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Histórico de Revisão 
 

Número de Revisão Data: Sessões Alteradas 
3.0 08/01/2004 Este manual é completamente novo 

6.0 11/01/2005 Componente Ops de resgate no gelo / superfície 
congelada adicionado. 

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 
Grandes alterações editoriais e adicionado o padrão de 
águas contaminadas. Versão 9 e 10 ignoradas para 
padronizar todas as versões 

12.0 01/01/2012 Pequenas atualizações. 

12.1 08/15/2012 

Definições Adicionadas 
Atualizações de Águas Rápidas (corredeiras) #7 
Adicionado o Investigador Subaquático da Cena do Crime 
#9 

13.0 01/01/2013 Sem Mudanças 

13.1 04/01/2013 Treinamento de escape subaquático de helicóptero 
adicionado (HUET) # 5 

14.0 01/01/2014 Sem Mudanças 

14.1 10/01/2014 

Adicionado Espaços Confinados # 1 e Ops em Barcos 
Pequenos # 9 
5.9.5 Adicionado tópicos adicionais para aprovação de 
linhas gerais 
5.11 Adicionado habilidades adicionais para 
Requerimentos de Graduação 

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 

16.1 04/01/2016 5.5 Adicionado novos materiais de máscara facial total 
como requisito 

17.0 01/01/2017 Sem Mudanças 

18.0 01/01/2018 

10.10 Mudou 460 metros para 500 metros e jardas de 
500 para 548 e adicionado em menos de 14 minutos  
Adicionado: com os últimos dois minutos segurando as 
mãos da água 
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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. 

 

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. Para uma visão adicional e compreensão do curso, o indivíduo pode 
auditar a sessão prática. 

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

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. Ops em Espaços Confinados  

2.1 Introdução  
O componente ERDI Confined Space Ops foi projetado para desenvolver os conhecimentos e as 

habilidades necessárias para operações de espaço confinado em condições de resposta de emergência.  Este curso 
está em conformidade com NFPA 1006 e 1670, OSHA e FEMA para resgate na água.  

2.2 Pré requisitos do Aluno  
Os seguintes padrões devem ser atendidos e documentados antes do início de qualquer treinamento.  

1. Idade mínima 18 anos  
2. Fornecer prova de CPROX1stAED atual ou equivalente  
3. Certificado como ERD II ou equivalente  
4. Um membro ativo de um serviço de emergência reconhecido ou equipe que realiza atividades de mergulho 

de segurança pública e / ou de resgate  

2.3 Qualificações dos Graduados  
Após a conclusão bem-sucedida do componente ERDI Confined Space Ops, os graduados podem participar 

em operações limitadas de espaço confinado sem supervisão direta de um instrutor desde que:  
1.  As atividades de mergulho se aproximam das de treinamento  
2.  As áreas as atividades se aproximam das de treinamento  
3.  As condições ambientais se aproximam das de treinamento  

2.4 Quem Pode Ensinar  
1. Um ativo instrutor ERDI de Ops em Espaços Confinados  

2.5 Requerimentos Adminstrativos  
Materiais Requeridos  

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  

2.6 Materiais Requeridos  
Materiais Requeridos  

1. Manual de Aluno SDI Wreck, Boat e Drift Diving  
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2. Prancheta do Mergulhador de Resgate SDI com exame enurológico de cinco minutos  
3. Prancheta de fluxo SDI CPROX 1stAED  
4. Manual de Padroes E Procedimentos ERDI  
5. Manual do Mergulhador Naufrágio Avançado TDI  

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.  Os níveis de Operação e Técnicos receberão um 
certificado e diploma  de parede.  O nível de consciência receberá um certificado após a conclusão se o 
curso on-line foi realizado ou um certificado pode ser solicitado se um curso tradicional foi realizado.  

2.7 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 2 equipes de mergulho 6 mergulhadores e 6 tender de superfície 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 8 com a assistência 

de Supervisores ERDI ativos  

Águas Abertas  
1. Um máximo de 4 mergulhadores e 4 tender de superfície por instrutor ERDI  É critério do instrutor reduzir 

esse número conforme as condições determinam  
2.  Não mais do que 2 mergulhadores podem penetrar o espaço confinado ao mesmo tempo  

2.8 Estrutura e duração do curso  
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.  

De acordo com várias diretrizes, os Instrutores ERDI podem estruturar o curso nas três 
maneiras seguintes.  

1. Participante de nível de consciência -  parte completa da acadêmica do curso e pode auditar a parte prática.  
Este participante não possui experiência prática com o curso.  Este nível pode ser ensinado a mergulhadores 
e não-mergulhadores.  Os participantes do nível de consciência reconhecem os perigos dos ambientes de 
espaço confinado.  

2. Participante de nível de Operacional -  parte completa da acadêmica do curso e qualquer parte prática de 
não penetração.  Os participantes do nível operacional podem ajudar em uma operação de mergulho em 
espaço confinado sem se tornar responsável. Qualquer membro de uma equipe que possa acabar cuidando 
de um mergulhador no incidente deve ser treinado para esse nível.  
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3. Participante de nível de Técnico -  parte completa da acadêmica do curso e toda a parte prática dos 
elementos do curso.  Este nível é ensinado aos mergulhadores com capacidade e habilidades para completar 
o mergulho em espaço confinado. Os mergulhadores devem ter uma compreensão básica dos perigos e das 
operações do ambiente de mergulho em espaço confinado.  

 
Duração  

1. Sala de Aula e Preleção:  Aproximadamente 4 horas  
2. Treinamento de Águas Confinadas  Aproximadamente 4 horas; para incluir mergulhos simulados de 

penetração / espaço confinado, penetração em água negra com um cabo, segurança exterior para o 
mergulhador penetrante e resgate / assistência do mergulhador penetrante  

3. Operações em Águas Abertas:  Três mergulhos no total, com um mínimo de 2 mergulhos de penetração / 
espaço confinado e 2 mergulhos como mergulhador de segurança exterior, incluindo um resgate / 
assistência  

2.9 Equipamentos necessários  
O seguinte equipamento é necessário para cada aluno:  

1. O mesmo requisito de equipamento que para o ERD II Diver  
2. Um regulador secundário apropriado para o cilindro ponei para as condições ambientais locais*  
3. Cilindro de reserva(cilindro de stage, mínimo recomendado de 5,6 litros / 40 pés cúbicos)  
4. Sistemas de Lanternas  

a. Lanterna Principal  
b. Lanterna Reserva  

5. Prancheta Subaquática  
6. Carretilhas/Cabos  

a. Cabo de amarração primária para todos os mergulhadores  
b. Carretilha secundária/spool de segurança  

2.10 Linhas Gerais da Parte Acadêmica  
Os seguintes exercícios de terra devem ser cobertos durante este curso: 
 1.  Procedimentos de Emergência  

  a.  Seguindo um cabo de resgate/assistência 

  b.  Uso de uma carretilha / spool de segurança para procurar um amigo perdido. 

  c.  Uso de uma carretilha / spool de segurança para procurar um cabo perdido/saída. 

 2.  Comunicações 

  a.  Técnicas adequadas para o uso de sinais manuais 

  b.  Técnicas adequadas para o uso de sinais de cabo 

  c.  Comunicações apropriadas com a FFM 

 3.  Exercícios de Terra de Espaços Confinados 
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  a.  Sem iluminação ou olhos fechados 

  b.  Navegação do labirinto que simula o movimento através de um automóvel ou uma navegação interior 
do carro real 

  c.  Recuperação de objeto ou manequim em simulação de labirinto ou carro  

 4.  Procedimentos de Descontaminação 

  a.  Discutir e demonstrar enxaguamento inicial com água na borda da água 

  b.  Discutir e demonstrar descontaminação secundária de agentes químicos e / ou biológicos 

  c.  Discutir e demonstrar descontaminação terciária e remoção de equipamentos 

 

Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso:  Os instrutores podem usar 
qualquer texto ou material que eles considerem melhor apresentar esses tópicos.  

1. História da ERDI e da International Training  
2. Considerações sobre os Equipamentos  

a. scuba redundante  
b. Lanternas  
c. Carretilhas  
d. Ferramentas  

3. Procedimentos  
a. Pré Mergulho  
b. Pré penetração  
c. Penetração  
d. Saindo do naufrágio  

4. Técnicas de Busca 
a. Carros 
b. Barcos 
c. Aeronaves 

5. Consideração de busca e extração 
a. Janelas/Tamanhos de Portas 
b. Aberturas emperradas 
c. Assentos de Caros  

6. Perigos em espaços confinados  
a. Desorientaçao  
b. Visibilidade Limitada  
c. Enrosco  
d. Emaranhamento  
e. Ambientais  
f. Perda do suprimento de gás  
g. Armadilhas de cabo  
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h. Emaranhamento por cabos 
7. Cabos de Penetração  

a. Tipos  
b. Uso adeguado  
c. Cabo de segurança  

8. Perigos potenciais 
a. Contaminantes na superfície 

i. Combustíveis 
ii. Óleos 

b. Contaminantes dentro do naufrágio 
i. Combustíveis 

ii. Óleos 
iii. Ácidos de Bateria 

c. Vidro de Janelas/Portas 
d. Movimento do Naufrágio/Não sentado  

9. Planejamento de Contingência  
a. Localização de câmaras   
b. Comunicações  
c. Gases de Emergência  
d. Procedimentos de Emergência  

2.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação  

O aluno deve completar as seguintes habilidades durante os mergulhos em espaço 
confinados.  Todos os mergulhos devem ser conduzidos com uma penetração linear 
máxima de 18 metros / 60 pés da superfície. A penetração também é limitada a 1/3 de um 
único cilindro de mergulho (não incluir o fornecimento de gás redundante).  
Exercícios de terra  
 1.  Procedimentos de Emergência  

  a.  Seguindo um cabo de resgate/assistência 

  b.  Uso de uma carretilha / spool de segurança para procurar um amigo perdido. 

  c.  Uso de uma carretilha / spool de segurança para procurar um cabo perdido/saída. 

 2.  Comunicações 

  a.  Técnica adequada para sinais de contato por toque 

  b.  Técnicas adequadas para o uso de sinais de cabo 

  c.  Comunicações apropriadas com a FFM 

 3.  Exercícios de Terra de Espaços Confinados 

  a.  Sem iluminação ou olhos fechados 
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  b.  Navegação do labirinto que simula o movimento através de um automóvel ou uma navegação interior 
do carro real 

  c.  Recuperação de objeto ou manequim em simulação de labirinto ou carro  

 4.  Procedimentos de Descontaminação 

  a.  Discutir e demonstrar enxaguamento inicial com água na borda da água 

  b.  Discutir e demonstrar descontaminação secundária de agentes químicos e / ou biológicos 

  c.  Discutir e demonstrar descontaminação terciária e remoção de equipamentos 

 5.  Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 

  a.  Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 

  b.  Limites baseados na absorção de nitrogênio nas profundidades planejadas para o gás atual utilizado 

 
As seguintes habilidades de águas confinadas devem ser cobertas durante este curso: 
 1.  Mergulho simulado em espaço confinado usando PVC ou outro material 

 2.  Uso de ferramentas de corte dentro de uma área confinada, as opções de corte incluem: 

  a.  Material do cinto de segurança 

  b.  Cabos pesados/cordas 

  c.  Possível emaranhamento do mergulhador 

 3.  Posicionamento dos Mergulhadores de Segurança 

 4.  Mergulhador de segurança que ajuda mergulhador primário 

 5.  Pratica de vários tipos de comunicação, incluindo: 

  a.  Sinais manuais 

  b.  Sinais de puxão de corda 

  c.  Comunicações com FFM 

Exercícios Pré Mergulho  
1.  Preleção do Local e de Segurança Antes de Todas as Operações  
2.  Verificação de duplas (START * da TDI é uma boa opção de checagem com o dupla) antes de cada 

mergulho  
3.  Análise de estresse e mitigação  

* START é S-drill (Exercícios sem ar e checagem de bolhas), Time (cheques de 
equipamento do amigo, Ar (gerenciamento de gás), Rota (entrada / saída e caminho 
planejado), Tabelas (profundidade, duração, ponto de checagem e cronograma).  
Exercícios dentro da água  

1. Demonstrar planejamento adequado para possíveis contaminação (s) na superfície  
2. Demonstrar técnicas de propulsão especializadas para um ambiente com teto  
3.  Siga o cabo, com olhos abertos e com os olhos fechados, ou a máscara negra, fora do espaço confinado  
4. Demonstrar quebras de vidro simuladas e limpeza para entrada no naufrágio  



Normas e 
Procedimentos 
ERDI - Padrões dos 
Compenentes Ops 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
ERDI_Ops_Standards.docx 
 

 
  

Página9de63 

 

5. Mude para o fornecimento de ar redundante enquanto sai do espaço confinado, com os olhos abertos e 
olhos fechados, ou máscara negra  

6.  Demonstrar comunicações de lanterna e manuais com os membros da equipe  
7.  Demonstrar toque contato com os membros da equipe  
8.  Demonstrar técnicas corretas para encenação de gás de contingência fora do naufrágio  
9. Execute o padrão de busca localizando um objeto plantado e extraindo do naufrágio  
10. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados  
11.  Demonstrar sem ar , pegar o cilindro de pony antes de sair do naufrágio  
12.  Procedimentos de silt-out (zero visibilidade)  
13.  O mergulhador de segurança segue o cabo de amarração para encontrar mergulhador primário  
14. Todos os mergulhadores / tenders realizam a descontaminação simulada pós mergulho  

Sequência recomendada  
Mergulho # 1 Um mergulhador permanece na parte externa do espaço confinado como o mergulhador de 
segurança enquanto o segundo mergulhador penetra para uma exploração inicial.  O mergulhador é limitado a 
um compartimento para penetração progressiva.  O primeiro mergulhador sai e se torna o mergulhador de 
segurança enquanto o segundo mergulhador faz sua penetração inicial.  
 
Mergulho # 2 Um mergulhador permanece na parte externa do espaço confinado como o mergulhador de 
segurança enquanto o segundo mergulhador penetra para uma exploração inicial.  Mergulho # 2 Um 
mergulhador permanece na parte externa do espaço confinado como o mergulhador de segurança enquanto o 
segundo mergulhador penetra pela segunda vez.  
 
Mergulho # 3 Mergulhador um e dois trocam suas funções como penetração e mergulhadores de segurança e o 
mergulho # 2 acima é repetido.  
 
Mergulho # 4 (Opcional) Os mergulhadores podem simular a extrusão de evidências ou fazer uma recuperação 
na penetração.  
 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1.  Complete todos os exercicios de campo e os requisitos de água confinada e aberta de forma segura e 

eficiente  
2.  Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho  
3. Pontuação mínima de 80 por cento no teste ERD I escrito, com 100 por cento de remediação  
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3. Ops Águas contaminadas 

3.1 Introdução 
O componente de operações em águas contaminadas ERD é um dos mais desafiadores programas de 

treinamento de mergulhadores de segurança pública. Os alunos devem demonstrar proficiência de todas as 
habilidades e técnicas de água contaminada, um alto nível de conscientização e uma atitude adequada antes da 
certificação. Os mergulhos incorporam reconhecimento e manuseio de perigos, uso de equipamentos especializados; 
Os capacetes e os sistemas de fornecimento de ar fornecidos pela superfície requerem treinamento adicional. 

3.2 Pré requisitos do Aluno 
1. ERD I ou equivalente 
2. Idade mínima 18 anos 
3. SDI / ERDI Dry Suit Diver ou equivalente 
4. SDI/ERDI Máscara facial completa (Full Face) ou equivalente 

3.3 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem sucedida do Componente de Água Contaminada da ERDI, os alunos terão 

desenvolvido o conhecimento e as habilidades necessárias para planejar e executar operações de mergulho de água 
contaminada 

3.4 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor ERDI ativo que foi certificado para ensinar este componente ops 

3.5 Requerimentos Adminstrativos 
1. Peça aos alunos que completem:  

a. Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco ERDI 
b. Formulario de Histórico Médico ERDI 

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

3.6 Materiais Requeridos 
1. Manual de Estudante de Operações de Mergulho de Água Contaminada ERDI (ou equivalente on-line) 
2. Revisão de Conhecimentos de Operações de Mergulho de Água Contaminada ERDI 
3. Gui do Instrutor de Conhecimentos de Operações de Mergulho de Água Contaminada ERDI 

Materiais Opcionais  
1. Prancheta do Mergulhador de Resgate SDI com exame enurológico de cinco minutos 
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2. Pranchetas de Tender ERDI 
3. CD de Resursos do Instrutor Conhecimentos de Operações de Mergulho de Água Contaminada ERDI 

Certificação: 

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. O nível de consciência receberá um certificado após a conclusão se o curso on-line 
foi realizado ou um certificado pode ser solicitado se um curso tradicional foi realizado. Os níveis de Operação e 
Técnicos receberão um certificado e diploma  de parede.  

3.7 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 8 com a assistência 

de Supervisores ERDI ativos  

Águas Abertas   
1. Um máximo de 2 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. 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 10 com a assistência 

de 2 Supervisores ERDI ativos 

3.8 Estrutura e duração do curso 
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 3 horas 
2. Duas operações de águas abertas (requerido): Um mergulho de descontaminação com um tempo de fundo 

total de 20 minutos. Abastecimento de ar limitado a 1/3 de um único cilindro e uma profundidade máxima 
não superior a 15 metros / 45 pés; Não são necessárias operações de mergulho para alunos que não 
frequentam o mergulho  
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3.9 Equipamentos necessários 
1. Mesmo equipamento necessário para um Mergulhador ERD I  
2. Roupa seca com mangueira infladora 
3. Máscara facial completa (Full Face) 
4. Primeiro estágio ambientalmente selado 
5. Bloco de troca de gás 

3.10 Linhas Gerais Aprovadas 
Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor apresentar esses tópicos. 

Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

Realidade de tudo 
1. Transição de água do ambiente recreacional para a arena de trabalho hostil 
2. Como os primeiros seres humanos criaram poluição da água 
3. Como a indústria marítima criou um ambiente hostil para mergulhadores 
4. Efeitos de Agricultura que ajudam na criação de riscos para os Mergulhadores 
5. Descarga industrial nas vias navegáveis 
6. Avaliação inicial da tarefa que o mergulhador está realizando 
7. Começando a abordar Estratégias de Mitigação 

História 
1. Cousteau: O Pai do Mergulho em Águas Poluídas 
2. Riscos desconhecidos a longo prazo 
3. Seleção de equipamentos de operações CWD 
4. Rumores dos Problemas de Saúde para mergulhadpres em campanha de CWD 
5. Compromisso da Marinha dos EUA com os padrões e protocolos da CWD 
6. Pesquisa de Saúde dos PSD 

O que é Águas Contaminadas? 
1. Definição de Águas contaminadas 
2. Níveis de contaminação 
3. Todas as estão contaminadas 
4. Níveis de Classificação de Água da Marinha dos EUA 
5. Tipos de Contaminantes 

Como a água contaminada afeta a equipe 
1. Como a água contaminada afeta a qualquer um 
2. O planejamento é um papel chave 
3. Teoria de Locard 
4. Reconhecimento da Exposição 

Como a Exposição pode Ocorrer 
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1. Absorção 
2. Inalação 
3. Ingestão 
4. Injeção 

Alvos 
1. Recuperação de Vítimas 
2. Recuperação de Veículos 
3. Recuperação de itens 

Planejamento de mergulho 
1. Deveres ao chegar à cena 
2. Lidar com o Público Geral 
3. Estabelecimento do Perímetro e área de operações 
4. Realizando Avaliação do Local 
5. Estabelecendo Área de Teste 
6. Escolhendo um Modo de Mergulho 

Equipamento para mergulho em águas contaminadas 
1. Controle de Exposição para CWD 
2. Habilidades de Máscara facial completa (Full Face) e Capacetes 
3. Sistema de Entrega de Ar 
4. Dispositivo de Controle da flutuabilidade BCD 
5. Equipamentos Especializados 

Descontaminação 
1. Perguntas Comuns sobre o tanque de enxaguamento 
2. Níveis de qualidade da água 
3. Crenças de Descontaminação Diferentes 
4. Aspectos de várias fases de descontaminação 
5. Praticas de Descontaminação 
6. Equipamento sugerido para pessoal de descontaminação 
7. Limpeza final e inspeção de equipamentos 

Registrando 
1. Importância de Desenvolver um Protocolo de Registro 
2. Formação de documentação para manutenção estatística de registros 
3. Como pesquisar o histórico do corpo de água local 
4. Assistência com Testes de Qualidade da Água e Relatórios 
5. Necessidade de rastreio médico 
6. Recomendações do Controle de Exposição 
7. Recomendações de Controle de Exposição 
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3.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

O treinamento de água confinada não é necessário, mas é altamente recomendado. Poderia 
consistir de: 

1. Sessões de piscina Um: 
a. Planejar o Mergulho 
b. Entrar na Água 
c. Checagem de Flutuabilidade 
d. Ficar Confortável 
e. Descer 
f. Atitudes apropriadas para utilizar a Máscara facial completa (Full Face) 
g. Demonstrar flutuabilidade adequada e pairar (capacidade de se manter parado) 
h. Subidas e Saídas 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Exercícios de terra 

a. Estabelecer os parâmetros da cena 
b. Realizando Avaliação do Local 
c. Preparando o Local de Descontaminação 
d. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
e. Demonstrar o registro apropriado e informações 
f. Procedimentos de Mergulhador Perdido 
g. Preleção do Cenário 
h. Gerenciamento de riscos 
i. Uso das Comunicações 

2. Mergulho em águas abertas 1  
a. A ERDI recomenda que o primeiro mergulho não seja mais profundo que 6 metros / 20 pés 
b. Planejar o Mergulho 
c. Insira a água da parte de trás do barco ou da entrada na costa 
d. Checagem de Flutuabilidade 
e. Ficar Confortável 
f. Descer 
g. Atitudes apropriadas para utilizar a Máscara facial completa (Full Face) 
h. Demonstrar flutuabilidade adequada e pairar (capacidade de se manter parado) 
i. Subir e Parada de Segurança 
j. Saída e Registro do Mergulho (logbook) 

3. Mergulho em águas abertas 2  
a. Planejar o Mergulho 
b. Entrar e Descer 
c. Prática de habilidades de roupa seca 
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d. Inflando e desinflando roupas secas 
e. Recuperação em posição invertida 
f. Procedimentos de emergência por mau funcionamento da roupa seca  
g. Desfrutar do Local 
h. Súbidas e Paradas de Segurança 
i. Saída e Registro do Mergulho (logbook) 

 
4. Pós-mergulho e demonstrações 

a. Descontaminação adequada do mergulhador saindo da água 
b. Despir adequadamente o mergulhador 
c. Inspeção de equipamentos 
d. Avaliação neurológica no mergulhador 
e. Limpeza final adequada 

 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete satisfatoriamente o exame escrito da ERDI Contaminated Water Diving Operations com uma 

pontuação mínima de 80% e 100% de remediação 
2. Execute todos os exercícios de terra, pré-mergulho, água e pós-mergulho de forma correta e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
4. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente de água contaminada. 
5. Registrar todos os mergulhos 
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4. Ops Roupa Seca 

4.1 Introdução 
O Componente ERPS Dry Suit Ops foi projetado para desenvolver os conhecimentos e as habilidades 

necessárias para as operações de mergulho seco em mergulho de resposta de emergência. 

4.2 Pré requisitos do Aluno 
1. ERD I ou equivalente 
2. Idade mínima 18 anos 
3. CPR 1st ou equivalente 
4. CPROX ou equivalente 

4.3 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida do componente ERPS Dry Suit Ops, os alunos terão desenvolvido os 

conhecimentos e as habilidades necessárias para planejar e executar operações de mergulho seco 

4.4 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor ERDI ativo que foi certificado para ensinar este componente ops 

4.5 Requerimentos Adminstrativos 
1. Peça aos alunos que completem:  

a. Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco ERDI 
b. Formulario de Histórico Médico ERDI 

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

Materiais Requeridos 
1. O manual SDI Dry Suit Diving Manual é necessário para o componente ERD II Dry Suit Ops 

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. 

4.6 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

de Supervisores ERDI ativos  

Águas Abertas   
1. Um máximo de 4 equipes de mergulho; É o critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições 

determinam  
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 8 com a assistência 

de 2 Supervisores ERDI ativos 

4.7 Estrutura e duração do curso 
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 3 horas 
2. Águas Abertas (requerido): Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo 

instrutor. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, 
etc. para ser descoberto e logado 

4.8 Equipamentos necessários 
1. Mesmo equipamento necessário para um Mergulhador ERD I  
2. Roupa seca com mangueira infladora 
3. Especialidade Mergulho com Roupa Seca SDI  

4.9 Linhas Gerais Aprovadas 
Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor apresentar esses tópicos. 

Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

Problemas Ambientais 
1. Nuclear, Biológica, Químico 

a. Preocupações Médicas 
i. Amostra da Água 

ii. Saúde do Time e segurança 
b. Fontes 

2. Perigos para mergulhador, cena, membros da equipe, família 
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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 

a. Estilo de Tecido 
b. Neoprene triturado 
c. Neoprene 
d. Tipos de Selos  

i. Látex 
ii. Neoprene 

2. Características 
a. Auto vestir 
b. Entrada pelas costas 
c. Botas 
d. Protetor de zíper - proteja o zíper à prova de água da fricção 
e. Colar de pescoço quente 
f. Suspensórios 

3. Isolamento do uso do mergulho 
a. Corte para estar perto da pele 
b. Resistente a compressão 
c. A roupa de mergulho é feito principalmente de fibras de poliéster ou polipropileno 

4. Válvulas de roupa seca 
a. Infladores 

i. Apertar para inflar 
ii. Para manter o espaço aéreo criado pela sua roupa seca 

b. Desinflador 
i. Apertar para esvaziar e ajustável 

ii. Sistema simples de abrir e fechar 
5. Controle da flutuabilidade 

a. Lastro adequado 
i. Lastros e Cilindros 

ii. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa 
pressão 

iii. Sistemas de Ârnes 
b. Manutenção da flutuabilidade neutra debaixo d'água 
c. A Roupa Seca não substitui o BCD adequado 

6. Manutenção e Cuidado 
a. Lavar com água doce 
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b. Secar primeiro primeiro 
c. Evite calor, produtos químicos e óleos 
d. Cuidado com o Zíper  

i. Limpe por dentro e por fora (escova de dentes) 
ii. Usar pasta de parafina, nunca use silicone spray 

e. Pequenas reparos 
i. Reparo de dentro para fora 

ii. Mistura de 50/50 de Cotol e Aquaseal 
f. O uso de lubrificantes solúveis em água dentro dos selos do pulso para facilitar retirar e colocar as 

juntas do pulso ao vestir a roupa 
7. Emergências com a roupa seca 

a. Ar excessivo na roupa 
b. Válvula de inflagem travada aberta 
c. Válvula de escape fechada / aberta 
d. Acidentalmente deixas o lastro cair 
e. Ar excessivo no pé 
f. Roupa seca alagada 

4.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

O treinamento de água confinada não é necessário, mas é altamente recomendado. Poderia 
consistir de: 

1. Sessões de piscina Um: 
a. Planejar o Mergulho 
b. Apropriadamente vestir a roupa seca 
c. Rever funções e características da roupa seca 
d. Entrar na Água 
e. Checagem de Flutuabilidade 
f. Ficar Confortável 
g. Descer 
h. Prática de habilidades de roupa seca 
i. Inflando e desinflando roupas secas 
j. Recuperação em posição invertida 
k. Habilidades de Flutuabilidade 
l. Subidas e Saídas 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. A ERDI recomenda que o primeiro mergulho não seja mais profundo que 6 metros / 20 pés 

a. Planejar o Mergulho 
b. Apropriadamente vestir a roupa seca 
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c. Rever funções e características da roupa seca 
d. Entras na água da parte de trás do barco ou da entrada na costa 
e. Checagem de Flutuabilidade 
f. Ficar Confortável 
g. Descer 
h. Prática de habilidades de roupa seca 
i. Inflando e desinflando roupas secas 
j. Recuperação em posição invertida 
k. Subir e Parada de Segurança 
l. Saída e Registro do Mergulho (logbook) 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Planejar o Mergulho 
b. Entrar e Descer 
c. Prática de habilidades de roupa seca 
d. Inflando e desinflando roupas secas 
e. Recuperação em posição invertida 
f. Procedimentos de emergência por mau funcionamento da roupa seca  
g. Desfrutar do Local 
h. Súbidas e Paradas de Segurança 
i. Saída e Registro do Mergulho (logbook) 
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5. Ops Máscara facial completa (Full Face) 

5.1 Introdução 
O componente ERPS Full Face Mask Ops foi projetado para desenvolver os conhecimentos e as 

habilidades necessárias para as operações de máscara facial em mergulho com resposta de emergência 

5.2 Pré requisitos do Aluno 
1.  Idade mínima 18 anos 
2. ERD I ou equivalente 
3. CPR 1st ou equivalente 
4. CPROX ou equivalente 

5.3 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem sucedida do componente ERD Full Face Mask Ops, os alunos terão desenvolvido o 

conhecimento e as habilidades necessárias para planejar e executar operações de mergulho com máscara facial 

5.4 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor ERDI ativo que foi certificado para ensinar este componente ops 

5.5 Requerimentos Adminstrativos 
Materiais Requeridos  

1. Peça aos alunos que completem:  
a. Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco ERDI 
b. Formulario de Histórico Médico ERDI 

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

Materiais Requeridos 
1. Manual ERDI de Máscara facial completa (Full Face) ou elearning 
2. Revisão de Conhecimentos ERDI de Máscara facial completa (Full Face) ou elearning 
3. Gui do Instrutor ERDI de Máscara facial completa (Full Face) 

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. 
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5.6 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       

Águas Abertas   
1. Um máximo de 6 equipes de mergulho; É o critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições 

determinam  

5.7 Estrutura e duração do curso 
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 3 horas 
2. Águas Abertas (requerido): Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo 

instrutor. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, 
etc. para ser descoberto e logado 

5.8 Equipamentos necessários 
1. Mesmo equipamento necessário para um Mergulhador ERD I   
2. Máscara facial completa (Full Face) com capacidades de comunicação. 

5.9 Linhas Gerais Aprovadas 
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 
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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 

b. Comunicações 
c. 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 
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 

vii. Pressão Positiva em uma FFM 
viii. Causas do Free Flow 

ix. Remoção da máscara e recolocação 
x. Fluxo livre enquanto invertido / enquanto mergulha / uso e como resolver 

xi. Inflator de baixa pressão quando desconectado 
6. Comunicação Subaquática   

a. Tipos de equipamentos para comunicação 
i. Aperte para Falar (PPT) 
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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  

5.10 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 Máscara facial completa (Full Face) 
1. Colocar o Equipamento 
2. Colocação/Ajuste adequados 
3. Técnicas de entrada 
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 

5.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Mergulho em águas abertas 1  

a. Planejamento do mergulho 
b. Colocar o Equipamento          

c. Colocação/Ajuste adequados  
d. Na Superficie mudar de aberto para fechado 
e. Comunicações em superfície e subaquática (sinais de mão, push to talk, unidade, sinais de cabo, 

fala etc.) 
f. Lastro adequado 
g. Técnicas de equalização 
h. Estabelecer a flutuabilidade e demonstrar o controle de flutuabilidade  
i. Desalagamento de máscara parcialmente inundada 
j. Subidas e Saídas 
k. Registrar o Mergulho 

2. Mergulho em águas abertas 2  
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a. Planejamento do mergulho 
b. Remover/recolocar Máscara facial completa (Full Face) 
c. Mudar para uma máscara de backup com êxito  
d. Remover a máscara e a utilizar uma fonte de ar redundante 
e. Fluxo Livre de FFM   
f. Passeio Subaquático 
g. Subidas e Saídas 
h. Registrar o Mergulho 
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6. Ops Helicopter Underwater Escape Training 
(HUET) Safety Diver 

6.1 Introdução 
Este curso oferece treinamento e experiência para atuar com competência como mergulhador de segurança 

durante as operações HUET (Helicopter Underwater Escape Training). Este curso inclui apresentações teóricas 
sobre perigos associados às operações HUET, resposta fisiológica ao estresse e técnicas de intervenção e comandos 
e procedimentos de emergência associados ao mergulho HUET. 

6.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem se envolver no mergulho de segurança de 

treinamento de helicóptero subaquático (HUET), desde que as atividades de mergulho, áreas de atividades e 
condições ambientais se aproximem das de treinamento. 

6.3 Quem Pode Ensinar 
1. Qualquer instrutor ERDI ativo com uma qualificação HUET Distinctive Specialty pode ensinar este curso 

6.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. Um máximo de 4 equipes de mergulho; É o critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições 

determinam 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. N / A como este curso é de piscina ou águas confinadas 

6.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Certificado como SDI Rescue Diver ou o equivalente 
3. Forneça prova da conclusão do treinamento de primeiros socorros nos últimos 2 anos 

6.6 Estrutura e duração do curso 
Execução da piscina / águas confinadas 

1. 8 sessões são requeridas e devem incluir: 
a.  Afundamento cenários sobre a água 
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b.  Submersão parcial  
c. Submersão total 
d. Submersão total com virada 

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. O número mínimo de sala de aula, briefing e piscina é de 14 horas 

6.7 Requerimentos Adminstrativos 
1. Peça aos alunos que completem:  

a. Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco ERDI 
b. Formulario de Histórico Médico ERDI 

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

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. 

6.8 Materiais de ensino: 
Materiais Requeridos 

1. Manual de Treinamento de Escapamentos subaquáticos de helicóptero básico tropical 
2. Manual de Treinamento Avançado de Escapamentos subaquáticos de helicóptero básico tropical 
3. Relatório de estresse e saída OPITO HUET 

Equipamentos necessários 
O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 

1. Máscara, nadadeiras, snorkel 
2. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
3. Regulador e Manômetro submersível 
4. Fonte Alternativa de Ar 
5. Sistemas de Lastro 
6. Cilindro de Gás Comprimido 
7. Dispositivos de corte 
8. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
9. Lanterna, durante treinamento noturno 
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6.9 Assuntos obrigatórios 
Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: Os instrutores podem usar 
qualquer texto ou material que eles considerem melhor apresentar esses tópicos. 

1. Perigos associados às operações HUET e mergulho 
2. Funções e responsabilidades do time de mergulho HUET 
3. Requisitos legais aplicáveis às operações da HUET 
4. HUET procedimentos operacionais e de emergência, comandos, comunicação e sinais 
5. Função e operação dos equipamentos utilizados nas operações HUET 
6. A resposta fisiológica ao estresse e técnicas de intervenção adequadas 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Pontuação mínima de 80 por cento no teste ERD I escrito, com 100 por cento de remediação 
2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Complete todas as 8 habilidades de submersão com segurança e eficiência, incluindo uma recuperação 

simulada de acidentes dentro da cabine HUET   
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7. Ops Mergulho Sob Gelo 

7.1 Introdução 
O mergulho sob gelo apresenta perigos que não são comuns ao mergulhador de resposta de emergência e é 

necessário um treinamento especial. O objetivo deste curso é familiarizar o mergulhador com muitos dos perigos 
associados ao mergulho no gelo e como planejar e executar um mergulho no gelo. 

7.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor ERDI ativo que foi certificado para ensinar este componente ops 

7.3 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 Abertas  
1. Um máximo de 2 equipes de mergulho; É o critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições 

determinam  

7.4 Pré requisitos do Aluno 
1. ERD I ou equivalente 
2. Idade mínima 18 anos 

7.5 Estrutura e duração do curso 
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 3 horas 
2. Águas Abertas (requerido): Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo 

instrutor. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, 
etc. para ser descoberto e logado 

7.6 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 
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2. Comunique o calendário do curso aos alunos 
3. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 

Materiais Requeridos 
1. Textos ou outros materiais ERDI, usados para ERD OPs Components devem ser aprovados pela Sede da 

ERDI.  

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. 

7.7 Equipamentos necessários 
1. Mesmo equipamento necessário para um Mergulhador ERD I  
2. Roupa Seca 
3. Regulador apropriado para as condições 
4. Arnês. 
5. Cabos 
6. Lanternas (se requerido) 
7. Equipamentos de suporte de superfície para tempo frio 
8. Equipamento de corte e furos 

7.8 Linhas Gerais Aprovadas 
Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor apresentar esses tópicos. 

Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 
1. Efeitos do frio 

a. Aspectos fisiológicos do mergulho em água fria 
b. Aspectos emergenciais do mergulho em água fria 
c. Primeiros socorros especiais para exposição a frio 

2. Equipamento para mergulho sob gelo 
a. Arnês. 
b. Cabos 
c. Roupa Seca 
d. Equipamento de corte e furos  

3. Procedimentos de suporte de superfície 
a. Responsabilidades e Deveres 
b. Equipamento de corte e furos 
c. Cabos e Segurança 
d. Cabos de tender 
e. Comunicações 
f. Sinais 
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g. Raios de gelo 
h. Procedimentos de Mergulhador Perdido 
i. Mergulhadores de Segurança Pública 

i. Equipamento do mergulhador de segurança 
ii. Pesquisa e recuperação treinados 

iii. Procedimentos de cabo quebrado 
4. Navegação 
5. Lanternas de mergulho e seus cuidados 

7.9 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Mergulho em águas abertas 1  

a. Revisão das habilidades scuba em terra 
b. Testar lanternas e equipamentos 
c. Instalar abrigo 
d. Cortar um buraco no gelo e proteger 
e. Planejamento do mergulho 
f. Descida e considerações de cabos em terra 
g. Manipulação de cabos e sinais de cabo curto em terra 
h. Familiarização de 10 minutos 
i. Entrar 
j. Cada mergulhador deve trocar e praticar o suporte de superfície e mergulhador de segurança. 
k. Saída 
l. Registrar o Mergulho 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Equipar-se e planejamento do mergulho 
b. Entrar 
c. Manejo de cabos e Procedimentos de Mergulhador Perdido 
d. Quinze minutos explorando sob o gelo 
e. Saída 
f. Registrar o Mergulho 
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8. Ops de Resgate no Gelo / Superfície Congelada 

8.1 Introdução 
O componente ERPS Surface Ice Rescue Ops é projetado para desenvolver o conhecimento e as 

habilidades necessárias para operações de resgate de gelo superficial no mergulho de resposta de emergência 

8.2 Pré requisitos do Aluno 
1.  Idade mínima 18 anos 
2. CPR 1st ou equivalente 

8.3 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida do componente ERDI Ice / Surface Ops, os alunos desenvolverão os 

conhecimentos e as habilidades necessárias para planejar e executar operações no gelo / superfície congelada 

8.4 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor ERDI ativo que foi certificado para ensinar este componente ops 

8.5 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. Os instrutores ERDI podem usar qualquer material que considerem relevante para o curso 

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. 

8.6 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 Abertas   
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1. Um máximo de 12 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme 
as condições determinam 

2. Em nenhum momento pode um instrutor de resgate no gelo / superfície congelada ERDI ter mais de 2 
estudantes amarrados na água     

8.7 Estrutura e duração do curso 
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 3 horas 
2. Evoluções de Gelo/Costa: Aproximadamente 8 horas 

8.8 Equipamentos necessários 
Aluno 

1. Equipamento de imersão apropriado para as condições 
2. Cabo de segurança 
3. Dipositivo de Flutuação Pessoal aprovado pela Marinha do Brasil 

Instrutor 
1. Todos os equipamentos. 
2. Qualquer equipamento especializado para completar os requisitos de treinamento de gelo, como sacos de 

cabos, trenó de resgate, dispositivos de lançamento de cabos (saco de lançamento, armas, etc.) mosquetões 
blocantes. 

8.9 Linhas Gerais Aprovadas 
Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor apresentar esses tópicos. 

Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

Meio Ambiente 
1. Tipos de Gelo, Características e Traços 
2. Impacto do Tempo 
3. Correntes, Água 
4. Areas de marés, Rios e Lagos 

Vítimas 
1. Humanos 

a. Agressivo 
b. Passivo 
c. Inconsciente 

2. Animal  
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a. Doméstico/Fazenda 
b. Capacidades do Time 

3. Hipotermia 
a. Efeitos nas vítimas e resgatadores 
b. Fatores de perda de calor 
c. Sinas e Sintomas 
d. Manejo/Tratamento propriado do paciente 

 Operações 
1. Seleção do Time 
2. Atribuições/Tarefas dos Membros dos Times 

a. Comandante de incidentes 
b. Observador 
c. Resgatador Principal 
d. Tender Principal 
e. Resgatador de Segurança 
f. Tender de Segurança 

3. Comandante de incidentes 
a. Procedimentos de operação padrão (SOP), diretrizes operacionais padrão (SOG) e protocolos 
b. Pré Planejamento 
c. Ajuda mútua  
d. Cena configurada e controlada 

4. Operações do Tender 

    Equipamento 
1. Proteção a imersão 

a. Roupa Seca/roupa úmida, vetimentas, prós e contras 
b. Roupa Gumby, Roupa de Resgate 
c. Outras proteções a exposição 
d. Pessoal de Costa 
e. Manutenção 

2. Resgatador principal, resgatador de segurança 
a. Ârnes e cabos 
b. PFD 
c. Dispositivos de corte 
d. Dispositivo de Sinalização 
e. Nadadeiras 

3. Sacos de cabo / sacos de arremeço 
4. Pólo de Gelo, Uso, Local 
5. Gelo Awis/Colher 
6. Pranchea de resgate no gelo 
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a. Posicionamento no resgatador/vítima 
b. Cabos de tender 

7. Prancha de Resgate 
a. Características 
b. Colocaçãp da vítima para extração/transporte 

     Técnicas de Resgate 
1. Tamanho da Cena 
2. Comunicando com vítima, se possível 
3. Processo de tomada de decisão: Alcance, Jogar ou Ir 
4. Resgate da Vítima 

a. Abordagem 
b. Avaliação do gelo 
c. Posicionamento do Resgatador/Vitima 
d. Avaliação da vítima, extratificação e transporte 

5. Técnicas de Auto Resgate 
 

8.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Todos os alunos são obrigados trocar de posições na equipe como socorrista primário, tender primário, 
resgatador reserva e tender reserva 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Apropriadamente vestir a roupa de proteção 
2. Avaliação do gelo 
3. Cabeando o Resgatador 
4. Abordagem da vítima 
5. Avaliação da vítima, extratificação e transporte 
6. Técnicas de Auto Resgate 
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9. Operações em Barcos Pequenos 

9.1 Introdução  
Este curso foi concebido para expandir o conhecimento de um mergulhador nas Operações de Pequenos 

Barcos e destina-se principalmente a um sistema de qualificação. Este curso é uma compilação de conhecimento e 
habilidades mínimas que um indivíduo deve demonstrar para se qualificar para montar relógios ou executar outras 
tarefas de rotina específicas necessárias para a segurança, segurança ou operação adequada de uma embarcação 
pequena em mergulho de resposta de emergência. 

9.2 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Forneça prova do fornecedor atualizado de RCP, primeiros socorros e oxigênio, onde a legislação local 

permite 
3. Qualificado para operar uma embarcação pequena de acordo com as normas locais 

9.3 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem realizar resgates baseados em 

embarcações e realizar relógios de stand ou outros deveres de rotina específicos necessários para a segurança, 
segurança ou operação adequada de uma pequena embarcação em operações de resposta de emergência não 
comerciais.  

9.4 Quem Pode Ensinar 
1. Um instrutor ERDI ativo que foi certificado para ensinar este componente ops  

9.5 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos alunos 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco ERDI 

Após a conclusão bem sucedida deste componente ops, o instrutor deve: 
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. 
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9.6 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. N/A 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. É critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições determinam 

9.7 Estrutura e duração do curso 
Sala de Aula e Preleção:  

1. Aproximadamente 8 horas 

Operações em Barcos Pequenos  
1. mínimo 3 horas 

Operações em Águas Abertas:  
1. Mínimo 5 horas 

9.8 Equipamentos necessários e Materiais 
1. Mesmo equipamento necessário para um Mergulhador ERD I 
2. Barco pequeno (ou navio que satisfaça as necessidades de treinamento e padrões operacionais) 
3. Equipamento de proteção pessoal (para incluir dispositivo de flutuação pessoal apropriado (PFD) para 

todos os participantes ativos) 

9.9 Linhas Gerais Aprovadas 
Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor 
apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. Gerenciamento de Risco Operacional (GRO) 
a. Conceito de GRO 
b. Três níveis de GRO 

i. GRO em profundidade 
ii. GRO Deliberado 

iii. Tempo crítico do GRO 
c. Quatro princípios do GRO 
d. Passos do processo de GRO: 

i. Indentificar os perigos 
ii. Acesso aos perigos 

iii. Tomando decisões de risco 
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iv. Implementando controles 
v. Supervisão 

e. Nomeie as quatro etapas do mnemônico do Gerenciamento de Riscos Críticos do Tempo e discuta 
como eles se relacionam com a execução das operações do convés 

f. Precauções de segurança a serem observadas durante as operações do barco em relação ao clima e 
aos perigos para a navegação 

g. Precauções de segurança a ser observadas quando abastecendo 
h. Procedimentos envolvidos na recuperação de um Homem à Margem da água 
i. Uso de equipamentos portáteis de combate a incêndio para o seu barco 
j. Precauções de segurança a serem observadas pela tripulação do barco ao levantar e abaixar um 

barco. 
k. Indique os requisitos para o uso de um tipo de colete salvavidas inerentemente dinâmico com 

colar. 
l. Importância de um teste de ajuste adequado e manutenção pré-operacional do dispositivo de 

flutuação 
m. Carga de trabalho segura do pescoço atribuído ao seu barco 
n. Indique a capacidade de passageiros e carga do seu barco em várias condições / evoluções 
o. Uso da lista de verificação pré operacional antes de seguir a caminho 

i. Lista de chacagem pré operacional 
ii. Lista de chacagem pós operacional 

NOTA: A responsabilidade final pela operação do barco recai sobre operadores de 
embarcações. É seu dever se recusar a operar uma embarcação se, em seu julgamento, as 
condições não são seguras ou se estariam violando leis federais, estaduais ou locais. É 
responsabilidade do operador de um barco conhecer e seguir todas as leis federais, 
estaduais e locais relativas à operação segura da embarcação. 

2. Barco inflável pequeno / Barco inflável rígido (RIB)  
a. Características básicas dos pequenos barcos 
b. Capacidade de elevação e elevação da equipe; equipamento e configuração 
c. Procedimentos, importância e exigência para ligar o barco antes do barco ir para água 
d. Procedimentos da equipe para o lançamento e recuperação de pequenas embarcações  
e. Responsabilidades e deveres básicos para: 

i. Escritório da Embarcação 
ii. Timoneiro 

iii. Nadador SAR 
iv. Operador do SONAR 

f. Implementação e recuperação adequadas do Nadador de Busca e Recuperação (SAR) 
i. Sinais manuais 

ii. Sinais Pirtotécnicos  
iii. Sinalização de Lanterna 

g. Lay out e utilização de equipamentos SAR 
i. Kit Médico 
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ii. Lixo Medevac 
iii. DEA 

h. Uso de: 
i. Cabos de proa/ popa 

ii. Cabos de estabilização 
iii. Defensas 
iv. Anel de Vida 
v. Escada de Embarque 

vi. Bússola 
vii. Âncora 

viii. Reboques 
i. O efeito e as situações típicas de barcos pequenos 

i. Força lateral 
ii. Corrente de vigília de fricção 

iii. Corrente em Parafuso 
j. Situações de manobra 

i. Lado de abordar e sair 
ii. Lado de atracar e sair 

k. Lado de boreste para atracar e entrar em operação 
i. Precauções que devem ser observadas ao ancorar uma RIB 

l. Defina e discuta as seguintes características de manipulação para a RIB 
i. Velocidade de planeio 

ii. Viradas em pivô 
iii. Prevenções e tropeços 
iv. Prevenção para não ser levado pelo ar 

m. Procedimentos a seguir ao se aproximar e recuperar um sobrevivente na água 
i. Piloto de Resgate 

ii. Vitima consciente ou inconsciente 
iii. Emprego adequado / Precauções de segurança ao implantar o nadador SAR 

3. Fundamentos Operacionais Básicos 
a. Defina os seguintes termos: 

i. Navio 
ii. Embarcação motorizada 

iii. Embarcação a Vela 
iv. A caminho 
v. Visibilidade Restrita 

vi. Velocidade segura 
vii. Risco de colisão 

viii. Sinais de socorro 
ix. Regra para evitar abaroamento 
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x. Situações de cruzamento 
xi. Situação de ultrapassagem 

b. Discuta o arco de visibilidade, o alcance da visibilidade e a cor das seguintes luzes: 
i. Luz de proa 

ii. Luz de popa 
iii. Luz de Bombordo 
iv. Luz de Boreste 
v. Popa 

vi. Luzes ao redor 
vii. Luzes piscantes 

viii. Luzes de Reboque 
c. Sinais sonoros e de luz necessários durante a visibilidade restrita 

i. Saindo com embarcação motorizada 
1. Fazendo o caminho 
2. Não Fazendo o caminho 

ii. Reboque de embarcação motorizada 
iii. Navio ancorado 

1. 100 metros ou mais 
2. Menos de 100 metros 

iv. Embarcação encalhada 
d. Sinais de apito usados por um barco nas águas interiores: 

i. Partida (situação) 
1. Um curto 
2. Dois curto 

ii. Situação de ultrapassagem 
1. Um curto 
2. Dois curto 

iii. Cruzamento  
1. Um curto 
2. Dois curto 

iv. Três curto 
v. Cinco ou Mais curtos 

e. Situações onde é requerido um único longo apito 
f. Explique na seguinte situação, qual navio é cedido, qual embarcação é permanente e ação 

necessária para que ambos os navios passem com segurança: 
i. Situação inicial 

ii. Situações de cruzamento 
iii. Situação de ultrapassagem 

g. A regra da boa navegação 
h. Ação necessária para evitar colisão 
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4. Fundamentos de Navegação 
a. Descreva os seguintes símbolos da cartela 

i. Bóia 
ii. Obstruções 

iii. Cardumes 
iv. Linhas de contorno de profundidade 
v. Rosa dos Ventos 

NOTA: Como a impressão de PDFs pode alterar a escala, a cor e / ou a legibilidade de um 
gráfico, os gráficos PDF não devem ser considerados adequados para uso de navegação. 
 Apenas os gráficos impressos fornecidos pelos provedores de impressão sob demanda 
(POD) certificados pela NOAA ou o Escritório Hidrográfico do Reino Unido cumprem os 
requisitos de um navio de transportar um gráfico de navegação "publicado pelo National 
Ocean Service" ou "The Hydrographic Office" do Reino Unido de acordo com com 
regulamentos federais. 

b. Cinco formas básicas de bóia 
c. Tipos de bóias e finalidades 

i. Marcas Laterais 
ii. Propósitos especiais 

iii. Canal de preferência 
iv. Cardeal 
v. Águas seguras 

vi. Marcadores diunos 
d. Defina os seguintes termos: 

i. Marés 
ii. Baixa água 

iii. Corrente de enchente 
iv. Corrente de vazante 
v. Corrente de maré 

vi. Estofo de maré  
vii. Deriva 

e. Como converter um curso para um curso verdadeiro / bússola 
f. Desvio, variação e seu efeito em uma bússola magnética 

5. Fundamentos de Começar e Terminar 
a. Procedimentos pré-operacionais 
b. Níveis para o seguinte: 

i. Cárter de óleo 
ii. Tanque de expansão 

iii. Tanque de Combustível 
iv. Transmissão 
v. Fluido de direção 

c. Procedimentos de ligação 
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d. Níveis para o seguinte: 
i. Faixas operacionais normais para o seguinte: 

ii. Temperatura da água da jaqueta 
iii. Tacômetro 
iv. Voltímetro 

e. Procedimentos de Emergência 
i. Motor de velocidade 

ii. Perda de direção 
iii. Perda do acelerador 
iv. Perda da pressão do óleo lubrificante 
v. Super aquecimento 

f. Procedimentos de desligar 
g. Procedimentos desligar em emergência 

6. Sistemas de radares 
a. Princípios operacionais 

i. Como os componentes funcionam juntos para alcançar a função do sistema? 
ii. Quais são as indicações recebidas se o sistema estiver com defeito? 

b. Variáveis que podem afetar intervalos mínimos / máximos 
c. Influências externas que afetam o funcionamento do sistema 

i. Condições do clima adversas 
ii. Perda da força elétrica 

iii. Perda de flutuação 
iv. Interferência eletromagnética 

d. Como o sistema se interage com o equipamento de navegação 
7. GPS 

a. Quais são os princípios de operação de um GPS para atingir a função do sistema? 
b. Qual é a seqüência do envolvimento do componente para realizar: 

i. Modo Ligar 
ii. Inicializar 

iii. Entrar com os pontos de rota 
iv. Entrar com as rotas 
v. Navegar pelas rotas 

vi. Exibindo o caminho 
vii. Modo Desligado 

c. Quais são as indicações recebidas se o sistema estiver com defeito? 
d. Como as seguintes influências externas afetam a operação desse sistema? 

i. Mau tempo 
ii. Neblina 

iii. Interferência eletromagnética/elétrica/eletrônica 
iv. Obstruções de teto 
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v. Satélite 
vi. Radar 

e. Como esse sistema interfere com o Radar? 
8. Aplicações do Time de Mergulho em Operações em Barcos Pequenos 

a. Estrutura operacional 
i. Estrutura de comando do barco 

ii. Diversos trabalhando com tripulação de barco 
b. Preparação e layout do barco para operações de mergulho 

i. Posicionamento dos Mergulhadores 
ii. Posicionamento e armazenamento de equipamentos 

iii. Armazenamento, disponibilidade e acesso ao equipamento médico 
c. Correntes 

i. Posição do barco 
ii. Segurança dos Mergulhadores/Nadadores 

d. Lançando os Mergulhadores 
i. Técnicas de entrada 

ii. Entradas dos Mergulhadores com corrente 
iii. Transferência do equipamento 
iv. Equipamentos de suporte (armazenamento, disponibilidade e uso) 

e. Comunicação do barco/mergulhadores 
i. Sinais manuais 

ii. Comunicações sem fio 
1. Capacidades de sinalização 

iii. Comunicações por fio 
1. Cabo de segurança 
2. Perigos relacionados à água em movimento 

f. Recuperando os Mergulhadores 
i. Abordagem de embarcação 

ii. Colocando os Equipamentos 
iii. Métodos de recuperação do mergulhador 

g. Recuperando os itens secundários 
i. Apoio durante a recuperação da evidência 

ii. Recuperação de Corpo 
iii. Requerimentos da cadeia de custódia 
iv. Amarração emabixo do casco 
v. Reboque 

vi. Posicionamento dos Mergulhadores e segurança 
h. Colocando 

i. Transferência de evidências e itens secundários 
ii. Requerimentos da cadeia de custódia 
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iii. Possíveis requisitos de cadeia de custódia 
iv. Mergulhador Encarregado 
v. Embarcação suspensa 

9.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Prepare barco pequeno para elevação e abaixamento, ou implantação (ajuste para necessidades 

departamentais) 
2. Converta o curso verdadeiro para o curso da Bússola 
3. Manter e registrar o curso da bússola para e do destino 
4. Demonstrar protocolo de transmissão de rádio VHF / Handheld (mínimo de 2 vezes) 
5. Fazer atracagem Boreste/Bombordo: 

a. Escadas de acomodação (mínimo de 2 vezes) 
b. Desembarque de barco (mínimo de 2 vezes) 

6. Transitar um ponto de quatro vias usando o GPS (mínimo de 2 vezes) 
7. Supervisionar o carregamento e descarregamento de carga / pessoal 
8. largar / recuperar nadador SAR 
9. Demonstrar sinais de mão do nadador SAR 
10. Implante e recupere 2 mergulhadores, mantendo as comunicações ao longo 
11. Conduza dois cenários de reboque (um reboque, um sendo rebocado) 
12. Uso/Identificação de Sinais de socorro 
13. Servir como um mestre/orientador para procedimentos de amarração 
14. Complete e passe o exame escrito  

9.11 Para se qualificar para ensinar o Componente de Operações de 
Barcos Pequenos da ERDI, um Instrutor deve:  

1. Ser um ativo ERD Instrutor 
2. Forneça prova do fornecedor atualizado de RCP, primeiros socorros e oxigênio, onde a legislação local 

permite 
3. Ter uma licença válida de capitão USCG ou equivalente 

OU 
1. Complete com êxito um curso de habilidades e navegação marítima (BS & S), reconhecido pelo Curso de 

Guarda Costeira dos Estados Unidos, Essential Navigation & Seamanship, reconhecido pela Royal 
Yachting Association (RYA) ou equivalente  

2. Fornecer verificação de 360 dias de experiência em barco, 90 nos últimos 3 anos  
3. Envie a documentação adequada com um pedido completo de atualização do instrutor ERDI para a sede 

mundial ou escritório regional para processamento  
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10. Água de Corredeira - Ops Nível 1  

10.1 Introdução 
Este curso é projetado para fornecer informações e treinamento sobre os alunos / membros da equipe que 

talvez precisem responder a uma chamada de água rápida onde nenhuma entrada de água é prática ou possível. 
Conforme definido pela diretriz NFPA 1006/1670 "água movendo-se a uma taxa maior que 1 nó [1.85km / hr. (1.15 
mph ou 1.69 ft/sec)]". A água rápida é normalmente encontrada em colinas altas, áreas de montanha ou em áreas de 
inundações instantâneas, água em movimento que representam a água em um ambiente natural, movendo-se para 
baixo. Com inundações em larga escala agora comuns em ambientes rurais e urbanos, a água em movimento pode 
ser rápida e a necessidade de programas de treinamento seguros e eficazes está em demanda.  

O objetivo do programa ERDI Swift Water é fornecer as habilidades e conhecimentos necessários para 
realizar operações salva-vidas em água rápida e a importância de entender os perigos da água em movimento, como 
filtros e hidráulica.  

10.2 Pré requisitos do Aluno Nível 1 
1. Ter 18 anos de idade 
2. Deve ser um membro de um grupo Resposta a Emergências 
3. Deve ser um bom nadador, de boa saúde e trabalho confortável na água 
4. CPR / AED / O2 / Primeiros socorros certificados  

10.3 Qualificações dos Graduados 
1. Água de Corredeira - Ops Nível 1 

a. Os cursos de Consciência, Nível Operacional e Técnico são para o pessoal de resposta de 
emergência que pode ser o primeiro no local de uma emergência de água rápida ou corredeira. Os 
primeiros respondentes no nível de consciência devem reconhecer a presença de condições 
perigosas, proteger-se, proteger a área e solicitar recursos adicionais, ativar um plano de 
emergência, avaliar condições e tentar alcançar ou lançar resgate.  

10.4 Quem Pode Ensinar 
1. Qualquer Instrutor ERDI ativo que esteja qualificado para ensinar o programa ERDI Swift Water Level 1. 

Para tornar-se qualificado para ensinar este programa, um instrutor ERDI deve ter completado um 
programa envolvendo operações de água rápida de nível 1 ou ter ido a um ERDI IT qualificado para 
realizar o programa ERDI Level 1 Swift Water Instructor.  

2. O instrutor ERD Swift Water também deve: 
a. Ter realizado um mínimo de 3 cursos resgate de água rápida, 
b. Ter 1- 40 horas de cursos de cordas (manipulação e elevação com vantagens mecânicas - Litter 

Care), incluindo instruções de Nível I e II 
c. Ser capaz de ensinar primeiros socorros, O2, DEA, RCP  
d. Faça parte de uma equipe resgate de água rápida 
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10.5 Requerimentos Adminstrativos 
1. Peça aos alunos que completem:  

a. Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco ERDI 
b. Formulario de Histórico Médico ERDI 

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

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. O nível de consciência receberá um certificado após a conclusão 
se o curso on-line foi realizado ou um certificado pode ser solicitado se um curso tradicional foi realizado. 
Os níveis de Operação e Técnicos receberão um certificado e diploma  de parede. 

  

10.6 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
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 10 com a assistência 

de Supervisores ERDI ativos 

Águas Abertas 
1. O máximo de respondedores para água rápida de Nível 1 não deve exceder 6 em participantes de água por 

instrutor; No entanto, é o critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições o determinam.  

10.7 Estrutura e duração do curso de Swift Water Nível 1 
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 
Consciência 

1. Sala de Aula e Preleção: Aproximadamente 4 horas 

 Operações 
1. Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) Aproximadamente 4 horas 
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Técnico 
1. Águas Abertas Aproximadamente 8 horas 
2. Exposição a Águas Abertas (obrigatório) Dois mergulhos são necessários com resumos completos e 

debriefing pelo instrutor.  

10.8 Equipamentos necessários 
O estudante tender deve ter o seguinte equipamento durante treinamento em águas abertas 

1. USCG homologado tipo V PFD ou roupa aprovada pelo instrutor e PFD (mínimo USCG tipo III específico 
para água rápida) 

2. Cordas de Reboque 
3. Kit de primeiros socorros, O2 e DEA disponível 
4. Telefone celular à prova de água e / ou rádio de trabalho capaz de comunicação 911 
5. Artigos de resgate improvisados 
6. Mínimo de 1 ferramenta de corte 
7. Luvas 
8. Roupa de reposição, toalha, chapéu, protetor solar, comida, água 
 

O instrutor ERDI Swift Water deve ter os sequintes equipamentos: 
1. O mesmo equipamento que o aluno com marcas visuais identificando como instrutor 
2. Cordas de Reboque 
3. Nadadeiras de águas rápidas pessoais   
4. Máscara e snorkel 
5. PFD deve ter um cabeamento desenhado para nadadores 
6. Primeiros socorros de emergência e oxigênio e DEA disponíveis no local (pode usar os recursos da agência 

convidada) 
7. prancheta, cabos, mosquetões 
8. Equipamento de reposição para permitir danos / perda durante o treinamento 
 

10.9 Linhas Gerais Aprovadas 
Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor 
apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 
Comandante de incidentes 

1. Procedimentos de operação padrão (SOP), diretrizes operacionais padrão (SOG) e protocolos 
2. Pré Planejamento 
3. Ajuda mútua  
4. Cena configurada e controlada 

Meio Ambiente 
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1. Impacto do Tempo 
2. Correntes, Água 
3. Tipos de Água Rápida, Características e Traços 
4. Areas de marés, Rios e Lagos 
5. Perigos, incluindo Barragens de cabeça baixa, Filtros, Culverts, Delta mudanças 
6. Poluentes causados pela elevação da água, incluindo: 

a. Produtos a base de petroleo   
b. Sistemas sépticos  
c. Escoamento de fazendas 
d. Outras exposições químicas ou patológicas perigosas temporárias 

7. Tipos de Resgates em Água Rápida 
a. FALAR  
b. ALCANÇAR 
c. CABO 
d. REBOQUE 
e. IR 
f. OLÁ 

8. Implementando o resgate de ALCANCE 
9. Análise de Benefícios/ Risco 

a. Os membros corretos do time estão em cena? 
b. Os números certos dos membros da equipe estão em cena? 
c. O equipamento adequado está em cena? 
d. A experiência da equipe corresponde aos requisitos do resgate? 

10. Equipamento 
a. Ferramentas de ALCANCE 

i. Bastão 
ii. Prancha 

iii. Pike Pole 
iv. QUALQUER item improvisado que funcionará 

11. Ferramentas de reboque (que flutue) 
a. Boia de resgate ou bóia 
b. Colete Salvavidas ou Bóia Circular de Resgate 
c. Cordas de Reboque 
d. QUALQUER item improvisado que funcionará 

12.       Habilidades 
a. Habilidades de Cabo 

i. Avaliação rápida de necessidades e implantação 
ii. Capacidade de jogar a vítima passada na água 

iii. Belay estático 
iv. Belay dinâmico 
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Vítimas 
1. Humanos 

a. Consciente/ Ativo  
b. Passivo 
c. Inconsciente 

2. Animal  
a. Doméstico/Fazenda 
b. Capacidades do Time 

3. Hipotermia / hipertermia 
a. Efeitos nas vítimas e resgatadores 
b. Fatores de perda/ganho de calor 
c. Sinas e Sintomas 
d. Manejo/Tratamento propriado do paciente 

Operações 
1. Atribuições/Tarefas dos Membros dos Times 

a. Comandante de incidentes 
b. Observador 

i. Fluxo ascedente 
ii. Fluxo descendente 

c. Resgatador Principal 
d. Resgatador de Segurança 

2. Comandante de incidentes 
a. Procedimentos de operação padrão (SOP), diretrizes operacionais padrão (SOG) e protocolos 
b. Pré Planejamento 
c. Ajuda mútua  
d. Cena configurada e controlada  
e. Operações do Tender 

    Equipamento 
1. USCG homologado tipo V PFD ou roupa aprovada pelo instrutor e PFD (mínimo USCG tipo III específico 

para água rápida)  
2. Isca viva ou sistema de arnês de água rápida 
3. Cordas de Reboque 
4. Kit de primeiros socorros, O2 e DEA disponível 
5. Telefone celular à prova de água e / ou rádio de trabalho capaz de comunicação 911 
6. Artigos de resgate improvisados 
7. Mínimo de 1 ferramenta de corte 
8. Luvas 
9. Roupa de reposição, toalha, chapéu, protetor solar, comida, água 
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10. Avaliação da vítima, extratificação e transporte 
a. Meio privado 
b. Unidade ALS/BLS 
c. OLÁ 

11. Prancha de Resgate 
a. Características 
b. Colocação da vítima para extração/transporte 

i. Terra 
ii. Helicóptero 

     Técnicas de Resgate 
1. Tamanho da Cena 
2. Comunicando com vítima, se possível 
3. Processo de tomada de decisão: Alcance, Jogar, Ir, Olá 
4. Corda Belay dinâmica e estática 
5. Cabos a jusante / Cabos de captura 
6. Resgate da Vítima 

a. Abordagem 
b. Avaliação da cena da Água Rápida 
c. Posicionamento do Resgatador/Vitima 
d. Avaliação da vítima, extratificação e transporte 

7. Técnicas de Auto Resgate 
 

10.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Treinamento de Águas Confinadas 

O treinamento de água confinada não é necessário para o curso básico de água rápida, a menos que ensinar 
habilidades avançadas e / ou o instrutor sente que as condições atuais de água aberta não são seguras para a 
habilidade a ser dominada.  O curso de água rápida não pode ser concluído, exceto em água aberta com movimento. 

1. 500 metros de natação com máscara, snorkel e nadadeiras sem parar sem o uso dos braços em menos de 14 
minutos.  

2. 15 minutos de flutuação de sobrevivência Adicionado: com os últimos dois minutos segurando as mãos da 
água  

 

Treinamento de Águas Abertas 
O instrutor, com as seguintes considerações, deve escolher cuidadosamente um site de 
treinamento de águas abertas: O corpo de água deve ser semelhante ao que a equipe irá 
responder. 

1. As piscinas não são consideradas um ambiente de águas abertas/água rápida 
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2. Temperatura da água e do ar, incluindo a necessidade de sombra e água potável 
3. Acesso a água 
4. Proteção térmica apropriada para as condições acima e abaixo da água 
5. Equipamentos inapropriados para o treinamento 
6. Apropriadamente aplicado ICS 
7. Demonstrar ICS 
8. Uma preleção completa que inclui: 

a. Segurança em equipe, vá ou não, quando interromper a chamada   
b. Planos de ação de emergência se o socorrista se tornar uma vítima 
c. O local de mergulho 
d. Condições do clima 
e. Habilidades que serão feitas: auto resgate 
f. Perigos das Entradas/Saídas que será usada 
g. Procedimentos de emergência e segurança 
h. Cabos, nós, ponto de amaração e mosquetões  
i. Telefone celular ou via satélite em um recipiente ou saco impermeável 
j. Se estiver trabalhando em um local remoto, recomenda-se um GPS de mão  

9. Uso apropriado do tipo I-V de PFD 
a. Uso 
b. Checando os coletes dos participantes para a vestimenta correta 

10. Cordas de Reboque 
a. Consistentemente jogue um saco com aproximadamente 15 metros / 50 pés 
b. Consistentemente jogue um saco de aproximadamente 12 metros / 40 pés para uma vítima 

simulada na água 
c. Enrolle e faça o segundo lance para a vítima simulada em aproximadamente 20 segundos 
d. Demonstrar eficazmente o saco de reabastecimento 
e. Demonstrar cuidados de corda adequados 

11. Sistema Tensional Diagonal 
a. Demonstrar configuração adequada 
b. Uso de comunicação 

i. Sinais manuais, prancheta de pulso, rádios. 
12. Nós e Amaras 

a. Figura 8 
i. Acompanhamento 

ii. Nó de luz 
b. Lás de guia 
c. Nó de dobra da folha 
d. Nó Prusick 
e. Nó de Barril 
f. Nó de Água 
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g. Engate Munter 
h. Engate Cravo 

13. Uso dos nós 
a. Identificar pontos fortes e limitações de cada nó / engate 
b. Identifique o nó / engate apropriado para usar em uma dada situação 

14. Âncora 
a. Crie sistemas de âncora de um e dois pontos 

15. Uma preleção completa que inclui: 
a. Desempenho dos mergulhadores como um todo. 
b. Areas que precisam de melhorias. 
c. Perguntas e repostas. 

 
Durante todo o treinamento de água rápida, haverá um oficial de segurança qualificado e dedicado que 

estará presente e equipado para responder a uma emergência na água em todos os momentos.  Durante qualquer 
treinamento na água, os regulamentos da OSHA, os padrões NFPA 1006 e 1670 devem ser seguidos.  Quaisquer 
requisitos regulatórios ou legais regionais aplicáveis à localização também serão seguidos, o que for mais rigoroso. 
Deve-se aderir a qualquer departamento ou escritório SOG/SOP durante o treinamento 
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11. Ops Tender 

11.1 Introdução 
 Este curso destina-se a apresentar o profissional de segurança pública às habilidades de Licitação 

ERDI necessárias para participar nas operações de mergulho de segurança pública em um rolo de não mergulho. 
Resultados de conclusão bem-sucedidos na certificação Tender ERDI. 

O curso ERDI Tender pode ser ensinado em conjunto com o curso ERD I. Enquanto o Curso de Tender 
ERDI é um curso de não-mergulho; o aluno de Tender deve ter um conhecimento útil da fisica de mergulho, 
fisiologia, técnicas e equipamentos. 

11.2 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. CPR 1st ou equivalente 
3. CPROX ou equivalente 

11.3 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para: 

1. Atuar como Tender a Mergulhadores de Segurança Pública em águas Abertas 
2. Participar no planejamento e execução de operações de mergulho de segurança pública 

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

11.5 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 12 alunos ERDI Tender 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 16 com a assistência 

de Supervisores ERDI ativos 

Águas Abertas 
1. Um máximo de 12 equipes de mergulho; É o critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 
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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 

11.6 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. Textos ou outros materiais ERDI, usados para ERD OPs Components devem ser aprovados pela Sede da 

ERDI.  

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. 

11.7 Execução e Estrutura 
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 2 horas 
2. Águas Confinadas:  Aproximadamente 4 horas 
3. Águas Abertas  Aproximadamente 6 horas 

Águas Abertas 
1. Todos os mergulhos devem ser preenchidos durante o horário diurno (aurora ao entardecer) 

11.8 Equipamentos necessários 
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 
4. Luvas de latex e de trabalho 

11.9 Linhas Gerais da Parte Acadêmica 
A Organização 
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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. Mergulhador 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) 
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. Resgate ou Recuperação; Ir / Não Ir 
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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. Materiaos Perigosos (HazMat) 
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) 
h.  Equipamento de Levantamento Pesado 
i. 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  

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

a. Responsabilidades 
3. Mapeamento e Documentações 
4. Sinalização de Cabo 

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. 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 a Recuperação 

a. Segurança da Cena 
b. Controle da cena 
c. Time SOP/SOG 
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 
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iii. Dignidade da Vítima 
4. Após a Chamada 

a. Repreleção do Time e Críticas 
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 

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

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

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

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. 

11.10 Linhas Gerais do Treinamento de Águas Confinadas 
Habilidades de Tender ERD 

1. Comunique-se com um mergulhador primário usando sinais de cabo. 
2. Padrões de Busca, pelo menos 2 padrões realizados com máscara cega* 

* Estas habilidades pode ser conduzidas em conjunto. 

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. 

11.11 Linhas Gerais do Treinamento de Águas Confinadas 
Treinamento de Águas Abertas consite em 2 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 
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 Mergulhador de Segurança 

 Tender de Segurança 

 Comandante de incidentes 

Os assistentes podem ser usados no papel de mergulhador primário, mergulhador de backup, concurso de 
backup e comandante de incidentes. 

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. 

11.12 Certificação: 
1. Pontuação mínima de 80 por cento no teste ERD I escrito, com 100 por cento de remediação 
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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12. Investigador Subaquático da Cena do Crime  

12.1 Introdução 
Este curso é projetado para fornecer informações e treinamento sobre oficiais de Normas e Treinamento de 

Oficiais de Paz Certificados (P.O.S.T), Coroners, Coroners Adjuntos, Investigadores Medico Jurídicos Certificados 
(ABMDI) e Non-P.O.S.T. membros para incluir, procurar e recuperar pessoal de mergulho, pessoal de resgate que 
pode responder a uma pesquisa de evidências de água ou afogamento relacionado com a água. A pesquisa de 
evidências pode incluir itens de interesse ou cadáveres. 

O objetivo do programa de investigações de cena de crime subaquático da ERDI é fornecer habilidades e 
conhecimentos necessários para realizar pesquisas de cena de crime subaquático, preservação e documentação 
adequada para testemunhos judiciais. 

 

12.2 Pré requisitos do Aluno 
1. Ter 18 anos de idade 
2. Deve ser um membro ativo de uma agência de investigação policial ou de um primeiro grupo de resposta 

de emergência. 

12.3 Qualificações dos Graduados 
Os cursos da UWCSI são para pessoal de aplicação da lei e de atendimento de emergência que pode ser o 

primeiro em cena de uma investigação de cena de crime subaquático.  Espera-se que os respondentes compreendam 
a constituição, respondendo, preparando a cena do crime, investigações da morte, aspectos médicos, impressões 
digitais, características dos órgãos na água, procedimentos de recuperação e documentação pronta para tribunal. 

12.4 Quem Pode Ensinar 
Qualquer Instrutor ERDI ativo qualificado para ensinar o programa subaquático CSI. Para se tornar 

qualificado para ensinar este programa, um instrutor ERDI deve ter completado três programas UWCSI 
patrocinados nacionalmente, ou ser um investigador médico activo da morte, ou ser um investigador de cena de 
crime de morte / crime ativa ou ter ido a uma ERDI IT qualificada para conduza o programa UWCSI. O instrutor 
ERD UWCSI também deve: 

1. Ter realizado um mínimo de 3 cursos UWCSI 
2. Seja ativo com uma agência de aplicação da lei / investigação, escritório de legista, investigador médico 

legista 
3. Participe ativamente de programas de investigação de morte estatais ou reconhecidos a nível nacional, 

conferências forenses, conferências médicas de investigação de morte legal 

12.5 Requerimentos Adminstrativos 
1. Peça aos alunos que completem:  
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a. Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco ERDI 
b. Formulario de Histórico Médico ERDI 

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

Certificação: 

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. O nível de consciência receberá um certificado após a conclusão se o curso on-line 
foi realizado ou um certificado pode ser solicitado se um curso tradicional foi realizado. Os níveis de Operação e 
Técnicos receberão um certificado e diploma  de parede. 
  

12.6 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

12.7 Estrutura e duração do curso 
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 16 a 24 horas 

12.8 Materiais Requeridos 
O estudante deve ter o seguinte equipamento durante treinamento em águas abertas: 

1. Livro Aprovado 
2. Material para tomar notas 
 

O instrutor ERDI UWCSI deve ter os sequintes equipamentos: 
1. Livro 
2. Vídeo 
3. Apresentação para incluir no PPT 
4. Ferramentas de investigação de cena do crime disponíveis 
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12.9 Linhas Gerais Aprovadas 
Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor apresentar esses tópicos. 

Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 
1. A constituição 

a. Declaração de direitos 
b. Quarta, quinta sexta e a decima quarta emenda (ou legislação local) 
c. Expectativas razoáveis de privacidade 
d. Doutrina da visão simples 
e. Estudos de casos 

2. Termos e definições utilizados na indústria 
3. Estabelecer os parâmetros da cena 
4. Entrevista das testemunhas 
5. Tipos de Evidências 
6. Métodos de Fotografia e Desenho da Cena 
7. Processo de Decompossição 
8. Investigação da Morte 
9. Psicologia do Afogamento 
10. Recuperação corporal, relatórios e procedimentos de manipulação 
11. Proteção de Evidência - Preservação de evidências metálicas e não metálicas 
12. Embalagem e apresentação de provas 
13. Acidentes Scuba ou Investigação de Fatalidades 
14. Analise de Impressão Digital - Impressão Digital Submersa 
15. Estudos de Casos - ligações 911 
16. Vídeo 
17. Bandeiras vermelhas com investigações 
18. Desenvolva documentação pronta para tribunal 
19. Examinação 

12.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

1. O exame escrito é exigido com uma nota de aprovação de 80%, 100% de correção do exame. 
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