de síncope: Síncope é qualquer tipo de perda de consciência de 

curta duração que não necessite de manobras específicas para recuperação. A situação mais 

frequente é a síncope vaso genica, tem como consequência a queda súbita da pressão 

arterial. Pode ser causada por fatores emocionais, dor súbita, esforço físico, ambiente lotado, 

calor excessivo. 

Para o atendimento, deve-se adotar as seguintes ações: manter a vítima 

deitada, preferencialmente com a cabeça abaixo do corpo; se a vítima estiver deitada, deve 

elevar os membros inferiores a aproximadamente 20 cm do solo, mantê-lo deitado por alguns 

minutos mesmo após a vítima se recuperar; arejar o local em que encontra a vítima; liberar 

vestimentas que estejam apertadas; não dar nada para o paciente comer ou beber; informar-

se sobre o histórico da vítima( doenças, medicamentos utilizados, etc.), reportando ao médico 

tais informações. 

h) Controle das vias aéreas: Em algumas situações as vias aéreas 

podem ficar obstruídas por sangue, vômitos, corpos estranhos (pedaços de dente, próteses 

dentárias, terra) ou pela queda da língua para trás, como acontece nos casos de convulsões 

e inconsciência. 

Em crianças são comuns obstruções por balas e moedas. 

Para o controle das vias aéreas: desobstruir as vias aéreas, removendo corpos 

estranhos; coloque a pessoa deitada de lado, com a cabeça e o pescoço no mesmo plano do 

corpo da vítima e, com o dedo polegar abra a boca, tracionando o queixo. Ao mesmo tempo, 
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introduza o dedo indicador na boca do paciente, retirando, com rapidez, o material que esteja 

obstruindo. 

i) Controle da Ventilação: É empregado para restabelecer a respiração 

natural, caso esta tenha cessado (parada respiratória) ou em caso de asfixia. O sinal indicativo 

da parada respiratória é a paralisação dos movimentos do diafragma (músculo que realiza os 

movimentos do tórax e abdome). 

Os sinais mais comuns de asfixia são: respiração rápida e ofegante ou ruidosa, dedos e lábios 

azulados, alterações do nível de consciência, agitação e convulsões. 

Para o pronto restabelecimento da respiração natural devemos iniciar rapidamente a 

respiração boca-a-boca ou boca nariz. 

Respiração Boca-a-Boca: Antes de aplicar a respiração boca-a-boca verifique 

se há obstrução das vias aéreas e proceda à desobstrução e aplique as manobras para 

facilitar a ventilação, com a cabeça da vítima posicionada corretamente: 

1. aperte as narinas do socorrido de modo a impedir a saída do ar;  

2. inspire profundamente 

3. coloque sua boca sobre a boca do socorrido 

4. sopre dentro da boca do socorrido não deixando escapar o ar, e, ao mesmo 

tempo, 

5. afaste-se e inspire novamente 

6. repita a operação 

j) Restauração da Circulação: Em algumas situações você poderá se deparar 

com casos em que o coração da vítima deixou de pulsar, porém, com possibilidade de 

restabelecimento, como por exemplo, nos casos de: choques elétricos, asfixia, afogamento, 

infarto do miocárdio e arritmias cardíacas. 

Nesses casos, a forma mais correta de se diagnosticar a parada cardíaca será 

a verificação do pulso da artéria carótida, colocando-se as duas polpas digitais (do segundo 

e terceiro dedos) sob o ângulo da mandíbula com o pescoço. Não havendo pulso dê início às 

manobras de ressuscitação cardiopulmonar. 

Massagem Cardíaca Por Compressão Externa do Tórax : o socorrido deverá 

estar deitado de costas sobre uma superfície lisa, plana e num nível bem abaixo do seu 

proceda a todas as manobras de desobstrução das vias aéreas e ventilação adequadas; 

localize o osso esterno que fica no meio do tórax; coloque uma das mãos espalmadas sobre 

a metade inferior desse osso; coloque a palma da outra mão sobre o dorso da mão espalmada; 

entrelace os dedos das duas mãos, puxando-os para trás; conserve seus braços esticados; 

comprima o tórax do socorrido, aplicando a força de seu peso. 



 

71 
 

Procedimento das manobras de ressuscitação cardiopulmonar: 

-Se houver apenas um socorrista: 15 massagens para 02 ventilações; 

-Se houver dois socorristas: 05 massagens para 01 ventilação. 

Obs.: Interromper as manobras após 30 minutos, com a certeza de terem sido realizadas as 

manobras adequadas sem o retorno da circulação (sem o pulso da artéria carótida). 

k) Transporte de acidentados: O transporte da vítima é de extrema 

importância e pode ser decisivo para a sua sobrevivência. Antes de transportá- la verifique 

SEMPRE: se está respirando; se há hemorragia; se há fraturas; se existe traumatismo da 

coluna. 

Para a mobilização do acidentado são necessárias três pessoas agindo 

simultaneamente. A primeira segura com firmeza a cabeça e o pescoço da vítima, para evitar 

que dobre o pescoço; a segunda apoia a região da bacia; a terceira segura pelos pés, evitando 

dobrar as pernas da vítima. Com um movimento simultâneo e sincronizado retiram a vítima 

do chão e a colocam em uma superfície plana e firme, imobilizando o pescoço, os braços e 

as pernas, antes do transporte. 

l) Afogamento: Ao presenciar um afogamento, evite abordar diretamente 

a vítima. Procure arremessar um objeto flutuante para que ela se agarre e retire- a 

rapidamente da água. 

Cuidados com o Afogado: limpe a boca da vítima de afogamento, procurando 

desobstruir as vias aéreas; observe se está respirando, caso contrário inicie imediatamente a 

respiração boca-a-boca; em caso de vômitos vire a cabeça do afogado para o lado a fim de 

evitar sufocamento; todo o afogado deverá ser encaminhado ao hospital para avaliação, 

qualquer que seja a gravidade, pois existem casos em que a vítima vem a falecer até quatro 

dias após, devido a infecção pulmonar ocasionada pela aspiração da água contaminada. 

m) Choque elétrico: nunca toque na vítima até que ela seja separada da 

corrente elétrica, ou que esta seja interrompida; se a corrente não puder ser desligada, 

coloque-se sobre um pedaço de madeira e afaste a vítima com uma vara de madeira ou 

bambu. 

n) Convulsão Epiléptica: Durante a crise convulsiva, o doente costuma 

apresentar fortes abalos musculares e contrações da mandíbula, o que pode acarretar 

ferimentos na cabeça e cortes profundos na língua. 

Cuidados com o Doente: proteja a cabeça do doente e afaste qualquer objeto 

que possa machucá-lo; retire qualquer material da boca que possa causar obstrução das 

vias aéreas não, sem antes colocar um pano ou gaze enrolados para evitar que morda a 

língua ou quebre os dentes; afrouxe as roupas; não dê água ou qualquer medicamento 
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durante, ou logo após a crise espere, que ele voltará a si naturalmente. 

o) Infarto do miocárdio: infarto do miocárdio é a necrose (morte) de uma 

determinada área do músculo cardíaco (do coração) e é devido à obstrução (entupimento) 

das artérias que nutrem o coração - as coronárias. A causa mais comum do infarto do 

miocárdio é a aterosclerose, que consiste na formação de placas de gordura obstruindo as 

artérias coronárias. 

Sintomas do Infarto do Miocárdio: o principal é a dor no peito, que pode ou não, 

se irradiar para a mandíbula, para as costas, para os braços ou para a região do estômago. 

A dor costuma ser muito intensa e prolongada. Os idosos e diabéticos podem não apresentar 

dor; suor intenso; palidez; náuseas e vômitos; Arritmias cardíacas - ritmo irregular dos 

batimentos cardíacos; morte súbita - em um terço dos casos de infarto, a morte súbita é a 

primeira manifestação. Deve- se comumente a arritmias cardíacas graves que levam a parada 

do coração. 

Conduta frente a um Paciente com Infarto do Miocárdio: afrouxe as roupas do 

doente; procure evitar que faça esforços (impedindo-o inclusive de caminhar). Na dúvida ou 

suspeita, leve-o imediatamente ao hospital, pois o quanto antes você agir, estará evitando a 

morte do músculo cardíaco do doente e, consequentemente, prolongando a vida do mesmo. 

No infarto do miocárdio TEMPO É FUNDAMENTAL, pois com o socorro rápido 

e competente, possibilitará o início precoce do tratamento de desobstrução das artérias 

coronárias. 

p) Ferimentos: Os ferimentos acontecem com muita frequência. 

Ações: limpeza adequada com água e sabão com a retirada de detritos da 

ferida (terra, partículas de vidro, pedaços de madeira etc.) é a forma mais eficiente de se evitar 

a contaminação pelo tétano, uma terrível doença causada por uma bactéria que atua no 

sistema nervoso central e pode levar à morte. 

Após a limpeza, aí sim, estará indicado o emprego de substâncias 

antissépticas, de preferência a base de compostos iodados. 

Proteja o ferimento com gaze e troque o curativo tantas vezes quanto 

necessário. 

Nunca utilize pó de café, folhagens ou qualquer outro material que possa levar 

à contaminação da ferida. 

q) Envenenamento ou Intoxicação: Envenenamento ou intoxicação é 

causado pela introdução de substâncias tóxicas no organismo. 

O envenenamento pode se dar por: ingestão - pela boca, absorção - pela pele, 

aspiração - pelo nariz e boca. 
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Conduta: verifique com que veneno a vítima se intoxicou e leve-a 

imediatamente para o hospital. Não provoque vômitos se a vítima estiver inconsciente, em 

convulsão ou se houver ingerido substâncias ácidas, alvejantes (água sanitária) ou derivados 

do petróleo (querosene ou gasolina). 

No caso de contaminação da pele, retire imediatamente as roupas 

contaminadas e lave com água abundante a área afetada. 

r) Picada de cobra: As cobras venenosas mais comuns no Brasil, e na área 

portuária, são do gênero botrópico, como a Jararaca, coral e a Jararacuçu. Geralmente só 

atacam quando acuadas e costumam picar as extremidades dos membros inferiores e 

superiores. 

Conduta: lave bem o local com água e sabão para evitar contaminação da 

ferida; não permita que a vítima se movimente evitando, assim, que o veneno se alastre; de 

forma alguma faça garrotes ou utilize torniquetes pois os mesmos aumentam a área de 

necrose causada pelo veneno e não impedem sua disseminação; nunca faça perfurações na 

área da picada pois poderá causar infecções graves; dê analgésicos (remédios para dor) se 

houver dor intensa encaminhe imediatamente a vítima para o hospital. 

CONCLUSÃO: Destacamos que estas medidas não esgotam o assunto, 

devendo haver a constante atualização das equipes de servidores envolvidos como 

Brigadistas, setor de gestão ambiental e segurança e medicina do trabalho, na busca de 

sempre estarem em condições de fazerem frente a eventuais situações de intervenção na 

proteção a vida. 

A Empresa visando facilitar o acesso de todos as informações, além de 

treinamentos específicos, também constara com folder e cartilha de orientações a todos os 

servidores, com intuito de prevenção de acidentes e eventos de riscos a integridade física 

destes. 
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ANEXO II 
 

1. Recursos Disponíveis a serem utilizados para o PAM e PCE 
1.1 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. 

 

1.2 Veículos 
 

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

veículos: 

02 (dois) veículos tipo Siena; 

02(uma) camionetes 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; 

-02 (duas) pás carregadeiras. 

 

1.3 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); 

-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: 01 (uma) 

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

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

- Extintor de pó químico seco “ PQS (pó químico seco), com 12 kg: 30(trinta) 

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

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

 

2.1 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). 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Plano de Ajuda Mútua – PAM, elaborado e 

revisado pelo Setor de Gestão Ambiental, Saúde e Segurança  no Trabalho – SGAS, da 

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, o qual estabelece as diretrizes 

necessárias para atuação sobre eventos emergenciais que possam ocorrer a partir das 

operações realizadas durante o desenvolvimento das atividades portuárias no Porto de Porto 

Velho, no Município de Porto Velho/RO, e que necessitem da ação integrada de vários órgãos. 

 
2. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 
 

Este plano tem por objetivo estabelecer as linhas de ações a serem seguidas 

pelas empresas localizadas no Porto de Porto Velho e órgãos públicos, normalmente 

envolvidos no escopo deste plano, visando à adoção de procedimentos coordenados, que 

permitam o controle eficaz de emergências de vulto nas instalações dos diversos 

equipamentos, terrestres e fluviais, em áreas de sua influência, com o objetivo de impedir, 

interromper ou atenuar, danos ao meio ambiente, ao patrimônio das empresas e à 

comunidade adjacente. 

 

3. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
 
CNPJ:02.278.152/0001-86 

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Rua Terminal dos Milagres nº 400- Bairro Balsa- CEP: 78900-000-Porto Velho-RO-Brasil 

Telefone:(069)3229.3904/(69)2181-4959 

Sitio: www.rondonia.ro.gov.br/soph 

E-mail: gabportopv@gmail.com 

 

Constituída sob a forma de Sociedade Anônima, criada pela Lei Estadual nº 729, de 14 de 

julho de 1997, e implantada em 12 de novembro de 1997. 

 

4. DEFINIÇÕES 

 

- Área Fria: Área isenta de risco e, portanto, própria para permanência do público em geral. 

Local onde as autoridades e a mídia serão recebidas. 

- Área Morna: Área compreendida entre a área quente e a área fria. É o local afastado do 

mailto:gabportopv@gmail.com
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risco, onde são locados a logística de apoio, ao combate à emergência. 

- Área Quente: Área imediatamente afetada onde somente podem ter acesso àqueles que 

estão diretamente empenhados, no controle da emergência. 

- Áreas Ecologicamente Sensíveis: Regiões das águas marítimas ou interiores, definidas por 

ato do poder público, onde a prevenção, o controle da poluição e a manutenção do equilíbrio 

ecológico exigem medidas especiais para a proteção e a preservação do meio ambiente, com 

relação à passagem de navios. 

- Centro de Ação de Emergência (CAE): Local seguro a ser estabelecido dentro da área 

morna, mais próxima possível do local onde ocorre a emergência e para onde devem ser 

deslocados todos os recursos humanos e materiais necessários à ação de emergência. Pode 

ser disposto de uma barraca ou outra estrutura móvel. 

- Centro de Controle de Emergência (CCE): Local livre de riscos e dotado de todos os meios 

de comunicação necessários, para onde são canalizadas e de onde são transmitidas todas 

as informações e instruções relativas à emergência. Para efeito deste procedimento o CCE é 

a sala de monitoramento da Guarda Portuária, até a definição de outro local específico. 

- Emergência: Toda situação anormal, inesperada, não programada, que ocorreu ou está em 

vias de ocorrer, e que exige uma ação imediata para evitar sua ocorrência ou mitigar suas 

consequências. Considerando as instalações e as atividades desenvolvidas, estão 

potencializados os seguintes cenários acidentais: 

- Emergência Tipo: É a classificação atribuída pelo líder local ou pelo líder geral da equipe de 

emergência, em função da magnitude do evento. 

- Emergência Tipo 01: Eventos em terra ou no rio, controláveis com os recursos existentes no 

Plano Local de Emergência, não provocando qualquer impacto a comunidade externa. 

- Emergência Tipo 02: Eventos em terra ou no rio, não controláveis com os recursos existentes 

no local de emergência, sendo necessário à convocação da equipe de emergência do porto 

organizado. 

- Emergência Tipo 03: Eventos em terra ou no rio não controláveis com recursos existentes 

no local de emergência e equipe de emergência do Porto Organizado, sendo necessário o 

acionamento de outros recursos disponíveis nos Planos de Contingência Local, Estadual ou 

Nacional e Plano de Ajuda Mútua. 

- Plano de Controle de Emergência do Porto (PCE): Conjunto de procedimentos objetivando 

o gerenciamento e controle das ações emergenciais envolvendo as operações e instalações 

sob sua administração direta, bem como o acompanhamento dos planos de emergência 

estabelecidos e gerenciados pelas empresas que se utilizam do Porto Organizado. 

Estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas  
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imediatamente após um incidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e 

equipamentos adequados à prevenção, controle e combate ao cenário emergencial. 

- Plano de Auxílio Mútuo (PAM): Associação de empresas com cenários emergenciais 

semelhantes que se organizam para oferecer equipamentos, além de recursos materiais e 

humanos para o saneamento de emergência. 

- Ponto de Encontro: Local considerado seguro, onde devem se reunir os funcionários e outras 

pessoas que tiverem seus locais de trabalho afetado por uma emergência. Para efeito deste 

procedimento, o ponto de encontro está definido nos procedimentos de controle de 

emergência específicos a cada localidade de interesse. 

- Rota de Fuga: Em caso de evacuação, é a via considerada mais segura, por onde devem 

sair às pessoas das áreas já atingidas ou passíveis de serem atingidas pela emergência. Para 

efeito deste plano, a rota de fuga a ser adotada em caso de emergência está definida nos 

procedimentos de controle de emergência específicos a cada localidade de interesse. 

 

5. ABRANGÊNCIAS 

 

A) O plano abrange emergências nas instalações das empresas situadas no Porto de Porto 

Velho, incluindo o Terminal graneleiro (Complexo Hermasa), no trecho da faixa primária do 

porto, no terminal de contêineres, rebocadores e balsas atracadas na área do porto e no 

derrame de hidrocarbonetos no Porto; 

 

B) Não contempla este plano, a ramificação de instalações de gás, combustíveis e outros 

derivados petroquímicos, na área metropolitana de Porto Velho, mesmo nas imediações do 

trecho portuário; 

 

C) Este plano não será acionado quando ocorrerem situações anormais dentro das 

instalações das empresas plantadas na área do Porto quando, através de análise prévia, ficar 

constatado que existem condições de controle com o uso das organizações de combate a 

emergência próprios, não havendo, portanto, perigo eminente para as demais empresas do 

Porto e comunidade circunvizinha; 

 

D) O sistema de águas de combate à emergência das empresas do Porto, será interligado, 

de acordo com a necessidade, no acionamento do plano. 

 

6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PLANO 
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6.1 Gestão do Plano 

6.1.1. Coordenação 
 

A coordenação do Plano de ajuda Mútua (PAM) é formada pelos 

representantes do meio ambiente, segurança portuária, segurança do trabalho e medicina do 

trabalho da SOPH, equipe específica do Corpo de Bombeiros Militar e pelas empresas do 

Porto de Porto Velho. 

Destacamos ainda as seguintes observações: 

– Cada empresa terá um representante devidamente identificado, quando da ocorrência de 

um sinistro, utilizando para tal capacete amarelo com a sigla PAM em vermelho; 

– O coordenador do Corpo de Bombeiro deverá, ao chegar, reunir-se com a diretora da 

empresa sob sinistro para ficar a par das situações e das providências já tomadas. 

 

6.1.2. Subgrupos de Coordenação 
 

A) Grupo Operacional -  

Coordenador: Coordenador de segurança da SOPH e Órgão Gestor da Mão de Obra-

OGMO; 

– Integrantes: 

 BDX Logística; 

 EMAM Logística Ltda; 

 F. H. Navegação; 

 Hermasa Navegação da Amazônia S.A.; 

 K. C. F. de Oliveira – ME (Kassab); 

 Noroeste; 

 Ronav – Rondônia Navegação Ltda; 

 Corpo de Bombeiros; 

 Defesa Civil; 

 Policia Militar; 

 Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEDAM; 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 

 Delegacia Fluvial de Porto Velho. 

 

B) Grupo Técnico -  

Coordenador: Corpo de Bombeiros 
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Integrantes: 

 Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH; 

 Policia Militar; 

 Defesa Civil; 

 Delegacia Fluvial de Porto Velho; 

 Hermasa. 

 

C) Grupo Econômico - 

Coordenador: Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH 

Integrantes: 

 Hermasa Navegação da Amazônia. 

 

D) Grupo de Combate à poluição no rio 

Coordenador: Bióloga da SOPH 

Integrantes: 

 Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEDAM; 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 

 Delegacia Fluvial de Porto Velho; 

 Corpo de Bombeiros; 

 Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH; 

 Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO. 

 

E) Grupo de Mídia 

Coordenador: Chefe de gabinete da Presidência 

Integrantes: 

 Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH; 

 Hermasa Navegação da Amazônia S/A; 

 Corpo de Bombeiros. 

 

Visando definir uma estrutura organizacional para a coordenação das ações 

em resposta aos eventos de emergência abrangidos pelo Plano de Ajuda Mútua, estruturou-

se o mesmo com a seguinte composição: 

 Coordenador geral; 

 Grupo Operacional. 
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6.1.3 Atribuições específicas dos componentes da execução do Plano 

6.1.3.1 Coordenador geral 
 

    A coordenação geral será exercida pela bióloga da SOPH ou por seu suplente 

devidamente nomeado, quando esse estiver ausente, e tem como atribuição: 

 

 Acionar o Plano, com prévia autorização do Diretor-Presidente ou seu substituto; 

 Definição do nível emergencial, após análise juntamente com o Coordenador da 

Guarda Portuária; 

 Acionar a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria Estadual e 

Municipal de Defesa Civil e Delegacia da Capitania dos Portos, nas situações que 

extrapolem a capacidade de intervenção pela equipe do Porto; 

 Deflagrar o acionamento do Plano de Emergência Individual – PEI, nos casos de 

derramamento de óleo e/ou produto perigoso; 

 Acionar o Plano de Ajuda Mútua- PAM, em caso de emergência Nível 3, as quais 

extrapolam a capacidade de atendimento do Porto Organizado de Porto Velho e que 

necessitam do apoio de órgãos externos. 

 

6.1.3.2 Grupo Operacional 
 

      É constituído pelo efetivo de servidores empregados diretamente no 

enfrentamento à situação de emergência, atuando de forma integrada e sob orientação do 

coordenador geral. 

 

6.1.3.3 Líder operacional 
 

   Em situação normal garante que todas as funções da equipe de emergência 

estejam preenchidas em cada horário de trabalho. 

Em situações de emergência: 

 

- Responder pelo acionamento de alarmes, convocação da Equipe de Atendimento 

Emergencial; 

- Decidir pela convocação da célula de crise; 

- Estabelecer na área morna o Centro de Ação de Emergência; 

- Coordenar as ações de controle e mitigação da emergência, bem como as medidas para 

retorno da normalidade. 
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- A função de líder operacional será executada pelo Coordenador da guarda portuária ou 

seu substituto eventual. 

 

Para a administração dos cenários identificados no Porto Organizado de Porto Velho, a célula 

de crise possui a seguinte estrutura: 

 

ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 

 

Coordenador Geral do PAM: bióloga da SOPH. 

Atividades relacionadas à contratação emergencial de equipamentos, materiais e serviços.  

 

Diretoria Administrativa e Financeira: 

Contratação de pessoal, retaguarda nas áreas médicas hospitaleiras e assistência social.  

 

Diretoria Administrativa e Financeira: 

Apoio para as ações relacionadas às operações portuárias, manobras com embarcações, 

manutenção, engenharia, segurança e meio ambiente.  

 

Diretoria de Fiscalização e Operações: 

Apoio às ações de comunicação com a comunidade, mídia e órgãos oficiais.  

 

Gabinete da Presidência/ Assessoria de Comunicação/Assessoria Jurídica: 

Apoio nas relações com as Polícias civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Marinha, 

Exército, Aeronáutica e órgãos de Defesa Civil Municipal, Estadual e Federal.  

 

Assessoria Jurídica/ coordenador da guarda portuária: 

Apoio jurídico quanto aos desdobramentos do cenário emergencial Assessoria jurídica. 

 

6.2 Níveis de emergência 
 

No Porto de Porto Velho foram definidos os seguintes níveis de emergências: 

Nível 1 - Emergências que são contidas com recursos locais. 

Nível 2 - Emergências que extrapolam a capacidade de atendimento do Porto, necessitando 

do auxilio de entidades externas. 

Nível 3- Emergência que extrapolam a capacidade de atendimento do Porto Organizado de 
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Porto Velho, necessitando de apoio de órgãos externos, realizando assim o acionamento do 

Plano de Ajuda Mútua- PAM do Porto. 

 

6.3 Responsabilidades 
 

6.3.1 Coordenador do Plano 
 

      A coordenação do plano será exercida pela bióloga da SOPH ou por seu 

suplente. 

 

6.3.2. Órgão Gestor da Mão-de-Obra – OGMO 
 

     Em casos de acidentes que envolvam TPA’s, cabe ao OGMO a 

responsabilidade de: 

 Análise do acidente- SESSTP- Técnico de segurança/Engenheiro de 

segurança/Coordenador do SESSTP; 

 Inspeção de bordo- Quando junto à embarcação; 

 Requisição de trabalho- Sistema de informática do OGMO; 

 RAPH- Registro de Atendimento Pré-hospitalar- Bombeiros Socorristas do OGMO; 

 Termo de Vistoria Técnica- Técnico de Segurança do Trabalho do OGMO; 

 Termo de Ocorrência Operacional- Técnico de Segurança do Trabalho do OGMO; 

 Termo de constatação – Técnico de Segurança do Trabalho do OGMO; 

 Nota Recomendatória- Engenheiro de Segurança do Trabalho do OGMO, Técnico de 

Segurança do Trabalho do OGMO; 

 Depoimento do Técnico de Segurança do Trabalho e Supervisores do OGMO; 

 Depoimento de outros envolvidos (TPA’s, SPI, agentes e operadores portuários); 

 Atas de Reuniões Extraordinárias da CTATP; 

 CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho, enviada eletronicamente ao INSS e 

protocolada junto ao TEM; Técnico de Segurança do Trabalho do OGMO; 

 No caso de óbito- Certidão de óbito/Laudo do Instituto Médico Legal; 

 Atestado de Saúde Ocupacional; 

 Registro de Entrega de EPI’s dos envolvidos; 

 Ficha cadastral do Trabalhador Avulso- Sistema de Informática do OGMO; 

 Relatórios e Comunicação Interna da Guarda Portuária; 

 Material divulgado na imprensa sobre o acontecido; 
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 Registros fotográficos. 

 

6.3.3 Coordenador da Guarda Portuária 
 

É responsável pela equipe da Guarda Portuária, e também irá acumular a 

função de Líder Operacional, quando constatada uma situação de emergência, deve se dirigir 

imediatamente à Central de Operações ou designar um representante para tal e adotar as 

seguintes providências: 

 

 Parar a operação portuária; 

 Providenciar e executar o isolamento do local do evento; 

 Restringir o acesso de pessoas e veículos trafegando pelo local; 

 Em caso de vítima, acionar o Grupo de Brigadistas da SOPH e utilizar a ambulância 

para remoção da vítima, se não for viável aguardar a chegada do SAMU; 

 Em caso de mais de uma vítima, deverá ser acionado também a ambulância do Corpo 

de Bombeiros, se houver necessidade; 

 Garantir a retirada de funcionários e terceiros com urbanidade e segurança; 

 Manter contatos com a Polícia Militar, voltados para o bloqueio de vias, bem como a 

Polícia Federal, Delegacia da Capitania de Portos e outras instituições que se fizerem 

necessárias para manter a ordem e a segurança patrimonial e das pessoas; 

 Conforme a gravidade apresentada na emergência, se necessário tomar as medidas 

necessárias para evacuação e isolamento da área portuária; 

 Auxiliar a Defesa Civil nas ações voltadas para evacuação da comunidade; 

 Registrar as ações de resposta referentes à sua atuação. 

 

6.3.4 Departamento de Fiscalização e Operações 
 

   Por ordem do Diretor de Fiscalização e Operações ou seu representante legal, 

após receber a comunicação da ocorrência pelo Coordenador Geral do Plano, deverão ser 

tomadas as seguintes providências, se necessário: 

 

 Manter contato imediato com o agente/armador responsável pela(s) embarcação(s) 

envolvida(s) para a paralisação da operação de transferência se houver 

necessidade; 

 Entrar em contato imediato com a Capitania dos Portos, em caso de necessidade de 
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fechar o canal de navegação de acessos de atracação; 

 Manter o Coordenador do PAM informado sobre a programação de chegada de 

embarcações; 

 Manter contato imediato com o operador responsável para a paralisação da 

operação se houver necessidade; 

 Entrar em contato, no caso de vazamento com produtos químicos, com os 

representantes dos donos da mercadoria; 

 Entrar em contato, no caso de vazamento com produtos químicos, com a Receita 

Federal, para solicitar a liberação de abertura de contêiner; 

 Registrar todas as atividades realizadas ao coordenador do PAM. 

 

6.3.5 Assessoria de comunicação 
 

Após receber a comunicação da ocorrência pelo Coordenador do PAM, 

deverá ser tomadas as seguintes providências, se necessário: 

 

 Atender as convocações do Coordenador do PAM quando de um acidente ou qualquer 

outra situação de emergência para que, em conjunto, sejam definidas as estratégias 

de comunicação interna e externas relacionadas à ocorrência; 

 Será o porta-voz para receber os representantes da imprensa e de instituições 

externas e repassar as informações relacionadas à respectiva ocorrência; 

 Elaboração e divulgação de boletins informativos sobre a ocorrência, bem como a 

confecção de “releases” relacionados ao fato; a preparação e convocação da imprensa 

para entrevistas coletivas e também a disponibilização de tais informações aos 

veículos de outros locais; 

 Acompanhamento dos jornalistas e repórteres aos locais das ocorrências, conforme 

prévia autorização da Coordenação do PAM a busca de fontes secundárias para 

auxiliar nos trabalhos de cobertura jornalística e o constante cuidado para que as 

informações sejam repassadas de forma clara e isenta; 

 Responsabilidade de toda a comunicação institucional durante o período da 

emergência, com os órgãos governamentais e não governamentais, com a sociedade 

organizada e com a comunidade em geral; 

 Registrar as ações de resposta referentes à sua atuação. 
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6.3.6 Operador Portuário 
 

  Quando constatada alguma situação de emergência, deve dirigir-se imediatamente à 

Central de Operações ou designar um representante para tal e tomar as seguintes 

providências: 

 Os técnicos de segurança do operador portuário deverão deslocar-se até o local do 

incidente e prestar apoio às atividades da Equipe de Combate da Emergência, 

disponibilizando equipamentos logísticos; 

 Entrar em contato nos casos de vazamento com produtos químicos, com os 

representantes dos donos da mercadoria; 

 Entrar em contato nos casos de vazamento com produtos químicos, com a Receita 

Federal, para solicitar a liberação de abertura do contêiner; 

 Realocação para outros terminais de mercadorias com cargas perigosas e 

equipamentos que possam sofrer danos ou serem atingidos pela água; 

 Proceder à retirada de todas as cargas que possam oferecer perigo de agravamento 

do problema; 

 Reportar todas as atividades realizadas ao coordenador do PAM; 

 Registrar as ações de resposta referentes à sua atuação. 

 

6.3.7. Administrador do PAM do Porto de Porto Velho 
 

A administração do Plano de Ajuda Mútua – PAM, será exercida pelo 

profissional com capacitação administrativa e técnica para gerenciamento de todo plano de 

contingência do Porto Organizado. Responsabiliza-se pelos programas de manutenção dos 

equipamentos de combate e controle de emergência, pelo programa de treinamento e 

capacitação dos integrantes do plano e também por garantir existência de formação mínima 

de brigadistas a cada ciclo de trabalho. 

 

7. CENÁRIOS EMERGENCIAIS DE IMEDIATO ACIONAMENTO DO PAM DO PORTO 

ORGANIZADO DE PORTO VELHO 

 

Considerando as instalações e as atividades desenvolvidas no Porto, foram 

levantadas algumas hipóteses de acidentes que podem ocorrer na área portuária: 

 

a) Derrame de derivados petroquímicos em grandes proporções no Rio Madeira com 
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alcance da área portuária; 

b) Vazamento de gás em esferas ou cilindros de gás em proporções não controláveis; 

c)Incêndio em tanques de combustíveis; 

d)Emergência com acidente no carregamento rodoviário e/ou fluvial; 

e) Emergência não controlável no parque das empresas ou pátio de contêineres; 

f) Rupturas em tubulações de hidrocarbonetos e esteiras transportadoras em volumes não 

controláveis; 

g) Sinistro em rebocadores e balsas no Porto de Porto Velho; 

h) Incêndio e/ou vazamento de produtos tóxicos nas empresas não afetas aos 

hidrocarbonetos. 

 

7.1 FLUXOGRAMA PARA OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS 
 

8. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS DECORRENTES DOS CENÁRIOS 
EMERGENCIAIS 
 

8.1 ETAPAS DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DO PORTO: 
 

a) Interligar sistema de águas do Pool de Empresas, de acordo com a necessidade; 

b) Fornecer material de controle solicitado (mangueiras, extintores, esguicho monitores, EPI’s, 

isoladores e mantas, serragem, espuma química, etc.); 

c) Fornecer pessoal de combate, quando solicitado pelo Corpo de Bombeiros; 

d) Encerrado o PAM, proceder ao bloqueio da interligação do sistema de águas e recolhimento 

dos materiais fornecidos. 

 

8.2 AÇÕES COMUNS DAS EMPRESAS E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NO PAM 
 

a) Atender de imediato e sem restrições quando acionados pelo PAM; 

b) Cumprir rigorosamente as etapas concernentes a cada tipo de trabalho; 

c) Manter pessoal próprio, devidamente preparado para o combate às emergências, 

elaborando calendário de treinamento; 

d)Efetuar anualmente pelo menos UM treinamento; 

e) Emitir em conjunto, relatório de ocorrência anormal e providenciar ampla divulgação. 

 

8.3 RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SOB SINISTRO 
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a) Acionar de imediato o PAM; 

b) Promover todas as facilidades possíveis para o sucesso das ações de combate ao 

sinistro; 

c) Ter o coordenador devidamente identificado; 

d) Após a delação do sinistro, prestar todas as informações necessárias à elaboração do 

relatório de análise da ocorrência normal; 

e) Ressarcir ao Pool, todos os materiais e equipamentos utilizados no combate a 

emergência; 

f) Elaborar programa de reconstrução das áreas afetadas pelo sinistro, corrigindo todas as 

possíveis falhas geradoras da ocorrência; 

g) Divulgar amplamente o relatório final, com fins de que existem causas geradoras do 

sinistro, similares em suas unidades. 

 

9.TREINAMENTO E SIMULADOS 
 

 Treinamento Básico: Todos os membros das equipes de emergência recebem 

treinamento em combate a incêndio e primeiros socorros pela equipe de Corpo de 

Bombeiros Militar, mediante convênio, devendo haver uma reciclagem anual. 

 Simulados: A Equipe de Emergência é submetida a um exercício simulado por ano. 

 Programação, Execução e Manutenção de Registros de Treinamento: Cabe ao 

administrador do PAM a coordenação, programação e execução dos treinamentos 

previstos e considerados necessários para garantir a eficácia deste plano. 

 

Obs.: Todos os treinamentos deverão ser certificados e informado ao Setor de 

Recursos Humanos (RH), para registros nos assentamentos dos servidores, bem como 

deverá haver o registro fotográfico e em vídeo para encaminhamento aos órgãos de 

fiscalização, quando solicitado. 

De todos os treinamentos e simulados deverão ser efetuados relatórios e 

arquivo junto a Gerência de Meio Ambiente e divulgação no site do Porto. 

 

10. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DO PAM 
 

Cristiane Alaíde Corrêa Lima - Bióloga da SOPH 

 

Carlos Iury dos Santos - Técnico em operações portuárias 
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Jorrey da Silva Costa - Técnico de segurança do trabalho 

 

Lourisval Nunes de Sousa –  Coordenador segurança 

 

11. RELAÇÃO DE ÓRGÃOS DE APOIO AO PAM EM CASOS DE EMERGÊNCIAS:  
TELEFONES/ENDEREÇOS/DISTÂNCIAS E TEMPO APROXIMADO DE CHEGADA ATÉ O 

PORTO ORGANIZADO 
 

 

ÓRGÃO 

 

TELEFONE 

 

ENDEREÇO 

DISTÂNCIA 

ATÉ O 

PORTO 

TEMPO 

ATÉ O 

PORTO 

Corpo de 

Bombeiros/Defes a 

civil 

 

3901-3118/ 

98432-0040 

Comando Geral Av. 

Campos Sales, 3254- 

Bairro Olaria 

 

4,8 km 

 

10 

minutos 

Polícia Militar- 

Comando Geral 

 

190/ 3216- 

5511 

Av. Tiradentes 3360, 

Bairro Pedacinho de 

Chão 

 

4,5 km 

 

8 minutos 

Polícia 

Civil/SESDEC 

 

3216-8933 

Av. Costa e Silva c/c Av. 

Jorge Teixeira 

 

3,5 km 

 

8minutos 

SAMU 192 Rua Venezuela, 2276 

– B: Embratel 

4,8 km 15 

minutos 

Hospital de Base Dr. 

Ary Pinheiro 

3216- 

5719/5716/54 

84 

Av. Governador Jorge 

Teixeira- Setor Industrial 

 

3,7 km 

 

9 minutos 

Hospital João Paulo 

II 

 

3216-5423 

Av. Campos Sales nº 

530, Bairro Nova 

Floresta 

 

6,2 km 

15 

minutos 

Polícia 

Rodoviária Federal 

3211- 

7821/7800 

191 

Av. Pinheiro Machado 

1276, Centro 

 

2,8 km 

 

6 minutos 

 

Polícia Federal 

3216- 

6200/6203/62 

02 

Av. Lauro Sodré 2905, 

Bairro dos Tanques 

 

2,1 km 

 

5 minutos 

 

SEMTRAN 

3901- 

3161/3223- 

6844 

Rua Brasília, 1576- 

Bairro Nossa Senhora 

das Graças 

 

3,8 km 

 

9 minutos 
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Delegacia Fluvial de 

Porto Velho 

 

3224-6141 

Rua Henrique Dias, 395, 

Centro 

2,2 km 5 minutos 

 

12. RELAÇÃO DE TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO PAM DO PORTO 
 

FUNÇÃO NOME TELEFONE 

 

Coordenadora Geral 

Cristiane Alaíde Corrêa 

Lima 

 

(69) 9 9322-5611 

Coordenadora Geral - substituto Flávio Renan Marcolino (69)9 9936-9545 

(69)9 8104-2757 

Líder Operacional Lourisval Nunes de Sousa (69) 9 9223-4580 

 

Líder Operacional- Substituto 

 

Jorrey da Silva Costa 

 

(69) 9 9374-6804 

 

Líder Administrativo 

 

Daiane Bertozo Alves  

 

(69) 9 9330-5731 

 

Líder Administrativo - Substituto 

 

Rômulo Lima de Oliveira  

 

(69) 9 9302-5817 

Chefe Brigadista Ernanes P. da Costa (69) 9 9324-8662 

 

Chefe Brigadista - Substituto 

 

Sávio Roberto Melo 

 

(69) 9 9283-2977 

Líder de Apoio/Assessoria de 

comunicação 

 

Rafaela Schuindt 

 

(69) 9 8401-1202 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

   Casos omissos ou não previstos neste Plano serão resolvidos pela Autoridade 

Portuária e equipe técnica responsável pelo Plano. Considerando que o PAM é decorrente de 

ações posteriores ao PCE, dado as gravidades dos casos, tem-se que os momentos iniciais 

e atribuições do PCE devem ser levados em consideração. 

 
14. APROVAÇÃO 
 

   Esta Norma Geral foi aprovada pela Diretoria Executiva da SOPH, em Reunião 

Extraordinária, realizada em 06 de abril de 2015, com revisão e atualização em 26 de julho de 

2019. 
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15. CONCLUSÃO 
 

   Nenhum sistema de prevenção a sinistros será eficaz se não houver o elemento 

humano preparado para operá-lo. Com a missão de preservar vidas e patrimônio da SOPH e 

dos operadores; a equipe de brigada, que faz a primeira frente para atender as vítimas e /ou 

vitimados, deve estar devidamente treinada para a missão que irá desempenhar; e neste 

sentido reside a busca constante de se aperfeiçoar e atualizar o PCE e PAM para minimizar 

as possibilidades de eventos que possam traduzir-se em feridos ou danos em potencial ao 

patrimônio administrado e meio ambiente. 

   Este plano não esgota o assunto e tende a ser constantemente reavaliado pela 

equipe que recebeu tal atribuição. 

 

Porto Velho/RO, 26 de julho de 2019. 

 

Cristiane Alaíde Corrêa Lima 

Coordenadora Geral do Plano 

 

Lourisval Nunes de Sousa 

Coordenador de segurança 


	1.APRESENTAÇÃO
	2.OBJETIVO E ABRANGÊNCIA
	3.HISTÓRICO
	4.LOCALIZAÇÃO
	5. ACESSOS
	6. INSTALAÇÕES
	6.1 Infraestrutura de Cais e Acostagem
	6.2 Instalações de Armazenagem
	6.3 Pátios
	6.4 Silos
	6.5 Equipamentos de Cais
	6.6 Equipamentos de Pátio

	7. FLUXO DE CARGAS
	8. DEFINIÇÕES
	9. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PLANO
	10. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS COMPONENTES DA EXECUÇÃO DO PLANO
	10.1 Coordenador Geral
	10.2 Grupo Operacional
	10.3 Líder Operacional
	10.4 Líder de Combate
	10.5 Brigadistas
	10.6 Grupo administrativo
	10.6.1 Líder da logística
	10.6.2 Grupo de evacuação e isolamento de áreas
	10.6.3 Grupo de Segurança física e tráfego

	10.7 Funções de apoio
	10.7.1 Socorristas

	10.7.2 Célula de administração de crise
	10.8 Níveis de Emergência
	10.9 Responsabilidades
	10.10 Órgão gestor de mão- de- obra (OGMO)
	10.11 Coordenador da Guarda Portuária
	10.12 Departamento de Fiscalização e Operações
	10.13 Assessoria de comunicação
	10.14 Operador Portuário
	10.15 Administrador do PCE do Porto de Porto Velho

	11. CENÁRIOS ACIDENTAIS IDENTIFICÁVEIS NO PORTO DE PORTO VELHO
	11.1 Fluxograma para os atendimentos Emergenciais

	12. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS DECORRENTES DOS CENÁRIOS EMERGENCIAIS
	12.1 Cenários envolvendo incêndio, vazamento de produtos nocivos em terra e emergência médica
	12.2 Características do cenário Emergencial
	12.3 Atribuições da Equipe de emergência para casos de incêndio
	12.4 Líder Operacional da Equipe de Emergência
	12.5 Grupo de logística – LIDER
	12.6 Grupo de logística – Evacuação/Isolamento
	12.7 Grupo de logística – Suprimento
	12.8 Grupo de logística – Socorristas
	12.9 Grupo de logística – Trafego/Segurança Física
	12.10 Grupo de Combate– Líder
	12.11 Grupo de Combate– Brigadistas
	12.12 Grupo de apoio – Líder
	12.13 Grupo de Apoio – Suplemento

	13. CENÁRIOS EMERGENCIAIS: INCÊNDIO E/OU EXPLOSÃO EM EMBARACAÇÕES NO CAIS, RO-RO, OFICINAS E GRUAS
	13.1 Características do Cenário Emergencial
	13.2 Atribuição da Equipe de Emergência
	13.3 Líder operacional da Equipe de Emergência
	13.4 Grupo de logística – Líder
	13.5 Grupo de logística - Evacuação/Isolamento
	13.6 Grupo de logística- Suplemento
	13.7 Grupo de logística- Socorrista
	13.8 de logística - Tráfego/Segurança Física
	13.9 Grupo de combate – Líder
	13.10 Grupo de Combate- Brigadistas
	13.11 Grupo de Apoio – Líder
	13.12 Grupo de apoio – Suplemento

	14. CENÁRIOS EMERGENCIAIS: VAZAMENTOS DE GRANÉIS LIQUIDOS EM TERRA
	14.1 Característica do cenário Emergencial
	14.2 Atribuições da Equipe de Emergência
	14.3 Líder Operacional da Equipe de Emergência
	14.4 Grupo de Logística- Líder

	15. CENÁRIO EMERGENCIAL: VAZAMENTOS DE GRANÉIS LIQUIDOS NO RIO
	15.1 Características do cenário Emergencial
	15.2 Atribuições da Equipe de Emergência
	15.3 Líder Operacional da Equipe de Emergência
	15.4 Grupo de Logística - Líder
	15.5 Grupo de Logística- Evacuação/Isolamento
	15.6 Grupo de Logística- Suprimento
	15.7 Grupo de Logística- Socorrista
	15.8 Grupo de Logística- trafego- segurança física
	15.9 Grupo de Combate – Líder
	15.10 Grupo de Combate- Brigadistas
	15.11 Grupo de Apoio- Líder
	15.12 Grupo de Apoio- Suplemento

	16. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA
	16.1 Fuga de Gás
	16.2 Acidentes de Trabalho
	16.3 Casos de Incêndio
	16.4 Evacuação

	17. ACIONAMENTO DO PLANO
	18. AÇÕES A SEREM REALIZADAS APÓS OS EVENTOS DE EMERGÊNCIA
	19. TREINAMENTO E SIMULADOS
	20. ADMINISTRAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	21. PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO
	22. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE DE EMERGÊNCIA
	23. RELAÇÃO DE ÓRGÃOS DE APOIO AO PCE EM CASOS DE EMERGÊNCIAS
	24. RELAÇÃO DE TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO PCE DO PORTO ORGANIZADO
	25. DISPOSIÇÕES FINAIS
	26. APROVAÇÃO
	27. CONCLUSÃO
	ANEXO I
	1. Linhas de atuação conjunta e organizada frente as situações apresentadas
	1.1 Incêndio ou explosão
	1.1.1 Incêndio:
	1.1.2 Explosão:

	1.2 Vazamento de produtos perigosos
	1.3 Condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias
	1.4 Poluição ou acidente ambiental
	1.5 Socorro a acidentados

	ANEXO II
	1. Recursos Disponíveis a serem utilizados para o PAM e PCE
	1.1 Estrutura fixa
	1.2 Veículos
	1.3 Equipamentos e materiais de emergência médica
	1.4 Extintores
	2.1 Equipamentos de Proteção Individual- EPI

	PLANO DE AJUDA MÚTUA
	1. APRESENTAÇÃO
	2. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA
	3. ASPECTOS INSTITUCIONAIS
	6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PLANO
	6.1 Gestão do Plano
	6.1.1. Coordenação
	6.1.2. Subgrupos de Coordenação
	6.1.3 Atribuições específicas dos componentes da execução do Plano
	6.1.3.1 Coordenador geral
	6.1.3.2 Grupo Operacional
	6.1.3.3 Líder operacional

	6.2 Níveis de emergência
	6.3 Responsabilidades
	6.3.1 Coordenador do Plano
	6.3.2. Órgão Gestor da Mão-de-Obra – OGMO
	6.3.3 Coordenador da Guarda Portuária
	6.3.4 Departamento de Fiscalização e Operações
	6.3.5 Assessoria de comunicação
	6.3.6 Operador Portuário
	6.3.7. Administrador do PAM do Porto de Porto Velho


	7. CENÁRIOS EMERGENCIAIS DE IMEDIATO ACIONAMENTO DO PAM DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO
	7.1 FLUXOGRAMA PARA OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS

	8. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS DECORRENTES DOS CENÁRIOS EMERGENCIAIS
	8.1 ETAPAS DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DO PORTO:
	8.2 AÇÕES COMUNS DAS EMPRESAS E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NO PAM
	8.3 RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SOB SINISTRO

	9.TREINAMENTO E SIMULADOS
	10. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DO PAM
	11. RELAÇÃO DE ÓRGÃOS DE APOIO AO PAM EM CASOS DE EMERGÊNCIAS:
	12. RELAÇÃO DE TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO PAM DO PORTO
	13. DISPOSIÇÕES FINAIS
	14. APROVAÇÃO
	15. CONCLUSÃO

