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Parte 2, Padrões de Mergulhador ERDI 

Histórico de Revisão 
 

Número de 
Revisão 

Data: Sessões Alteradas 

2.0 03/16/2002 O Manual foi reestruturado 
3.0 08/01/2004 O Manual foi completamente revisado 
6.0 11/01/2005 Correções pontualmente feitas. 
7.0 10/27/2006 Correções de linguagem pontualmente feitas. 
8.0 11/13/2007 Alterações editoriais e pequenas atualizações. 

11.0 01/01/2011 Alterações editoriais e pequenas atualizações. Versão 9 e 
10 ignoradas para padronizar todas as versões 

12.0 01/01/2012 Pequenas atualizações. 
12.1 06/01/2012 1.1 Definições Adicionadas 
13.0 01/01/2013 Sem Mudanças 
14.0 01/01/2014 Sem Mudanças 

14.1 10/01/2014 3.2 Nota excluída sobre a conclusão da combinação do 
ERD I e do ERD II juntos 

15.0 01/01/2015 Sem Mudanças 
15.1 04/01/2015 Sem Mudanças 
15.2 08/01/2015 Sem Mudanças 
15.3 11/01/2015 Página Dois: Atualização de informações sobre a sede 
16.0 01/01/2016 Sem Mudanças 

16.2 07/01/2016 

2.10 Requisitos de conclusão do tempo clarificado para 
exercícios aquáticos 
3.10 Requisitos de conclusão do tempo clarificado para 
exercícios aquáticos 
3.12 Removidos os requerimentos de score exames 
escritos 

17.0 01/01/2017 Sem Mudanças 
18.0 01/01/2018 1.1 Definições Adicionadas de pré requisitos 
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1. Renúncia 
Mergulho de Segurança Pública ou de Resposta a Emergências é uma atividade perigosa que requer 

treinamento significativo, boa aptidão física e um conhecimento útil do risco inerente associado a essas atividades.  
Este manual não se destina e não pode substituir um programa de treinamento abrangente conduzido por um 
instrutor qualificado. 

Nem os autores deste manual, Emergency Response Diving International (ERDI), Scuba Diving 
International (SDI), Technical Diving International (TDI), International Training (IT), nem qualquer partido 
associado com Emergency Response Diving International (ERDI), Mergulho International (SDI), Technical Diving 
International (TDI), International Training (IT) não pode nem aceitar responsabilidade por acidentes ou lesões 
resultantes do uso dos materiais aqui contidos, a atividade de mergulho em geral ou as atividades associadas à 
resposta de emergência especificamente. 

1.1 Definições  
Assistente ou Assistido por = Uma pessoa que está ajudando um instrutor primário e certificado, 

instrutor Course Director ou Instructor Trainer para um curso que eles, o "assistente", não estão certificados 
para ensinar. Os assistentes podem ser utilizados para fins de supervisão adicional e para aumentar os índices 
onde as normas e as condições ambientais o permitem. Os assistentes listados nos registros receberão créditos 
de experiência para os cursos com os quais eles apenas ajudaram se listados no formulário de inscrição inicial. 

  
Co-Ensino ou Segundo Instrutor = Uma pessoa que é certificada para ensinar o curso que está ocorrendo 

e está trabalhando em conjunto com um instrutor também certificado, instrutor Course Director ou Intructor Trainer. 
O 2º instrutor receberá o mesmo crédito para o curso se listado no formulário de inscrição inicial. 

Pré-requisitos do Aluno = condições que devem ser atendidas pelos alunos antes do início de um curso. 
As condições listadas aqui não podem ser dispensadas pelo instrutor. Normas escritas de dispensa de pré-requisitos 
podem ser emitidas pelo departamento de treinamento do QG, dependendo do curso, do local de mergulho e da 
experiência anterior específica dos participantes do curso. 

 

1.2 Níveis ERDI  
Muitos dos programas ERDI podem ser ensinados em vários níveis de acordo com as diretrizes da National 

Fire Protection Association (NFPA). O nível de participação na parcela prática do curso determinará o nível final de 
certificação. Os níveis classificatórios são: Consciência, Operações e Técnico. Todos os programas ERDI estão 
disponíveis para profissionais de segurança pública, independentemente da sua posição dentro de um departamento. 

1.3 Consciência 
O nível de conscientização pode ser completado simplesmente fazendo os acadêmicos online para o curso 

de interesse da ERDI. Após a conclusão de qualquer um dos cursos on-line da Academia ERDI, um indivíduo 
receberá um certificado de nível de consciência. For additional insight and understanding of the course, the 
individual can audit the practical session. 
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1.4 Operações 
O curso de nível de operações exige que o participante complete os acadêmicos on-line e também participe 

nos segmentos não-mergulho do curso de nível de operações ministrado por um instrutor ERDI. Dependendo do 
programa e do indivíduo que está sendo concluído, esta parte do treinamento mostra como executar e / ou 
supervisionar adequadamente os deveres de resposta de emergência não-mergulho. 

1.5 Técnico 
O nível técnico é o passo final e exige que o participante complete o número necessário de sessões práticas 

de treinamento sob a supervisão de um instrutor ERDI. Aqui, o indivíduo aplicará o que aprenderam durante as 
sessões de conscientização e desenvolvimento de habilidades, ao mesmo tempo que aprendem lições práticas que só 
podem ser obtidas. 

NOTA: As capacidades dos cilindros utilizadas nos padrões ERDI são baseadas em valores de fabricante 
ou conversões generalizadas e não são conversões exatas de métrica para imperial devido à variação no volume do 
cilindro e nas pressões de trabalho. Se você usa cilindros métricos, use o cilindro de tamanho da métrica listado; Da 
mesma forma, se você usar cilindros imperiais, use o cilindro de tamanho imperial listado, I.E. 3 litros / 18 pés 
cúbicos.   
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2. Mergulhdor Emergency Response I 

2.1 Introdução 
Este curso irá treinar candidatos bem sucedidos nas habilidades básicas necessárias para a participação em 

atividades limitadas de mergulho de segurança pública em águas abertas. O ERD I Diver poderá operar como 
membro da equipe e pessoa de suporte dentro de uma organização de equipe de mergulho. 

2.2 Pré requisitos do Aluno 
ERD I 

1. Curso de Mergulhador de Open Water Diver SDI ou equivalente 
2. CPR1st ou equivalente 
3. CPROX ou equivalente 
4. Idade mínima 18 anos 

É responsabilidade do Instrutor ERDI avaliar as habilidades de águas abertas de um 
candidato antes de iniciar qualquer habilidade de água de mergulho de resposta de 
emergência. 

2.3 Qualificações dos Graduados 
ERD I 

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, o ERD I Divers pode participar de atividades básicas de 
mergulho de segurança pública sem supervisão direta. Os graduados também podem participar em operações 
limitadas de recuperação / salvamento, desde que:  

1. O ERD I Diver opere sob a supervisão de um supervisor de equipe 
2. As operações sejam limitadas a 18 metros / 60 pés de profundidade 
3. As operações são conduzidas em condições consistentes com seu treinamento 
4. Os perfis de mergulho são mantidos sem limites de descompressão 

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para se 
inscrever em: 

1. Instrutor de Componentes de Operações ERDI (OPS) 
2. Curso ERD II 

ERDI Tender  

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para se inscrever em: 
1. Mergulhadores de Segurança Pública Tender em águas Abertas 
2. Participar no planejamento e execução de operações de mergulho de segurança pública 



Padrões de 
Mergulhador - 
Padrões ERDI         

Data: 01/01/2018 
Número de Revisão 
18.0 
 

 

Part_2-
ERDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página4de24 

 
 

2.4 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor de mergulhador de resposta a emergências ERDI ativo pode ensinar este curso 

2.5 Requerimentos Adminstrativos 
1. Peça aos alunos que completem: 

a. Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco ERDI 
b. Formulário de  Declaração Médica ERDI 

2. Comunique o calendário do curso aos alunos 
3. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 

Materiais Requeridos 
1. O ERD I Manual do Estudante ou curso de eLearning é necessário para o curso de cursos do ERD I 

Certificação: 
1. Após a conclusão bem-sucedida de qualquer curso ERDI, o Instrutor ERDI deve emitir a certificação 

apropriada e enviar o Formulário de Registro ERDI para a sede mundial da ERDI ou o respectivo escritório 
regional ou registrar o estudante on-line. 

2.6 Razão Instrutor-Aluno 
 Acadêmica 

1. Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo adequados para garantir o 
treinamento completo e completo do assunto 

Águas Confinadas 
1. Um máximo de 10 alunos por instrutor ERDI       
2. Os Instrutores do ERDI têm a opção de adicionar mais 2 alunos com a assistência de um Supervisor ERDI 

ativo 
3. O número máximo de alunos que um instrutor ERDI pode ter em água confinada é de 14 com a assistência 

de Supervisores ERDI ativos 

Águas Abertas 
1. Um máximo de 3 equipes de mergulho ou 6 mergulhadores amarrados por instrutor ERDI é permitido; É o 

critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições determinam 

2.7 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas    

1. O aluno deve completar 4 mergulhos de águas abertas 
2. A profundidade máxima não deve exceder 18 metros / 60 pés em qualquer mergulho 
3. Todos os mergulhos devem ser preenchidos durante o horário de verão 
4. Após a conclusão bem sucedida dos mergulhos, o aluno deve completar seu diário de bordo e o instrutor 

ERDI deve assinar os mergulhos concluídos 
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Estrutura do curso 
1. A ERDI permite que os instrutores estruturam os cursos de acordo com o número de participantes e seu 

nível de habilidade. 

Duração 
2. Sala de Aula e Preleção: Aproximadamente 8 horas 
3. Águas Confinadas: Aproximadamente 6 horas  
4. Águas Abertas (requerido): 4 mergulhos 

2.8 Equipamentos necessários 
Mergulhador ERD I 
Notas aos Instrutores: É importante que o estudante compreenda a necessidade do 
equipamento adequado ao executar os deveres de um mergulhador de resposta de 
emergência. O aluno também deve entender a necessidade de padronização de 
equipamentos entre os membros da equipe. 

1. Máscara e nadadeiras 
2. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 

i. Um arnês técnico ou BCD similar capaz de exigências de segurança de mergulho de 
resposta de emergência. O BCD deve ser capaz de suportar um cilindro de pônei de pelo 
menos 3 litros / pés 18 pés cúbicos, além do cilindro primário 

b. O BCD deve ter um pode elevatório adequado, recomendo 18 quilogramas / 40 libras 
c. Se o BCD do aluno não for adequado para o equipamento de amarração, mas é aceitável, o aluno 

pode usar o seu BCD com um arnês de amarração aprovado pela ERDI 
3. Reguladores 

a. Um regulador primário apropriado para as condições ambientais locais* 
b. Um regulador secundário apropriado para o cilindro ponei para as condições ambientais locais* 
 Deve-se notar que são recomendados reguladores ambientalmente vedados. 

4. Cilindros 
a. Um cilindro primário de pelo menos 11.1litres / 80 pés cúbicos quando preenchido até a pressão 

de serviço 
b. Um cilindro secundario pônei de pelo menos 3 litres / 18 pés cúbicos quando preenchido até a 

pressão de serviço 
c. O cilindro do pônei deve ser manipulado de modo que seja acessível e utilizável para o aluno. 

Além disso, o aluno deve ter a capacidade de passar a fonte de ar redundante para outro 
mergulhador sem assistência em caso de emergência 

d. Cilindros duplos não são permitidos neste nível 
5. Instrumentação; Todos os estudantes deverão estar equipados com 

a. Manômetro submersível* 
b. Profundímetro submersível* 
c. Bússola Subaquática 
d. Dispositivo de Tempo Submersível  

* O aluno pode usar um computador de mergulho para atender a esses requisitos. 
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6. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
7. Ferramenta de corte: 1 principal, 1 de segurança 
8. Sistemas de Lastro 
9. Dispositivos de sinalização de superfície; 1 audível e 1 visual 
10. Livro de registro 
11. Dipositivo de Flutuação Pessoal aprovado pela Marinha do Brasil  
12. Luvas de latex e de trabalho 
13. Tabelas de mergulho 

ERDI Tender  
1. Dipositivo de Flutuação Pessoal aprovado pela Marinha do Brasil  
2. Ferramenta de corte: 1 principal, 1 de segurança 
3. Sinalizadores de Resgate, auditivo e visual Dispositivos de sinalização de superfície; 1 audível e 1 visual 
4. Luvas de latex e de trabalho 

2.9 Linhas Gerais da Parte Acadêmica 
A Organização 

1. Recreativo versus Mergulho de Resposta a Emergências 
a. Diferenças 
b. Treinamento específico 
c. Porque o recreacional não é adequado? 

2. Construindo o Time 
a. Organizações; departamentos de bombeiros, departamentos de polícia, resgate, voluntário, 

contratados 
b. Recrutando 
c. Estrutura do Time 

i. Mergulhador Principal 
ii. Tender Principal 

iii. Mergulho de Segurança 
iv. Tender de Segurança 
v. Comandante de incidentes  

vi. Assistente do comandante do incidente 
3. Atitudes 

a. Professionalismo 
b. Responsável pelos ativos 
c. Coesão do Time 
d. Capacidade Fisica  

4. Operações 
a. Regulamentos National Fire Protection Association (NFPA) guidelines, Occupational Safety and 

Health Administration (OSHA) 
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b. Procedimentos de operação padrão (SOP), diretrizes operacionais padrão (SOG) e protocolos 
c. Segurança da Cena 
d. Registrando 

5. Treinamento. 
a. Aumentando a Segurança 
b. Aumentando as capacidades 
c. Pode ser exigido por lei 
d. Indivíduo e Time 
e. Inter agências 
f. Mantendo os membros estimulados 
g. Frequência 

6. Acidentes de Mergulho de Segurança Pública 
a. Falta de treinamento 
b. Execeder as capacidades e treinamento 
c. Apredendo com outros 
d. Evitada através da Educação 
e. Decisão de Ir / Não Ir 

Equipamento 
1. Recreativo versus Mergulho de Resposta a Emergências 
2. Padronização 

a. Benefícios 
3. Equipamento Scuba 

a. Máscara 
b. Nadadeira 
c. Reguladores 
d. Cilindros 
e. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
f. Instrumentos 
g. Cilindros Pônei 
h. Proteção a Exposição 
i. Sistemas de Lastro 
j. Ferramenta de corte 

4. Equipamentos Especializados 
a. Materiais Perigosos 
b. Veículo Propulsor de Mergulhador (DPV) 
c. Pranchas de Resgate 
d. Detetor de metal 
e. Comunicações 
f. Ar Suprido da Superfície 
g. Veículos Operados Remotamente (ROV) 



Padrões de 
Mergulhador - 
Padrões ERDI         

Data: 01/01/2018 
Número de Revisão 
18.0 
 

 

Part_2-
ERDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página8de24 

 
 

h. Instrumentos de Medição 
5. Operações em Barcos Pequenos 

a. Tipos 
b. Padrões de Busca 
c. Manipulação 
d. Questões de Segurança 

6. Registrando 
a. Serviço de Registro 
b. Cabos 
c. Recargas de Ar 
d. Caderno de Registro do  Time 
e. caderno de Registro de Mergulhadores 
f. Registro de Treinamento. 
g. Documentação para a Justiça  

Resolução de Problemas 
1. Problemas com Mergulhadores 

a. Estresse 
b. Pânico 
c. Doênças 
d. Fadiga 
e. Estresse Psicológico 
f. Manter o Foco 

2.  Perda de Ar 
a. Causas 
b. Soluções 

3.  Emaranhados 
a. Ponto comuns de emaranhamento 
b. Ferramenta de corte 
c. Emaranhamento por colar  

4.  Problemas com Equipamentos 
a. Equipamentos inapropriados 
b. Equipamentos novos ou não familiar 
c. Mal funcionamento 

Habilidades de Tender 
1. Valor para o Time 
2. Tender de Segurança 

a. Responsabilidades 
3. Mapeamento e Documentações 
4. Sinalização de Cabo 
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a. Tender ao Mergulhador 
i.  Uma Puxada = OK 

ii. 2 Puxadas = Pare, Mude a direção, Mande mais cabo 
iii. 3 Puxadas = Subir a superfície 
iv. 4 Puxadas = Pare, Espere 

b. Mergulhadores ao Tender 
i. Uma Puxada = OK 

ii. 2 Puxadas = Mais cabo 
iii. 3 Puxadas = Objeto encontrado 
iv. 4 Puxadas = Socorro, Problemas 

5. Outros sinais 
a. Cabo  
b. Sinais manuais 

6. Padrões de Busca 
7. Procedimentos de Descontaminação (De-con) 
8. Recuperação de Evidências 
9. Equipamentos necessários 

a. Dipositivo de Flutuação Pessoal aprovado pela Marinha do Brasil 
b. Roupa apropriada/Inapropriada, equipamento de proteção 

Respondendo a Chamada 
1. Avaliação do Cenário: Resgate ou Recuperação; Ir / Não Ir 

a. Segurança da Cena 
b. Controle da cena 
c. Procedimentos de operação padrão (SOP), diretrizes operacionais padrão (SOG) e protocolos 
d. Preparação, Vestir Equipamento, Lançar 

2. Resgate 
a. Risco vs Benefícios 
b. Testemunhas 
c. Cronograma 
d. Resuscitação/ Afogamento em águas frias 
e. Resgate a Recuperação 

3. Recuperação 
a. Reconhecimento da Cena do Crime 

i. Documentação 
b. Recuperação de Corpo 

i. Protegendo as evidências  
ii. Procedimentos de ensacamento 

iii. Dignidade da Vítima 
4. Após a Chamada 

a. Repreleção do Time e Críticas 
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b. Aconselhamento 
c. Deixando a Cena 

Padrões de Busca 
1. Ferramentas 

a. Cabos 
b. Pranchas de Resgate 
c. Detectores de Metal, magnetômetros, sonares side scan, ROV 

2. Execução 
a. Simplicidade 
b. Ponto de ínicio pré-determinado, área de cobertura, documentação e ponto de finalização. 
c. Águas Negras 
d. Corredeiras de Água  

3. Tipos 
a. Arco de varedura 
b. Círculo Expandido 
c. Padrões Paralelos 
d. Padrão em V 
e. Jackstay 
f. Tirolesa 

4. Determinando o Padrão 
5. Padrões de Busca em Barcos 

a. Âncora 
b. GPS 
c. Círculo na âncora 
d. Pranchas de Resgate 

6. Marcando Objetos, Lugares 

Reconhecimento da Cena do Crime 
1. Segurança da Cena acima e abaixo da água 
2. Habilidades de Entrevista 
3. Documentação da Cena 

a. Fotografia 
b. Videografia 
c. Diagrama Acurado 
d. Descrição Acurada 

4. Recuperação de Evidências 
a. Manejo Apropriado 
b. Caixas de Evidências 
c. Procedimentos de ensacamento 
d. Continuidade das Evidências/Cadeia de Custódia 
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 Hazmat /ambientes com materiais perigosos 
1. Planejamento 
2. Reconhecimento 
3. Problemas com Equipamentos 
4. Tipos 

a. Quimicos 
b. Biológicos 

i. Humanos 
5. Procedimentos de Descontaminação 

a. Pessoal 
b. Equipamento 
c. Paciente/Vítima  

6. Amostra da Água  
a. Caixas Apropriadas para analise de laboratório. 

2.10  Linhas Gerais do Treinamento de Águas Confinadas 
Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 

1. Avaliação das habilidades Scuba 
a. Remoção da máscara e recolocação 
b. Remoção da colete e recolocação 
c. Habilidades de Flutuabilidade 

2. Sinais de cabo, realizar com máscara cega* 
3. Padrões de Busca, pelo menos 2 padrões realizados com máscara cega* 

* Estas habilidades pode ser conduzidas em conjunto. 
4. Do mergulhador para o mergulhador comunicações por toque * 

a. Sem ar = mão do regulador 
b. Vá para frente = Um puxão 
c. Vá para trás = Vários puxões 
d. Pare = aperto 

* O mergulhador primário terá uma máscara negra, o mergulho de backup uma máscara normal. 
5. Retirar 2 dispositivos de corte e simular o uso, um dos mergulhadores está sem máscara. 
6. Resgate simulado consistindo de máscara negra, mudança para fornecimento de ar redundante, gás de 

resgate e subir a superfície. 
7. Fonte de ar redundante do mergulhador para o mergulhador com subida com contato. 
8. Procedimentos de ensacamento da vítima. 

Habilidades de Tender  
1. Sinalização de Cabo* 
2. Padrões de Busca, pelo menos 2 padrões realizados com máscara cega* 

* Estas habilidades pode ser conduzidas em conjunto. 
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Os alunos devem completar as seguintes habilidades na água: 
1. 800 metros de natação com máscara, snorkel e nadadeiras sem parar sem o uso dos braços em menos de 16 

minutos. 
2. 500 metros de natação com máscara, snorkel e nadadeiras sem parar sem o uso dos braços em menos de 14 

minutos. 
3. 100 metros de natação de reboque do mergulhador cansado com equipamento Scuba completo em menos 

de 4 minutos. 
4. Flutuação de sobrevivência sem auxílio, por 15 minutos; Durante os últimos 2 minutos, o aluno deverá 

manter as mãos acima da linha de água. 

Avaliação de Natação do Tender  
Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 

1. 200 metros de natação sem auxílios sem paradas. 
2. 100 metros de natação de reboque do mergulhador cansado colete salva vidas sem paradas. 
3. 10 minutos de flutuação de sobrevivência.   

2.11 Requisitos de desempenho em águas abertas 
Treinamento de Águas Abertas consite em 4 mergulhos. Cada atividade de mergulho deve ser conduzida o 

mais próximo possível de uma resposta de incidente real.  O número de mergulhos pode ser aumentado se, na 
opinião do instrutor, for necessário cumprir um padrão mínimo de treinamento ou nível de proficiência. 

Durante todo o treinamento em águas abertas, haverá um supervisor ERDI, Instrutor ou instrutor presente e 
equipado para responder a uma emergência na água em todos os momentos. Durante qualquer treinamento na água, 
os padrões NFPA 1006, NFPA 1670 e NFPA 1670 devem ser seguidos, ou para regiões não regidas pela NFPA, 
quaisquer requisitos legais ou regulamentares que se apliquem aos mergulhadores de segurança pública e de 
insumos de segurança pública e / ou voluntária. 

A equipe de mergulho consistirá em: 
 Mergulhador Principal 
 Tender Principal 
 Mergulhadro de Segurança 
 Tender de Segurança 
 Comandante de incidente - pode ser preenchido por um Tender de Segurança 

Cada aluno precisará girar em cada posição da equipe pelo menos 3 vezes. A ERDI recomenda que um 
terceiro mergulhador seja parcialmente orientado para assumir o estado do mergulhador backup, se necessário. 

Mergulhador ERD 
Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 

1. Tamanho da Cena 
2. Preleção do Time 
3. Posicionar o Time 
4. Corretamente realizar os padrões de Busca, pelo menos 3 
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5. Localizar e recuperar pequenos objetos de evidência e executar os procedimentos corretos de tratamento de 
provas 

6. Recuperação simulada de vítima executando procedimentos de manuseio corretos. 
7. Responder como mergulhador de segurança para o mergulhador primário em situação de resolução de 

problemas.  
8. Comunique-se com um tender usando sinais de cabo. 
9. Trazer um mergulhador inconsciente simulado para a superfície e transportar para a costa / barco enquanto 

realiza respiração de resgate e remove-o da água. A distância recomendada é de 50 metros. 
10. Participar dos procedimentos de descontaminação corretos. 
11. Repreleção e gravar cada mergulho, registro da equipe e registro do mergulhador. 
12. Avaliação Pós mergulho para os mergulhadores (médico e psicológico) 

ERDI Tender  

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Ajudar a vestir o mergulhador primário 
2. Amarração apropriada 
3. Corretamente realizar os padrões de Busca, pelo menos 2 
4. Comunique-se com um mergulhador primário usando sinais de cabo. 
5. Assitir no manejo apropriado de evidências 
6. Assitir nos procedimentos de descontaminação corretos. 

Sequência recomendada  
1. Mergulho 1:  

a. Realizar os primeiros dos 3 padrões de busca; 
b. Localizar e recuperar pequenos objetos de evidência e executar os procedimentos corretos de 

tratamento de provas  
c. Participar dos procedimentos de descontaminação corretos. 

2. Mergulho 2:  
a. Realizar os segundos dos 3 padrões de busca; 
b. Recuperação simulada de vítima executando procedimentos de manuseio corretos para o 

ensacamento.   
3. Mergulho 3:  

a. Realizar o terceiro dos 3 padrões de busca; 
b. Executar a tarefa de mergulhador com problemas conforme atribuído pelo instrutor 

4. Mergulho 4:  
a. Responder como mergulhador de segurança para o mergulhador primário em situação de resolução 

de problemas. 
b. Trazer um mergulhador inconsciente simulado para a superfície e transportar para a costa / barco 

enquanto realiza respiração de resgate e remove-o da água. 

2.12 Requerimentos de Certificação 
1. Pontuação mínima de 80 por cento no teste ERD I escrito, com 100 por cento de remediação 
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2. Completar satisfatoriamente todos os requisitos acadêmicos, de águas confinadas e águas abertas. 
3. Satisfaça os requisitos de avaliação de natação. 
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3. Mergulhador de Resposta a Emergências II 

3.1 Introdução 
O programa ERD II foi concebido para permitir que o aluno desenvolva conhecimentos detalhados e 

habilidades avançadas no mergulho de resposta de emergência. Também serve como base para desenvolver a 
experiência e como pré-requisito para o ERD II nível Ops Components e ERDI Supervisor. Este curso pode ser 
ensinado em conjunto com o Mergulhador ERD I a critério do instrutor. 

3.2 Pré requisitos do Aluno 
1. ERD I ou equivalente 
2. Idade mínima 18 anos  
3. CPR 1st ou equivalente 
4. CPROX ou equivalente 
5. 10 ou mais mergulhos de segurança pública logados, mergulhos de treinamento ou operacionais além do 

ERD I com uma equipe de mergulho de segurança pública reconhecida * 

3.3 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os mergulhadores ERD II podem se envolver em operações e 

atividades de resgate e recuperação sob a autoridade direta de uma equipe de resposta de emergência sancionada 
desde que as atividades, a geografia e as condições ambientais não excedam o nível de treinamento. 

3.4 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor de mergulhador de resposta a emergências ERDI ativo pode ensinar este curso 

3.5 Requerimentos Adminstrativos  
1. Peça aos alunos que completem: 

a. Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco ERDI 
b. Formulário de  Declaração Médica ERDI 

2. Comunique o calendário do curso aos alunos 
3. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 

Materiais Requeridos 
1. O ERD I Manual do Estudante ou curso de eLearning é necessário para o curso de cursos do ERD II 
2. Textos ou outros materiais ERDI, usados para ERD OPs Components devem ser aprovados pela Sede da 

ERDI.  

Certificação: 
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1. Após a conclusão bem-sucedida de qualquer curso ERDI, o Instrutor ERDI deve emitir a certificação 
apropriada e enviar o Formulário de Registro ERDI para a sede mundial da ERDI ou o respectivo escritório 
regional ou registrar o estudante on-line. 

3.6 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

1. Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo adequados para garantir o 
treinamento completo e completo do assunto 

Águas Confinadas 
1. Um máximo de 6 alunos por instrutor ERDI       
2. Os Instrutores do ERDI têm a opção de adicionar mais 2 alunos com a assistência de um Supervisor ERDI 

ativo. 
3. O número máximo de alunos que um instrutor ERDI pode ter em água confinada é de 12 com a assistência 

de Supervisores ERDI ativos  

Águas Abertas 
1. Um máximo de 3 equipes de mergulho ou 6 mergulhadores amarrados por instrutor ERDI é permitido; É o 

critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições determinam 

3.7 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas    

1. O aluno deve completar 6 mergulhos de águas abertas 
2. A profundidade máxima não deve exceder 18 metros / 60 pés em qualquer mergulho 
3. Todos os mergulhos devem ser preenchidos durante o horário diurno (aurora ao entardecer) 

Estrutura do curso 
1. A ERDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de participantes e seu 

nível de habilidade. 

Duração 
1. Sala de Aula e Preleção: Aproximadamente 8 horas 
2. Águas Confinadas: Aproximadamente 4 horas 

O treinamento do Mergulhador ERD I pode ser combinado com o treinamento do Mergulhador ERD II a 
critério do instrutor com a incorporação de 10 mergulhos adicionais de treinamento de águas abertas tanto tender ou 
mergulhador (mínimo 5 como mergulhador) no programa, com a duração do curso ajustada adequadamente . 

3.8 Equipamentos necessários 
1. Mesmo equipamento necessário para um Mergulhador ERD I  
2. Além do equipamento básico, os alunos do ERD II precisarão ter o seguinte equipamento. 

a. Roupa Seca com isolamento adequado para mergulho de resposta de emergência. 
b. Máscara facial completa (Full Face) com capacidades de comunicação.  



Padrões de 
Mergulhador - 
Padrões ERDI         

Data: 01/01/2018 
Número de Revisão 
18.0 
 

 

Part_2-
ERDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página17de24 

 
 

3.9 Linhas Gerais Acadêmica 
Vítimas Mortas 
Acidental 

1. Equívocos do Quase-Afogado 
a. Reflexo de imersão 
b. Afogamento Secundário 
c. Chances de sobrevivência 

2. Mecânismos do Afogado 
a. Seco 

i. 10 a 15 por cento dos afogamentos 
ii. Laringoespasmo 

iii. Possibilidade de ressuscitação 
iv. Crianças vesus adultos 

b. Molhado 
i. Maioria dos Afogamentos 

ii. Suspiro agonal 
iii. Água aspirada nos pulmões 
iv. Mudanças Químicas 
v. Momentos finais 

Intencionais 
1. Cena de Crime 

a. Indetificação 
b. Evidência 

i. Tipos de Evidências 
c. Restos esqueletais 

i. Humanos ou outros 
ii. Manejando as evidências 

2. Mudanças fisiológicas no corpo humano 
a. Rigor mortis (rigidez cadavérica) 
b. Livor mortis (palidez, lividez) 

i. Absença 
ii. Contato com a lividez 

iii. Espasmos cadavéricos 
iv. Decompossição 
v. Putrificação  

vi. Antropofagia 
3. Remoção de Evidências da Cena do Crime 

a. Documentação/ Registro de informações, observações  
i. Cartografia 
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ii. Fotografia/filmagem 
iii. Documentação de Topo 
iv. Registro escrito 
v. Acurância 

4. Remoção de Veículo/Flutuação pesada 
a. Preservando o Interior/Evidências 

i. Recuperação de Evidências vesus Salvatagem 
ii. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

b. Técnicas 
i. Utilizando pessoal de segurança não-público 

ii. Treinamento específico necessário  
c. Perigos 
d. Análise de veículo / acidente  
e. Recuperação de Corpo 

i. Área em volta 
f. Manuseio do corpo / ensacamento  

i. Água imóvel versus água rápida (corredeira) 
ii. Rigor 

iii. Amostra da Água 
iv. Segurança / contaminação do mergulhador 

Encapsulamento 
Problemas Ambientais 

1. Nuclear, Biológica, Químico 
a. Preocupações Médicas 

i. Amostra da Água 
ii. Saúde do Time e segurança 

iii. Fontes 
2. Perigos para mergulhador, cena, membros da equipe, família 
3. Permeabilidade da Roupa 
4. Proteção do abastecimento de água potável 
5. Observações Pós Mergulho 
6. Procedimentos de Descontaminação 

Roupa Seca 
1. Tipos de Roupa Seca e Materiais 

a. Estilo de Tecido, Trilaminados 
b. Neoprene triturado, neopreno prensado 
c. Neoprene 
d. Borracha vulcanizada 

2. Apropriado para Mergulho de Resposta a Emergências 
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3. Tipos de Selos 
a. Látex 
b. Neoprene 

4. Características da Roupa Seca 
a. Auto vestir  
b. Entrada pelas costas 
c. Entrada pela frente 
d. Tipos de Botas 
e. Zíper 
f. Zíper de alívio 
g. Suspensórios 

5. Isolamento da Roupa Seca 
a. Apropriado/Não apropriado 
b. Resistente a compressão 
c. Capacidade absorvente 
d. Ar preso 
e. Desgates dos materiais de mergulho 

6. Válvulas de roupa seca  
a. Infladores 

i. Localização 
ii. Apertar para inflar  

b. Exaustão 
i. Localização 

ii. Automático 
iii. Ajustável 
iv. Apertar para esvaziar 
v. Posição Apropriada 

7. Controle da flutuabilidade 
a. Lastreamento e localização adequada 

i. Pesos dos Cilindros 
ii. Lastro Integrado no BCD 

iii. Sistemas de Ârnes 
b. Controlando a flutuabilidade debaixo d'água 
c. Colete BCD também é requerido 

8. Manutenção e Cuidado  
a. Lavar com água doce 
b. Secando 
c. Evitando aquecimento, químicas e óleos 
d. Zíper 

i. Limpeza 
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ii. Lubrificantes apropriado/Não apropriados 
e. Selos 

i. Lubrificantes apropriado/Não apropriados 
ii. Reparo/Substituição 

iii. Pequenas reparos 
iv. Vazamentos 
v. Principais reparos 

vi. Substituição do zíper 
9. Emergências com a roupa seca 

a. Ar excessivo na roupa 
b. Válvula de inflagem travada aberta 
c. Válvula de escape fechada / aberta 
d. Perda dos lastros 
e. Ar excessivo no pé 
f. Roupa seca alagada 

10. Outros Equipamentos de Roupa Seca 
a. Encaixe de Capacete 
b. Sistemas de Luvas Secas 
c. Sistemas de inflagem 

Máscara facial completa (Full Face) 
1. Propósito 

a. Segurança dos Mergulhadores 
b. Comunicações 

2. Vantagens  
a. Aumentando a Segurança do Mergulhador 

i. Águas contaminadas 
ii. Mergulho no inverno 

iii. Comunicações 
iv. Lentes corretivas: 

3. Desvantagens  
a. O aumento da taxa de consumo de ar 
b. Fluabilidade 
c. Volumoso 

4. Tipos 
a. Apropriado/Não apropriado 
b. Conectores/Desconectores rápidos scuba 
c. Ar Suprido da Superfície 

5. Técnicas/Procedimentos 
a. Vestindo  

i. Na água versus fora da água 
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ii. Ajuste das Tiras 
iii. Selo do saoite 

b. Mergulhando com a Máscara facial completa (Full Face) 
i. Equalização 

ii. Fluabilidade 
iii. Remoção e recolocação embaixo da água 
iv. Fonte Alternativa de Ar 

1. Máscara reserva 
v. Opções na Superfície  

1. Válvula de Superfície 
vi. Procedimentos de Descontaminação antes de despir 

6. Comunicação Subaquática   
a. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
b. Tipos de equipamentos para comunicação 

i. Aperte para Falar (PPT) 
ii. Ativado pela Voz (VOX) 

iii. Cabos eletrícos/Cabos 
iv. Falha de bateria 

7. Manutenção e Cuidado do Usuário/Em campo 
a. Serviço Autorizado/manutenção preventiva 
b. Após o uso   

Técnicas de Elevação 
1. Quando o mergulho de Resposta a Emergências se torna um mergulho comercial? 

a. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
b. Risco vs Benefícios 

2. Descisão de Recuperação 
a. Operando além do treinamento 
b. Métodos disponíveis 

i. Flutuador Externo 
ii. Levantamento morto 

iii. Flutuador Interno 
c. Segurança da Cena 
d. Preservando as evidências 

3. Equipamento 
a. Marcadores 
b. Sacos Elevatórios 

i. Tipos 
1. Fundo Aberto 
2. Fechado (Traveseiro) 

ii. Características de segurança 
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iii. Características necessárias dos dispositivos de elevação 
c. Fitas de Sacos Elevatórios 
d. Cabos 

4. Elevando com Flutuador Externo 
a. Métodos Apropriados 
b. Equipamentos/Métodos inapropriados 
c. Calculando a elevação necessaria 
d. Superando efeito de sucção 
e. Libertar 
f. Métodos de Inflagem/Considerações de Gás 
g. Perigos 

i. Correntes 
ii. Perda de Flutuabilidade 

iii. Objeto inseguro 
h. Proteção do objeto na superfície 

5. Elevando com Flutuador Interno 
a. Quando e Se é apropriado 
b.  Perigos 
c. Geralmente não recomendado 

6. Levantamento morto 
a. Método Simples 
b. Grande nível de controle 
c. Liberação 

3.10 Linhas Gerais do Treinamento de Águas Confinadas 
Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
Habilidades Scuba 

1. Avaliação do instrutor de habilidades básicas de mergulho, incluindo uso de fonte de ar redundante 
Habilidades de roupa seca 

1. Procedimentos de vestir correto 
2. Lastro adequado 
3. Inflando e desinflando roupas secas 
4. Válvula infladora presa 
5. Recuperação em posição invertida 
6. Habilidades de Flutuabilidade 

Habilidades de Máscara facial completa (Full Face) 
1. Colocar o Equipamento 
2. Colocação/Ajuste adequados 
3. Técnicas de entrada 
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4. Lastro adequado 
5. Equalização 
6. Desalagamento de máscara parcialmente inundada 
7. Remover e recolocar a máscara embaixo da água 
8. Remover a máscara e a utilizar uma fonte de ar redundante 

Os alunos devem completar as seguintes habilidades na água: 
1. Natação de 800 metros com máscara, snorkel e nadadeiras sem paradas, uso dos braços não é permitido em 

menos de 16 minutos. 
2. 500 metros de natação com máscara, snorkel e nadadeiras sem parar sem o uso dos braços em menos de 14 

minutos. 
3. 100 metros de natação de reboque do mergulhador cansado com equipamento Scuba completo em menos 

de 4 minutos. 
4. Flutuação de sobrevivência sem auxílio, por 15 minutos; Durante os últimos 2 minutos, o aluno deverá 

manter as mãos acima da linha de água. 

3.11 Requisitos de desempenho em águas abertas 
Treinamento de Águas Abertas consite em 6 mergulhos. Cada atividade de mergulho deve ser conduzida o 

mais próximo possível de uma resposta de incidente real.  O número de mergulhos pode ser aumentado se, na 
opinião do instrutor, for necessário cumprir um padrão mínimo de treinamento ou nível de proficiência. 

Durante todo o treinamento em águas abertas, haverá um supervisor ERDI, Instrutor ou instrutor presente e 
equipado para responder a uma emergência na água em todos os momentos. Durante qualquer treinamento na água, 
os padrões NFPA 1006, NFPA 1670 e NFPA 1670 devem ser seguidos, ou para regiões não regidas pela NFPA, 
quaisquer requisitos legais ou regulamentares que se apliquem aos mergulhadores de segurança pública e de 
insumos de segurança pública e / ou voluntária. 

A equipe de mergulho consistirá em: 
 Mergulhador Principal 
 Tender Principal 
 Mergulhador de Segurança 
 Tender de Segurança 
 Comandante de incidente - pode ser preenchido por um Tender de Segurança 

A ERDI recomenda que um terceiro mergulhador seja parcialmente orientado para assumir o estado do 
mergulhador backup, se necessário. 

Materiais Requeridos 
Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 

1. Tamanho da Cena 
2. Preleção do Time 
3. Posicionar o Time 
4. Inflando e desinflando roupas secas 
5. Desconecte / conecte a mangueira da roupa seca debaixo d'água 



Padrões de 
Mergulhador - 
Padrões ERDI         

Data: 01/01/2018 
Número de Revisão 
18.0 
 

 

Part_2-
ERDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página24de24 

 
 

6. Recuperação em posição invertida 
7. Desalagamento parcial da Máscara facial completa (Full Face) 
8. Remover/recolocar Máscara facial completa (Full Face) 
9. Remova a máscara facial completa e use a fonte de ar redundante para subir 
10. Localize o objeto, prenda o saco de elevação e levante o objeto para a superfície *, mantendo a 

continuidade da evidência 
* O peso do objeto não deve exceder 14 quilos / 30 libras 

11. Repreleção e gravar cada mergulho, registro da equipe e registro do mergulhador. 
12. Avaliação Pós mergulho para os mergulhadores (médico e psicológico) 

Sequência recomendada 
1. Mergulho 1: Habilidades de Roupa Seca e Habilidades de resposta de emergência. 
2. Mergulho 2: Habilidades de Roupa Seca e Habilidades de resposta de emergência. 
3. Mergulho 3: Habilidades de Full Face e Habilidades de resposta de emergência. 
4. Mergulho 4: Habilidades de Full Face e Habilidades de resposta de emergência, procedimentos de 

descontaminaçao. 
5. Mergulho 5: Habilidades de levantamento leve 
6. Mergulho 6:  Habilidades de Levantamento leve( (o instrutor pode substituir o elevador morto por 

elevação por saco, o limite de peso ainda deve ser observado) 
 

3.12 Requerimentos de Certificação 
1. Completar satisfatoriamente todos os requisitos acadêmicos, de águas confinadas e águas abertas. 
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