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Histórico de Revisão 
 

Número de Revisão Data: Mudanças 

2.0 05/27/01 O Manual foi completamente reestruturado e atualizado 
para refletir as últimas mudanças e adições. 

2.1 09/04/01 Alterações editoriais e pequenas atualizações. 

2.2 10/10/02 Atualizado com as atualizações de treinamento mais 
recentes 

3.0 8/15/03 Atualizado com as atualizações de treinamento mais 
recentes 

3.1 12/19/03 Alterações editoriais e pequenas atualizações. 
5.0 11/19/04 Principais atualizações e padrões adicionais adicionados 

6.0 10/13/05 Atualizado com as atualizações de treinamento mais 
recentes 

7.0 10/27/06 Alterações editoriais e pequenas atualizações. 
8.0 11/13/2007 Atualizado com as atualizações de treinamento de 2007 
9.0 11/13/2008 Atualizações menores e esclarecimentos aos padrões  

10.0 12/31/2009 Atualizado com as atualizações de treinamento de 2009  
Pequenas atualizações. 

11.0 01/01/2011 
Pequenas atualizações e formatação  
procedimentos dE SDI Open Water Diver Referral 
(transferência). 

12.0 01/01/2012 

Snorkeling Padrão 3.9: Requeridos assuntos adicionados 
hiperventilation, apagamento de água rasa 
Inativo mergulhador Standard 7.6: Mergulhos podem ser 
águas confinadas ou open água 
Shallow Water Scuba Diver Standard: 11.4 Adicionado 
Divemaster como qualificado assistente 

12.1 06/01/2012 

Adicionado o padrão de mergulhador Accomplished Diver 
Definições Adicionadas na sessão de padrões gerais 
mudanças no Mergulhador de Águas Abertas 
6.6.1 Mínimo duração 80 horas  
6.6.5 removido Assistant Instructors podem liderar 
mergulhos 3 e 4  

13.0 01/01/2013 Sem Mudanças 

13.1 03/01/2013 Mudou pré-requisito para Rescue Diver para SDI 
Advanced Adventure Diver 

13.2 07/01/2013 

Mudanças no Scuba Discovery 
4.4 Razão Instrutor-Aluno: Pool 6 a 1, águas abertas 2 a 
1, declaração adicional para mergulhadores menores de 
14 anos  
4.6 Adicionado uma hora em piscina ou água confinada 
antes das águas abertas, alterou a profundidade máxima 
para 9 metros / 30 pés 
4.9 Adicionado os assuntos necessários de linguagem de 
comunicação definida 
4.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de 
Habilidade e Graduação 
Adicionado item # 3 remover e substituir o sistema de 
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lastro na superfície 
Adicionado ao item # 6 inflagem oral 
12 Adicionado os assuntos necessários de linguagem de 
comunicação definida 
Open Water Scuba Diver 6.6 Declaração adicional 
relativa ao instrutor que transporta equipamento 
fotográfico  

13.3 10/01/2013 

Open Water Scuba Diver 
 6.10 nota adicionada a avaliação da natação deve ser 
completada antes de qualquer habilidade de mergulho 
ser ensinado  

14.0 01/01/2014 Sem Mudanças 

14.1 04/01/2004 2.9 Adicionado Junior Open Water Diver upgrade para 
Open Water Diver procedure 

14.2 07/01/2014 12.10 Clarificou o que um mergulhador de águas rasas 
deve completar para passar o curso 

14.3 10/01/2014 Padrão de mergulhador supervisionado adicionado # 6 
15.0 01/01/2015 Sem Mudanças 

15.1 04/01/2015 

10.1 Adicionou TDI e ERDI às especialidades aceitas 
10.2 Adicionou TDI e ERDI ao instrutores qualificados 
10.3 Adicionou TDI e ERDI às especialidades aceitas 
Apagar "Água aberta" do Advanced Open Water Diver 
Adicionado Escritório Regional a locais para enviar o 
registro de certificação 
Adicionado TDI/ERDI ao Site da Internet 
12.1 Adicionou TDI e ERDI às especialidades aceitas 
12.2 Adicionou TDI e ERDI ao instrutores qualificados 
12.3 Adicionou TDI e ERDI às especialidades aceitas 

15.2 08/01/2015 Sem Mudanças 

15.3 11/01/2015 
Página Dois: Atualização de informações sobre a sede 
11. mudou o exame  Rescue Diver para Rescue Dive 
Knowledge Quest. 

16.0 01/01/2016 Sem Mudanças 

16.2 07/01/2016 
13.10 nota adicionada a avaliação da natação deve ser 
completada antes de qualquer habilidade de mergulho 
ser ensinado 

17.0 01/01/2017 Sem Mudanças 

18.0 05/12/2017 
2.3 Definições Adicionadas de pré requisitos 
6.2 Revisões feitas para certificação ISO / EUF 
7.2 Revisões feitas para certificação ISO / EUF 
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3 Snorkeling 4 1 16 10 NENHUM Opcional Sim. 

4 Scuba Discovery  10 1 4 2 NENHUM Não. Sim. 

5 Future Buddies  8 1 2 N/A NENHUM Opcional Sim. 

6 Supervised Diver 10 2 8 8 NENHUM Sim. Não. 

7 Open Water Scuba Diver 10 4 8 8 NENHUM Sim. Não. 

8 Inactive Diver / Refresher 10 1 10 8 NENHUM Não. Não. 

9 Accomplished Diver 10 1 10 8 

Mergulho 
certificado 

de uma 
agência de 
mergulho 

reconhecida
, 

mergulhado
r militar ou 

prova de 50 
horas 

registradas 
de 

mergulho 

Sim. Não. 

10 Advanced Diver 10 N/A N/A N/A 

25 
Mergulhos 
em Águas 

Abertas + 4 
Especialida

des 

Sim. Não. 

11 Rescue Diver 15 N/A 10 8 

Advanced 
Adventure 

Diver ou 40 
mergulhos 
de águas 
abertas + 

CPR + 
Primeiros 
socorros 

Sim. Não. 
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2. Padrões Gerais dos Cursos 
Esses padrões se aplicam a todos os cursos e especialidades SDI Diver 

2.1 Adminstrativos 
Os instrutores devem assegurar que todos os alunos completem os seguintes formulários - para cada 

componente de curso e ação (especialidade) em que o aluno participe. Esses registros devem ser mantidos por um 
mínimo de sete anos e devem estar completos antes do início do curso. São eles: 

1. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
 

2. Formulário de  Declaração Médica SDI 
Se um aluno responde sim a qualquer pergunta na Declaração Médica da SDI, o aluno deve fornecer 
permissão por escrito de um médico antes de participar de qualquer treinamento em águas confinadas ou de 
águas abertas  ou qualquer curso ou treinamento de especialidade 
 

3. Formulário de Registro do Mergulhador SDI ou registro do aluno on-line na seção de membros do site SDI 
(após a conclusão do curso especificado) 
 

4.  Registro de Treinamento de Mergulhador SDI  

2.2 Acidente/Incidente 
Espero que você nunca tenha que fazer isso, no entanto, se você, o instrutor, estiver envolvido em um 

acidente ou simplesmente tenham assistido a um acidente, o formulário TDI de relatório de acidente / incidente deve 
ser preenchido pelo instrutor / testemunha e enviado por fax para a sede da SDI como o mais breve possível após o 
acidente ter ocorrido.  

O treinamento internacional recomenda fortemente que, se ocorrer algum incidente, os computadores de 
mergulho devem ser guardados e potencialmente baixados os perfis.  Isso deve ser feito em plena cooperação com as 
autoridades locais, incentivando a polícia ou outras autoridades investigadoras a baixar e preservar dados do 
computador de mergulho da vítima.  Os membros profissionais devem fazer isso quando estão dando suas 
declarações às autoridades.   O (s) membro (s) profissional (s) envolvido (s) no incidente devem baixar suas 
informações de seu computador de mergulho pessoal e enviá-lo com o relatório do incidente. 

2.3 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. 
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Pré-requisitos do Aluno = condições que devem ser atendidas pelos alunos antes do início de um curso. 
Estes não podem ser concluídos durante o curso, a menos que especificamente descrito no padrão. As condições 
listadas aqui não podem ser dispensadas pelo instrutor. Normas escritas de dispensa de pré-requisitos podem ser 
emitidas pelo departamento de treinamento do QG, dependendo do curso, do local de mergulho e da experiência 
anterior específica dos participantes do curso. 

2.4 Treinamento de Águas Confinadas 
O treinamento de águas confinadas deve ser conduzido em uma piscina ou em um corpo 
confinado com as seguintes condições: 

1. Aproximadamente 3 metros / 10 pés de visibilidade 
2. Condições de águas calmas 
3. Fácil acesso a profundidades que permitem ao aluno ficar com a cabeça acima da água 
4. Profundidades que permitem habilidades (conforme definido no guia de lições de água confinada) para 

serem adequadamente demonstradas 
5. Equipamento apropriado para as condições 
6. Os locais de treinamento de água confinada que não sejam piscinas devem ser aprovados pela sede da TDI. 

2.5 Treinamento de Águas Abertas 
O instrutor, com as seguintes considerações, deve escolher cuidadosamente um local de 
treinamento de águas abertas:  

1. O corpo de água semelhante às condições regionais de mergulho (oceanos, lago, etc.) 
2. As piscinas não são consideradas um ambiente de águas abertas 
3. Claridade da água 
4. Temperatura acima e abaixo da água 
5. Condições do clima 
6. Acesso a água 
7. Equipamento apropriado para as condições 
8. Proteção térmica apropriada para as condições 
9. Nenhum mergulho deve exigir uma parada de descompressão 
10. Nenhum mergulho será conduzido em um ambiente de teto 
11. Uma preleção completa que inclui: 

a. O local de mergulho 
b. Condições da água 
c. Habilidades que serão feitas 
d. Entrada/Saída que será usada 
e. Procedimentos de Emergência 

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

2.6 Aluno - Requisitos Mínimos de Equipamentos 
O estudante deve ter o seguinte equipamento durante treinamento: 

1. Máscara, nadadeiras 
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. Computadores de mergulho pessoais (PDC) salvo indicação em contrário 
7. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
8. Cilindro de Gás Comprimido 
9. Bússola; durante as habilidades de navegação 
10. Sinalizadores de Resgate 

NOTA: Estudantes que usam computadores sem mangueria de ar não são obrigados a transportar um 
manômetro de pressão submersível. 

2.7 Instrutor - Requisitos Mínimos de Equipamentos 
Salvo indicação em contrário, os requisitos mínimos de equipamento para treinar por um instrutor, instrutor 

assistente e divemaster são:  
1. Máscara, nadadeiras e 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. Computadores de mergulho pessoais (PDC) 
7. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
8. Cilindro de Gás Comprimido 
9. Bússola 
10. Dispositivos de corte 
11. Sinalizadores de Resgate 
12. Uma bandeira de mergulho deve ser transportada de acordo com as leis ou regulamentos locais 

NOTA: Instrutores que usam computadores sem mangueria de ar não são obrigados a transportar um 
manômetro de pressão submersível. 

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

NOTA: O instrutor e os alunos devem usar uma configuração de backmount de um único cilindro para os 
seguintes cursos: Scuba Discovery e Open Water Scuba Diver.  

 

2.8 Cartões de Certificação Temporária 
Os cartões temporários estão disponíveis para compra da SDI e podem ser emitidos depois de todos os 

requisitos de desempenho e requisitos administrativos serem atendidos. Os cartões temporários são válidos por 30 
dias a partir da assinatura e devem ser assinados no prazo de 10 dias após a conclusão do curso. 

2.9 Atualização da certificação SDI Junior para certificação SDI 
completa 

Este procedimento é para mergulhadores que inicialmente foram certificados com a designação Junior e 
agora são elegíveis para atualizar a certificação completa sem restrições relacionadas à idade. 
 

Requerimentos de Atualização   
1. Fornecer verificação da certificação inicial: cartão de certificação ou carta de verificação formal no 

cabeçalho da agência 
2. Fornecer verificação da atividade de mergulho nos últimos 12 meses; livro de registro de mergulho ou 

download do computador de mergulho pessoal* 
3. Os mergulhadores com menos de 18 anos devem fornecer uma carta de aprovação para atualização 

assinada pelo pai ou responsável legal 

* Se a atividade de mergulho recente não puder ser produzida, o mergulhador será direcionado para o 
Centro de Mergulho SDI mais próximo ou equivalente para completar o programa Inactive Diver / Refresher com 
um instrutor ativo.  
 

Após a conclusão bem sucedida do programa SDI Inactive Diver / Refresher ou equivalente, os Instrutores 
ativos devem: fornecer uma carta assinada de conclusão de atualização ou entrada de log logada assinada para o 
mergulhador Junior para enviar à sede mundial da SDI ou ao Escritório Regional.  
 

Procedimento de Processamento - Entre em contato com a sede mundial da SDI ou com o Escritório 
Regional.  Envie a documentação apropriada de acordo com os requisitos de atualização. Depois de fornecer todos 
os itens necessários e comprar um novo cartão de certificação, a certificação a ser emitida e a credencial enviada ao 
aluno.  

 



SDI Instructor Manual 
SDI Diver Standards 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 
  

 

Part_2-
SDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página6de49 

 

3. Snorkeling 

3.1 Introdução 
O curso de snorkeling é projetado para oferecer aos alunos as habilidades necessárias para mergulhar com 

segurança em condições semelhantes ao treinamento sem a supervisão direta de um instrutor. 

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

1. Snorkel em condições semelhantes ao seu treinamento 
2. Ingressar no curso de Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI 

3.3 Quem Pode Ensinar 
1. Um ativo Open Water Scuba Diver SDI Instructor 
2. Um ativo Assistente de Instrutor SDI 
3. Um qualificado SDI Instructor Especialista Não-Mergulho 

3.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. Um máximo de 16 alunos por instrutor/Assistente de Instrutor SDI 
2. Os Instrutores SDI têm a opção de adicionar mais 2 alunos com a assistência de um Divemaster SDI ativo, 

para um total de 18 alunos 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 10 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme 

as condições determinam  
2. Os Instrutores/Assisntes de Instrutor SDI têm a opção de adicionar mais 2 alunos com a assistência de um 

Divemaster SDI ativo, para um total de 12 alunos 

3.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 4 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

3.6 Estrutura e duração do curso 
Execução na água; Este curso pode ser conduzido em águas confinadas, águas abertas ou 
ambos, a critério do instrutor 
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1. Os alunos devem completar 1 passeio de snorkeling e permanecer na água por 20 minutos 
2. Todos passeios devem ser feitos durante o horário diurno (aurora ao entardecer) 

Estrutura do curso 
1. A SDI permite que os treinadores de instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de 

participantes e seu nível de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 4 horas  

3.7 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. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Formulário de  Declaração Médica SDI 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o instrutor deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada, enviando o Formulário de Registro de Mergulhador SDI para a sede 

da SDI ou registrando os alunos on-line através da área do membro do site da SDI 

OU 
1. Emita o cartão SDI Snorkel através da loja 

3.8 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de snorkeling; máscara, snorkel e nadadeiras 

3.9 Assuntos obrigatórios 
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. Tipos de mergulho de apneia 
a. Snorkeling 

i. O snorkeling é o uso de nadadeiras,  de máscara e snorkel para nadar principalmente na 
superfície, enquanto se pode manter seu rosto na água sem ter que levantar a cabeça para 
respirar.  Periodicamente, você pode mergulhar abaixo da superfície por um curto período 
de tempo para examinar algo mais próximo. 

b. Mergulho Livre 
i. O mergulho livre também usa nadadeiras, máscara e snorkel, mas o foco principal é 

realizar mergulhos estendidos por baixo da superfície para atividades como pesca ou 
algum outro tipo de coleta, ou empurrar a profundidade ou os limites de tempo. 
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2. O ambiente aquático 
a. Visão 
b. Luz 
c. Som 
d. Perda de calor 
e. Marés 
f. Correntes 
g. Ondas 
h. Refluxo 
i. Lesões por vida marinha 

3. Física e Fisiologia 
a. Fluabilidade 
b. Pressão 
c. Técnicas de equalização 
d. Hiperventilação 

i. Apagamento de água rasa  
4. Equipamento Snorkeling 

a. Máscara, nadadeiras e snorkel 
b. Proteção a Exposição 
c. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 
d. Sistemas de Lastro 

5. Acessórios 
a. Bandeira do mergulho 
b. Sinalizadores de Resgate 
c. Dispositivos de corte 

6. Planejando Seus Mergulhos 
a. Aptidão física e exaustão 
b. Sistema de Amigos 
c. Primeiros socorros  

3.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Prepare, coloque e ajuste adequadamente todo o equipamento de snorkel 
2. Execute uma verificação de amigo e demonstre o bom uso do sistema de amigos 
3. Execute com segurança saídas e entradas de terra ou barco 
4. Alcance a flutuabilidade neutra 
5. Uso adeguado da respiração e deslagamento do snorkel 
6. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD)/ Colete de Snorkel 



SDI Instructor Manual 
SDI Diver Standards 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 
  

 

Part_2-
SDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página9de49 

 

7. Mergulhos de Superfície 
8. Uso Apropriado dos sinais manuais 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
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4. Scuba Discovery 

4.1 Introdução 
Este programa destina-se a dar aos estudantes em perspectiva uma introdução ao mergulho em um 

ambiente controlado sob a supervisão direta de um instrutor SDI ativo. 

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

1. Mergulhe sob a supervisão direta de um instrutor ativo 
2. Ingressar no curso de Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI 

4.3 Quem Pode Ensinar 
1. Um ativo Open Water Scuba Diver SDI Instructor 

4.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Piscina 
1. Um máximo de 6 alunos por instrutor SDI é permitido, oU 8 com um assistente ativo. 

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. Um máximo de 4 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam  

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 2 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 
2.  Se o mergulhador tiver 14 anos de idade ou menos, um máximo de 1 aluno por instrutor ou 2 com um 

assistente ativo; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições determinam 

* No caso de o instrutor subir com um mergulhador, o assistente deve fazer uma subida 
segura imediata com todos os mergulhadores restantes 

4.5 Pré requisitos 
1. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 
2.  Demonstrar conforto e adequadas habilidades de natação 
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4.6 Estrutura e duração do curso 
Águas Confinadas ou Piscina 

1. Os alunos devem completar um mínimo de 30 minutos na piscina ou sessão de águas abertas confinadas 
antes do mergulho em águas abertas.  

2. Todos os mergulhos devem ser preenchidos durante o horário diurno (aurora ao entardecer) ou em 
condições que simulam condições de luz do dia 

Águas Abertas 
1. A profundidade máxima não deve exceder 9 metros / 30 pés em qualquer mergulho 
2. É necessário um mergulho, segundo mergulho opcional 
3. Todos os mergulhos devem ser preenchidos durante o horário diurno (aurora ao entardecer) ou em 

condições que simulam condições de luz do dia 
4. Os instrutores não podem transportar qualquer equipamento de fotografia ou vídeo enquanto conduzem os 

mergulhos em águas abertas. 

Estrutura do curso 
1. A SDI 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 horas de sala de aula é 2 horas 

4.7 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. Planfleto SDI Scuba Discovery 
OU 
1. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
2. Formulário de  Declaração Médica SDI 

Após a conclusão bem sucedida do curso, o instrutor deve completar o procedimento 
opcional a seguir: 

1. Completar um Formulário de Registro de Aluno SDI  
2. Emitir um cartão SDI Experience 

4.8  Materiais de Treinamento  
Materiais Requeridos: 

1. Pranchetas SDI Scuba Discovery 
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Materiais Opcionais 
1. Planfleto SDI Scuba Discovery  

4.9 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na 
seção dois deste manual.  A exceção a isso é que um computador de mergulho não é 
obrigatório; No entanto, é necessário um medidor de profundidade. É necessário o seguinte 
material: 

1. Pranchetas SDI Scuba Discovery  

4.10 Assuntos obrigatórios 
Os instrutores devem usar o SDI Scuba Discovery Slates. 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. O ambiente aquático 
a. Meio Ambiente Marinho 
b. Espera-se que a vida marinha se encontre no local local de mergulho 

2. Física e Fisiologia 
a. Fluabilidade 
b. Pressão 
c. Espaços Aéreos 

i. Técnicas de equalização 
ii. Problemas de expansão excessiva do pulmão 

d. Razão para respirar continuamente enquanto estiver submerso. 
3. Montagem do Equipamento Scuba 

a. Máscara, nadadeiras e snorkel 
b. Proteção a Exposição 

i. Roupa úmida 
c. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 
d. Reguladores 

i. Reguladores Principais 
ii. Fonte Alternativa de Ar 

e. Cilindros 
f. Sistemas de Lastro 
g. Instrumentos Subaquáticos 
h. Manômetro submersível 
i. Computadores de mergulho 
j. Profundímetro submersível 

4. Comunicações 
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a. Sinais manuais 
b. Sistema de Amigos 
c. Separação do amigo  

5. Fazendo o curso Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI 

4.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades em águas 
confinadas: 

1. Sistemas de Lastro ajuste com o lastreamento adequado 
2. Verificação pré-mergulho de si e do amigo  
3. Remoção e recolocar o sistema de lastro na superfície 
4. Compensação de orelha 
5. Deslagamento da máscara; parcial e total na profundidade  
6. Uso do dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 

a. Inflagem e desinflaem; tanto oral quanto automático na superfície 
b. Inflagem usando inflador de baixa pressão e deflação, no fundo 

7. Controle da flutuabilidade 
a. Controladas descidas 
b. Controladas subidas  

8. Uso dos Reguladores 
a. Respiração, deslagamento e recuperação na superfície 
b. Respiração, deslagamento e recuperação no fundo 

9. Natação subaquática; uso adequado das nadadeiras 
10. Uso do computador; uso e leitura do computador se usado pelo mergulhador 
11. Uso de Instrumentos 
12. Comunicações 

a. Sinais manuais 
b. Sistema de Amigos 
c. Separação do amigo  

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 

 



SDI Instructor Manual 
SDI Diver Standards 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 
  

 

Part_2-
SDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página14de49 

 

5. Future Buddies  

5.1 Introdução 
Este programa é projetado para fornecer a crianças entre as idades de 8 e 12 uma introdução ao mergulho 

em um ambiente controlado sob a supervisão direta de um instrutor ativo. 

5.2 Qualificações dos Graduados 
Não há qualificações específicas disponíveis após a formatura  

5.3 Quem Pode Ensinar 
Um ativo Open Water Scuba Diver SDI Instructor 

5.4 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 2 alunos por instrutor SDI é permitido 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. N/A 

5.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 8 anos com consentimento dos responsáveis legais. 
2. Demonstrar conforto e adequadas habilidades de natação 

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

1. A profundidade máxima não deve exceder 6 metros / 20 pés em qualquer mergulho 
2. É necessário um mergulho, segundo mergulho opcional 
3. Todos os mergulhos devem ser preenchidos durante o horário diurno (aurora ao entardecer) 

Estrutura do curso 
1. A SDI 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 horas de sala de aula e preleção é 4 horas 
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5.7 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. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Formulário de  Declaração Médica SDI 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o instrutor deve: 
1. Emitir um cartão SDI Experience, opcional 

5.8 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na seção dois deste 

manual. A exceção a isso é que um computador de mergulho não é obrigatório; No entanto, é necessário um 
medidor de profundidade. 

5.9 Assuntos obrigatórios 
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. História do Mergulho  
2. O ambiente aquático 

a. Meio Ambiente Marinho 
b. A vida marinha 

3. Física e Fisiologia 
a. Fluabilidade 
b. Pressão 
c. Espaços Apertados 
d. Técnicas de equalização 
e. Problemas de expansão excessiva do pulmão 

4. Respirando ar sob pressão 
5. Equipamento Scuba 

a. Máscara, nadadeiras e snorkel 
b. Proteção a Exposição 

i. Roupa úmida 
c. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 
d. Reguladores 

i. Reguladores Principais 
ii. Fonte Alternativa de Ar 
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e. Cilindros 
f. Sistemas de Lastro 
g. Instrumentos Subaquáticos 

i. Manômetro submersível 
ii. Computadores de mergulho 

iii. Profundímetro submersível 
6. Acessórios 

a. Bandeira do mergulho 

5.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As habilidades necessárias devem ser realizadas em águas confinadas com uma 
profundidade máxima de 6 metros / 20 pés: 

1. Sistemas de Lastro ajuste com o lastreamento adequado 
2. Verificação pré-mergulho de si e do amigo 
3. Deslagamento da máscara; parcial e total 
4. Uso do dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 

a. Inflagem usando inflador de baixa pressão e deflação, na superfície 
5. Controle da flutuabilidade 

a. Controladas descidas e subidas 
6. Uso dos Reguladores 
7. Natação subaquática; uso adequado das nadadeiras 
8. Uso de Instrumentos 
9. Comunicação Subaquática 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
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6. Supervised Diver  

6.1 Introdução 
Este curso destina-se a proporcionar aos alunos as habilidades necessárias para realizar mergulhos em 

águas abertas em condições semelhantes ao seu treinamento sob a supervisão direta de um profissional de mergulho 
qualificado e ativo. 

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

1. Participe de mergulhos sob a supervisão direta de um profissional de mergulho qualificado e ativo para 
profundidades de 12 metros / 40 pés que não requerem descompressão, em condições similares ao 
treinamento durante até 12 meses. O suporte adequado à superfície deve estar disponível. 

2. Mergulhe em grupos de não mais de quatro Supervised Divers por instrutor 
3. Fazer o curso Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI  Se o mergulhador se inscrever no curso Open 

Water Scuba Diver antes de sua certificação expirar, eles podem seguir o Procedimento de Atualização do 
Supervised Diver. 

* Consulte o procedimento de atualização supervisionado do mergulhador nº 6.12 para 
obter os requisitos de certificação. 

6.3 Quem Pode Ensinar 
1. Um ativo Open Water Scuba Diver SDI Instructor 

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 8 alunos por instrutor SDI é permitido 
2. Os Instrutores SDI têm a opção de adicionar mais 2 alunos com a assistência de um Divemaster/AI SDI 

ativo. 
3. O número máximo de alunos que um instrutor pode ter em água confinada é de 12 com a assistência de 2 

DM/AI  ativos 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 8 equipes de mergulho; É o critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições 

determinam 
2. Os Instrutores SDI têm a opção de adicionar mais 2 alunos com a assistência de um Divemaster/AI SDI 

ativo. 
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3. O número máximo de alunos que um instrutor pode ter em água confinada é de 12 com a assistência de 2 
DM/AI  ativos 
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6.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 17 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

6.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Os estudantes devem completar um mínimo de 2 mergulhos de águas abertas e permanecerem debaixo 
d'água por um mínimo de 15 minutos em cada mergulho, por um mínimo de 40 minutos de tempo de fundo 
total.  

2. A profundidade de treinamento deve estar entre 6 a 12 metros / 20 a 40 pés; a profundidade máxima não 
pode exceder 12 metros / 40 pés  

3. Um máximo de 3 mergulhos de mergulho por dia, são permitidos, incluindo treinamento e mergulhos 
divertidos adicionais 

4. Todos os mergulhos devem ser preenchidos durante o horário diurno (aurora ao entardecer) ou em 
condições que simulam condições de luz do dia 

5. Após a conclusão bem sucedida dos mergulhos, o aluno deve completar seu livro de registro e o instrutor 
deve assinar os mergulhos concluídos 

6. Os instrutores não podem transportar qualquer equipamento de fotografia ou vídeo enquanto conduzem os 
mergulhos em águas abertas. 

Estrutura do curso 
1. A SDI 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 horas de sala de aula e preleção é 15 horas 

6.7 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. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Formulário de  Declaração Médica SDI 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o instrutor deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada, enviando o Formulário de Registro de Mergulhador SDI para a sede 

da SDI ou registrando os alunos on-line através da área do membro do site da SDI 
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6.8 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na 
seção dois deste manual.  É necessário o seguinte material: 

1. Manual SDI Open Water Scuba Diver e seu associado Livro de Revisão de Conhecimentos SDI (ou 
Treinamento online SDI Open Water Diver) 

2. Guia do Instrutor Open Water Scuba Diver SDI 

O seguinte material está disponível e recomendado 
1. Livro de Registro de Mergulho SDI 
2. Video or DVD do Open Water Scuba Diver SDI 
3. PowerPoint do Open Water Scuba Diver SDI 
4. Pranchetas de Ensino de Águas Confinadas/Águas Abertas SDI  
5. Prancheta de Checagem Final de Habilidades SDI 

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

6.9 Assuntos obrigatórios 
Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. História do Mergulho  
2. O Ambiente Aquático 

a. Visão 
b. Luz 
c. Som 
d. Perda de calor 
e. Marés 
f. Correntes 
g. Ondas 
h. Refluxo 

3. Lesões por vida marinha 
4. Física e Fisiologia 

a. Fluabilidade 
b. Pressão 
c. Lei de Boile 
d. Espaços Aéreos 

i. Problemas de expansão excessiva do pulmão 
ii. Técnicas de equalização 

e. Respirando ar sob pressão 
i. Doença descompressiva 

1. Mergulhos consecutivos 
2. Paradas de segurança. 
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3. Descompressão de emergência 
4. Descompressão omitida 

ii. Narcose pelo Nitrogênio 
iii. Intoxicação por oxigênio. 
iv. Envenenamento por monóxido de carbono 
v. Mistura de gases 

vi. Hiperventilação e o Apagamento de água rasa  
5. Equipamento Scuba 

a. Máscara, nadadeiras e snorkel 
b. Proteção a Exposição 

i. Roupa úmida 
ii. Roupa Seca 

c. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 
d. Reguladores 

i. Reguladores Principais 
ii. Fonte Alternativa de Ar 

e. Cilindros 
f. Sistemas de Lastro 
g. Instrumentos Subaquáticos 

i. Manômetro submersível 
ii. Computadores de mergulho 

iii. Relógio de Mergulho 
iv. Profundímetro submersível 
v. Bússola 

h. Acessórios 
i. Bandeira do mergulho 

ii. Sinalizadores de Resgate 
iii. Faca 
iv. Lanternas de Mergulho 
v. Equipamento 

vi. Livro de registro 
vii. Prancheta 

6. Planejando Seus Mergulhos 
a. Aptidão física e exaustão 
b. Orientação para ambientes de mergulho novos ou locais 
c. Procedimentos do Mergulho Embarcado 
d. Sistema de Amigos 
e. Primeiros socorros 
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6.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades em águas 
confinadas: 

1. Avaliação da natação (deve ser completada antes de qualquer habilidade de mergulho ensinada) 
a. Distância de 200 metros de distância sem parar e sem usar qualquer recurso, sem o uso de 

máscara, snorkel ou qualquer auxílio para natação, ou 300 metros sem parar usando máscara, 
snorkel e nadadeiras 

b. Natação de sobrevivência/ flutuação de 10 minutos 

NOTA: Se uma ropa de exposição estiver sendo usada para qualquer uma das habilidades 
acima, o usuário deve estar neutro na superfície. 

2. Habilidades Scuba 
a. Montagem e desmontagem do equipamento de mergulho 
b. Sistemas de Lastro ajuste com o lastreamento adequado 
c. Remoção e recolocar o sistema de lastro na superfície 
d. Remoção e recolocar o sistema de lastro na superfície 

3. Verificação pré-mergulho de si e do amigo 
4. Desalagamento da máscara parcial no fundo 
5. Desalagamento da máscara total no fundo  
6. Respirando e nadando debaixo d'água sem máscara 
7. Uso do dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 

a. Inflagem e desinflaem; tanto oral quanto automático na superfície 
b. Inflagem e desinflaem; tanto oral quanto automático no fundo 
c. Remoção e recolocação embaixo da água 
d. Remoção e recolocação embaixo no fundo* 

8. Controle da flutuabilidade 
a. Levitação 
b. Controladas subidas 
c. Controladas descidas 

9. Uso dos Reguladores 
a. Respiração, deslagamento e recuperação na superfície 
b. Respiração, deslagamento e recuperação no fundo 

10. Natação subaquática; uso adequado das nadadeiras 
11. Entradas e saídas 

a. Entrada sentado controlada  
b. Entrada com passo de gigante 
c. Saída de água rasa  
d. Saída de água funda 

12. Uso do Snorkel  
a. Ajuste 
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b. Desalagamento; método de expansão 
c. Troca Regulador/snorkel na superfície 
d. Natação com snorkel na superfície com equipamento completo 

13. Utilização do computador. 
a. Leitura e compreensão de dados 
b. Compreendendo as funções do computador 

14. Uso de Instrumentos 
15. Comunicação Subaquática 
16. Técnicas de Resgate 

a. Reboque do mergulhador cansado 
b. Alívio de Cãibras 

17. Emergências sem-ar 
a. Subida com Natação Controlada de Emergêcia 
b. Uso alternativo de fonte de ar; compartilhamento de ar com um amigo enquanto faz uma subida 

controlada 
* Para ser completado somente em águas confinadas 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
2. Complete satisfatoriamente o SDI Open Water Scuba Diver Knowledge Quest ou equivalente SDI 

eletrônico exame de aprendizagem on-line. Instrutores podem usar exames adicionais que podem ser 
encontrados no SDI Open Water Scuba Diver Instructor Resource CD 

3. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 

6.11 Procedimentos para o Global Referral (transferência global). 
Procedimento de Instrutor SDI para qualquer instrutor SDI ativo: 

1. Um instrutor SDI envia um aluno que completou a parcela acadêmica e de água confinada do curso SDI 
Open Water Scuba Diver para um segundo Instrutor SDI para completar os requisitos de água aberta com 
um Formulário de Transferência Global. 

2. Uma vez que o aluno tenha completado os requisitos de água aberta, o Instrutor de mergulhador de águas 
abertas SDI assina que as habilidades listadas na parte de trás do formulário de transferência foram 
completadas. 

3. O aluno leva o formulário assinado de volta ao Instrutor de Água Confinada SDI original para que seu 
cartão seja emitido. 

4. O Instrutor de mergulhador de águas abertas da SDI completa o Formulário de inscrição do estudante da 
SDI com os nomes de ambos os instrutores e o envia para a sede da SDI para que o cartão de certificação 
seja emitido com os dois nomes do instrutor no cartão. O instrutor SDI também pode usar o sistema de 
registro on-line, ou sistema de impressão de cartão na loja, se disponível. 

Procedimento de Instrutor SDI para qualquer instrutor ativo: 
1. Um instrutor de mergulhador de águas abertas SDI envia um aluno que completou a parcela de água aberta 

e acadêmica do curso de águas abertas para qualquer outro instrutor ativo de qualquer agência de 
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treinamento de mergulho para completar os requisitos de água aberta com formulário de transferência 
global. 

2. Uma vez que o aluno tenha completado os requisitos de água aberta, o Instrutor de mergulhador de águas 
abertas SDI assina que as habilidades listadas na parte de trás do formulário de transferência foram 
completadas. 

3. O instrutor de águas abertas assina as habilidades listadas no verso do formulário de transferência que 
foram completadas. 

4. O Instrutor de mergulhador de águas abertas da SDI completa o Formulário de inscrição do estudante da 
SDI com os nomes de ambos os instrutores e o envia para a sede da SDI para que o cartão de certificação 
seja emitido com os dois nomes do instrutor no cartão. 

5. O instrutor SDI também pode usar o sistema de registro on-line, ou sistema de impressão de cartão na loja, 
se disponível. 

6.12 Procedimentos de atualização de mergulhador Supervised 
Diver para Open Water Scuba Diver  

Para qualquer mergulhador  Supervised Diver SDI para atualizar para SDI Open Water 
Scuba Diver, os seguintes requisitos devem ser atendidos: 

1. O estudante deve ter sido certificado como mergulhador supervisionado SDI nos últimos 12 meses. 
2. Uma revisão acadêmica adicional e / ou uma sessão confinada não é necessária, mas pode ser adicionada a 

critério do instrutor 
3. Complete um mínimo de 2 mergulhos de água aberta, o instrutor pode usar sua discrição com referência às 

habilidades necessárias para completar os mergulhos. 
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7. Open Water Scuba Diver  

7.1 Introdução 
Este curso de certificação destina-se a proporcionar aos alunos as habilidades necessárias para realizar 

mergulhos em águas abertas em condições semelhantes ao seu treinamento sem a supervisão direta de um instrutor. 

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

1. Conduza mergulhos de águas abertas em condições semelhantes ao seu treinamento até uma profundidade 
máxima de 18 metros / 60 pés. 

2. Conduza mergulhos com outros mergulhadores certificados no mesmo ou maior nível de certificação. 
3. Realize mergulhos que não requerem parada de descompressão.  
4. Inscreva-se no programa Advanced Adventure Diver, especialidades SDI individuais ou no programa de 

desenvolvimento de SDI Advanced Diver 

7.3 Quem Pode Ensinar 
Um ativo Open Water Scuba Diver SDI Instructor 

7.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. Um máximo de 8 alunos por instrutor SDI é permitido 
2. Os Instrutores SDI têm a opção de adicionar mais 2 alunos com a assistência de um Divemaster/AI SDI 

ativo. 
3. O número máximo de alunos que um instrutor pode ter em água confinada é de 12 com a assistência de 2 

DM/AI  ativos 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 8 equipes de mergulho; É o critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições 

determinam 
2. Os Instrutores SDI têm a opção de adicionar mais 2 alunos com a assistência de um Divemaster/AI SDI 

ativo. 
3. O número máximo de alunos que um instrutor pode ter em água confinada é de 12 com a assistência de 2 

DM/AI  ativos 
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7.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 10 a 17 anos com consentimento dos responsáveis legais.  
2. Estudantes com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos podem obter uma Certificação SDI Junior 

Open Water Scuba Diver se as seguintes condições forem atendidas: os estudantes juniores devem treinar e 
mergulhar sob a supervisão direta de um pai, guardião ou profissional de mergulho ativo 

3. Quando um mergulhador de águas abertas SDI Junior atinge a idade de 15 anos, eles podem atualizar para 
uma certificação SDI Open Water Scuba Diver  

7.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Os estudantes devem completar um mínimo de 4 mergulhos de águas abertas e permanecerem debaixo 
d'água por um mínimo de 15 minutos em cada mergulho, por um mínimo de 80 minutos de tempo de fundo 
total. 

2. A profundidade de treinamento deve estar entre 6 a 18 metros / 20 a 60 pés; a profundidade máxima não 
pode exceder 18 metros / 60 pés  

3. Um máximo de 3 mergulhos de mergulho por dia são permitidos. 
4. Todos os mergulhos devem ser preenchidos durante o horário diurno (aurora ao entardecer) ou em 

condições que simulam condições de luz do dia 
5. Após a conclusão bem sucedida dos mergulhos, o aluno deve completar seu livro de registro e o instrutor 

deve assinar os mergulhos concluídos 
6. Os instrutores não podem transportar qualquer equipamento de fotografia ou vídeo enquanto conduzem os 

mergulhos em águas abertas. 
 

Estrutura do curso 
1. A SDI 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 horas de sala de aula e preleção é 20 horas 

7.7 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. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Formulário de  Declaração Médica SDI 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o instrutor deve: 
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1. Emita a certificação SDI apropriada, enviando o Formulário de Registro de Mergulhador SDI para a sede 
da SDI ou registrando os alunos on-line através da área do membro do site da SDI 

7.8 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na 
seção dois deste manual.  É necessário o seguinte material: 

1. Manual SDI Open Water Scuba Diver e seu associado Livro de Revisão de Conhecimentos SDI (ou 
Treinamento online SDI Open Water Diver) 

2. Guia do Instrutor Open Water Scuba Diver SDI 

O seguinte material está disponível e recomendado 
1. Livro de Registro de Mergulho SDI 
2. Video or DVD do Open Water Scuba Diver SDI 
3. PowerPoint do Open Water Scuba Diver SDI 
4. Pranchetas de Ensino de Águas Confinadas/Águas Abertas SDI  
5. Prancheta de Checagem Final de Habilidades SDI 

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

7.9 Assuntos obrigatórios 
Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. História do Mergulho  
2. O Ambiente Aquático 

a. Visão 
b. Luz 
c. Som 
d. Perda de calor 
e. Marés 
f. Correntes 
g. Ondas 
h. Refluxo 

3. Lesões por vida marinha 
4. Física e Fisiologia 

a. Fluabilidade 
b. Pressão 
c. Lei de Boile 
d. Espaços Aéreos 

i. Problemas de expansão excessiva do pulmão 
ii. Técnicas de equalização 

e. Respirando ar sob pressão 
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i. Doença descompressiva 
1. Mergulhos consecutivos 
2. Paradas de segurança. 
3. Descompressão de emergência 
4. Descompressão omitida 

ii. Narcose pelo Nitrogênio 
iii. Intoxicação por oxigênio. 
iv. Envenenamento por monóxido de carbono 
v. Mistura de gases 

vi. Hiperventilação e o Apagamento de água rasa  
5. Equipamento Scuba 

a. Máscara, nadadeiras e snorkel 
b. Proteção a Exposição 

i. Roupa úmida 
ii. Roupa Seca 

c. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 
d. Reguladores 

i. Reguladores Principais 
ii. Fonte Alternativa de Ar 

e. Cilindros 
f. Sistemas de Lastro 
g. Instrumentos Subaquáticos 

i. Manômetro submersível 
ii. Computadores de mergulho 

iii. Relógio de Mergulho 
iv. Profundímetro submersível 
v. Bússola 

h. Acessórios 
i. Bandeira do mergulho 

ii. Sinalizadores de Resgate 
iii. Faca 
iv. Lanternas de Mergulho 
v. Equipamento 

vi. Livro de registro 
vii. Prancheta 

6. Planejando Seus Mergulhos 
a. Aptidão física e exaustão 
b. Orientação para ambientes de mergulho novos ou locais 
c. Procedimentos do Mergulho Embarcado 
d. Sistema de Amigos 
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e. Primeiros socorros 
7. Navegação Subaquática 

a. Bússola 
b. Natural 

7.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Avaliação da natação (deve ser completada antes de qualquer habilidade de mergulho ensinada) 

a. Distância de 200 metros de distância sem parar e sem usar qualquer recurso, sem o uso de 
máscara, snorkel ou qualquer auxílio para natação, ou 300 metros sem parar usando máscara, 
snorkel e nadadeiras 

b. Natação de sobrevivência/ flutuação de 10 minutos 

NOTA: Se um traje de exposição estiver desgastado para qualquer uma das habilidades 
acima, o usuário deve ser neutro na superfície. 

2. Habilidades Scuba 
a. Montagem e desmontagem do equipamento de mergulho 
b. Sistemas de Lastro ajuste com o lastreamento adequado 
c. Remoção e recolocar o sistema de lastro na superfície 
d. Remoção e recolocar o sistema de lastro na superfície 

3. Verificação pré-mergulho de si e do amigo 
4. Desalagamento da máscara parcial no fundo 
5. Desalagamento da máscara total no fundo  
6. Respirando e nadando debaixo d'água sem máscara 
7. Uso do dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 

a. Inflagem e desinflaem; tanto oral quanto automático na superfície 
b. Inflagem e desinflaem; tanto oral quanto automático no fundo 
c. Remoção e recolocação embaixo da água 
d. Remoção e recolocação embaixo no fundo* 

8. Controle da flutuabilidade 
a. Levitação 
b. Controladas subidas 
c. Controladas descidas 

9. Uso dos Reguladores 
a. Respiração, deslagamento e recuperação na superfície 
b. Respiração, deslagamento e recuperação no fundo 

10. Natação subaquática; uso adequado das nadadeiras 
11. Entradas e saídas 

a. Saída de água rasa   
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b. Saída de água funda 
c. Saída de água rasa  
d. Saída de água funda 

12. Uso do Snorkel  
a. Ajuste 
b. Desalagamento; método de expansão 
c. Troca Regulador/snorkel na superfície 
d. Natação com snorkel na superfície com equipamento completo 

13. Utilização do computador. 
a. Leitura e compreensão de dados 
b. Compreendendo as funções do computador 

14. Uso de Instrumentos 
15. Comunicação Subaquática 
16. Técnicas de Resgate 

a. Reboque do mergulhador cansado 
b. Alívio de Cãibras 

17. Emergências sem-ar 
a. Subida com Natação Controlada de Emergêcia 
b. Uso alternativo de fonte de ar; compartilhamento de ar com um amigo enquanto faz uma subida 

controlada 
18. Navegação Subaquática 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
2. Complete satisfatoriamente o SDI Open Water Scuba Diver Knowledge Quest ou equivalente SDI 

eletrônico exame de aprendizagem on-line. Instrutores podem usar exames adicionais que podem ser 
encontrados no SDI Open Water Scuba Diver Instructor Resource CD 

3. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 

7.11 Procedimentos para o Global Referral (transferência global). 
Procedimento de Instrutor SDI para qualquer instrutor SDI ativo: 

1. Um instrutor SDI envia um aluno que completou a parcela acadêmica e de água confinada do curso SDI 
Open Water Scuba Diver para um segundo Instrutor SDI para completar os requisitos de água aberta com 
um Formulário de Transferência Global. 

2. Uma vez que o aluno tenha completado os requisitos de água aberta, o Instrutor de mergulhador de águas 
abertas SDI assina que as habilidades listadas na parte de trás do formulário de transferência foram 
completadas. 

3. O aluno leva o formulário assinado de volta ao Instrutor de Água Confinada SDI original para que seu 
cartão seja emitido. 

4. O Instrutor de mergulhador de águas abertas da SDI completa o Formulário de inscrição do estudante da 
SDI com os nomes de ambos os instrutores e o envia para a sede da SDI para que o cartão de certificação 
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seja emitido com os dois nomes do instrutor no cartão. O instrutor SDI também pode usar o sistema de 
registro on-line, ou sistema de impressão de cartão na loja, se disponível. 

Procedimento de Instrutor SDI para qualquer instrutor ativo: 
1. Um instrutor de mergulhador de águas abertas SDI envia um aluno que completou a parcela de água aberta 

e acadêmica do curso de águas abertas para qualquer outro instrutor ativo de qualquer agência de 
treinamento de mergulho para completar os requisitos de água aberta com formulário de transferência 
global. 

2. Uma vez que o aluno tenha completado os requisitos de água aberta, o Instrutor de mergulhador de águas 
abertas SDI assina que as habilidades listadas na parte de trás do formulário de transferência foram 
completadas. 

3. O instrutor de águas abertas assina as habilidades listadas no verso do formulário de transferência que 
foram completadas. 

4. O Instrutor de mergulhador de águas abertas da SDI completa o Formulário de inscrição do estudante da 
SDI com os nomes de ambos os instrutores e o envia para a sede da SDI para que o cartão de certificação 
seja emitido com os dois nomes do instrutor no cartão. 

5. O instrutor SDI também pode usar o sistema de registro on-line, ou sistema de impressão de cartão na loja, 
se disponível. 

 
Procedimento de Instrutor para qualquer instrutor SDI ativo: 

1. O instrutor SDI deve ensinar ao aluno como funciona um computador de mergulho pessoal e fazer com que 
eles usem um computador de mergulho pessoal durante os mergulhos de águas abertas. 

2. O Instrutor SDI DEVE certificar-se de que o aluno complete todas as habilidades exigidas nos padrões SDI 
Open Water Scuba Diver; uma pequena lista é encontrada no verso do formulário de referência global. 

3. Após a conclusão bem-sucedida das habilidades, o instrutor de mergulhador de águas abertas SDI completa 
e envia o formulário de registro de estudantes da SDI para a sede da SDI para processar o cartão de 
certificação onde o nome do instrutor de água confinada e aberta aparecerá no cartão.  

4. O instrutor SDI também pode usar o sistema de registro on-line, ou sistema de impressão de cartão na loja, 
se disponível. 

5. A SDI também exige que o instrutor de mergulhador de águas abertas da SDI faça uma cópia da carta de 
referência que acompanhou o aluno e arquive-a com o registro de treinamento do aluno.  

6. A SDI recomenda que, se um estudante vem com um Formulário de Transferência Universal, eles não 
apenas emitam um cartão de certificação SDI, mas também assinem o Formulário de Transferência 
Universal e devolvem-se ao aluno para que eles possam retornar ao seu instrutor original. 
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8. Programa Inactive Diver / Refresher  

8.1 Introdução 
O programa SDI Inactive Diver é projetado para atualizar e rever o conhecimento e o nível de habilidade de 

um mergulhador inativo. A SDI incentiva o uso deste programa para instrutores, instrutores assistentes, divemasters 
e resorts ou lojas de mergulho que tenham dúvidas sobre o histórico de mergulho de um indivíduo. Este programa 
também pode ser usado como catalisador para programas de educação continuada. 

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

1. Inscreva-se no SDI Advanced Adventure Diver, nos cursos de especialidade SDI individuais ou no SDI 
Advanced Diver Development Program com base na certificação anterior 

2. Mergulhe sem a supervisão direta de um instrutor ativo 

8.3 Quem Pode Ensinar 
1. Um ativo Open Water Scuba Diver SDI Instructor 
2. Um ativo Assistente de Instrutor SDI 

8.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. Um máximo de 10 alunos por instrutor/Assistente de Instrutor SDI 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 8 equipes de mergulho; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 

8.5 Pré requisitos do Aluno 
Para participar do Curso Inactive Diver / Refresher SDI, o indivíduo deve: 

1. Certificado como um Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente por um agencia 
reconhecida 

8.6 Estrutura e duração do curso 
Execução na Água 

1. A profundidade máxima não deve exceder 18 metros / 60 pés em qualquer mergulho 
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2. Um mergulho é necessário, pode ser águas confinada ou abertas ou ambos, segundo mergulho opcional 
3. Todos os mergulhos devem ser preenchidos durante o horário diurno (aurora ao entardecer) ou em 

condições que simulam condições de luz do dia 

Estrutura do curso 
1. A SDI 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 horas de sala de aula e preleção é 4 horas 

8.7 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. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Formulário de  Declaração Médica SDI 

Não há cartão para emitir após a conclusão bem sucedida do curso. O instrutor ou 
assistente que realiza o curso pode assinar uma página no livro de registro do mergulhador 
para verificar a data concluída. 

8.8 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na seção dois deste 

manual.  Computadores de mergulho pessoais (PDC) não é obrigatório, mas é altamente recomendado. 

8.9 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Embora seja necessário um mergulho em treinamento na água, o instrutor ou o instrutor 
assistente podem usar seu critério com referência às habilidades necessárias para 
completar o mergulho. A SDI oferece o seguinte esquema: 

1. Planejar o Mergulho 
a. Técnicas de equalização 
b. Comunicações 
c. Problemas de expansão excessiva do pulmão 
d. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 

2. Montagem do Equipamento Scuba 
3. Ajuste das Tiras   
4. Desembaçamento da Máscara 
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5. vestir o sistema Scuba 
6. Entrada adequada para condições do local 
7. Controladas descidas 
8. Verificação do computador, se usado 
9. Remoção da água do regulador 
10. Recuperação de regulador 
11. Deslagamento da máscara 
12. Uso de nadadeiras 
13. Controle da flutuabilidade; levitação 
14. Passeio Subaquático 
15. Verificação do computador 
16. Controladas subidas, assistência do computador 
17. Saída 
18. Desmontar o sistema Scuba 
19. Registrar o Mergulho 
20. Subidas com Compartilhamento de Gás 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
2. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
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9. Accomplished Diver  

9.1 Introdução  
O programa SDI Accomplished Diver é projetado para permitir que um indivíduo que seja certificado 

através de uma agência de certificação de mergulho reconhecida, um mergulhador militar ou alguém que tenha 
experiência em equipamentos de mergulho convencionais (circuito aberto) ao longo de muitos anos e não detenha 
uma certificação de mergulhador recreativo possa receber uma certificação SDI Open Water Scuba Diver. Este 
programa também pode ser usado como catalisador para programas de educação continuada.  

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

a.  Inscreva-se no SDI Advanced Adventure Diver, nos cursos de especialidade SDI individuais ou 
no SDI Advanced Diver Development Program com base na certificação anterior  

b. Mergulhe sem a supervisão direta de um instrutor ativo  

9.3 Quem Pode Ensinar  
1.  Um ativo Open Water Scuba Diver SDI Instructor  

9.4 Razão Instrutor-Aluno  
Acadêmica  

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas)  
1. Um máximo de 10 alunos por instrutor  

 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário)  
1. Um máximo de 8 equipes de mergulho; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam  

9.5 Pré requisitos do Aluno  
1. Para participar do Curso SDI Accomplished Diver, o indivíduo deve:  

a.  Ter prova de uma certificação Junior Open Water Scuba Diver ou certificação Open Water Scuba 
Diver de uma agência reconhecida, ou documentação de uma classificação atual de mergulhador 
militar, ou se não certificada, documentação de pelo menos 50 horas de mergulho. 
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9.6 Estrutura e duração do curso  
Acadêmica 

1. Uma revisão acadêmica que abranja as áreas básicas de conhecimento de águas abertas, incluindo o uso de 
um computador de mergulho pessoal, deve ser completada. Para os mergulhadores que nunca tiveram uma 
certificação, esta revisão deve incluir a conclusão do manual SDI Open Water Scuba Diver ou on-line Open 
Water Scuba Diver course 

Estrutura do curso  
1. A SDI 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 horas de sala de aula e preleção é 4 horas 

 

Execução em Águas Abertas   
1.  A profundidade máxima não deve exceder 18 metros / 60 pés em qualquer mergulho 

9.7 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. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI  
b. Formulário de  Declaração Médica SDI  

5. Mantenha uma cópia das credenciais atuais do aluno 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o instrutor deve:  
1. Emita a certificação SDI apropriada, enviando o Formulário de Registro de Mergulhador SDI para a sede 

da SDI ou registrando os alunos on-line através da área do membro do site da SDI 

9.8 Equipamentos necessários  
1. Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na seção dois deste 

manual. Computadores de mergulho pessoais (PDC) 

9.9 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação  

Embora seja necessário um mergulho em treinamento na água, o instrutor ou o instrutor 
assistente podem usar seu critério com referência às habilidades necessárias para 
completar o mergulho. A SDI oferece o seguinte esquema: 
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1. Planejar o Mergulho 
a. Técnicas de equalização  
b. Comunicações  
c. Problemas de expansão excessiva do pulmão  

2. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão  
3. Montagem do Equipamento Scuba  
4. Ajuste das Tiras  
5. Desembaçamento da Máscara  
6. vestir o sistema Scuba 
7. Entrada adequada para condições do local  
8. Controladas descidas  
9. Verificação do computador  
10. Remoção da água do regulador  
11. Recuperação de regulador  
12. Deslagamento da máscara  
13. Uso de nadadeiras  
14. Controle da flutuabilidade; levitação  
15. Passeio Subaquático  
16. Verificação do computador  
17. Controladas subidas, assistência do computador  
18. Subidas com Compartilhamento de Gás 
19. Saída  
20. Desmontar o sistema Scuba  
21. Registrar o Mergulho  

Para completar o curso, os alunos devem:  
1. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho  
2. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
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10. Advanced Diver 

10.1 Introdução 
O SDI Advanced Diver Development Program foi criado para criar verdadeiros mergulhadores avançados.   

Sob a forma antiga de treinar, um aluno poderia seguir para o curso avançado imediatamente após um curso de 
mergulhador de águas abertas, e só ter um total de 9 mergulhos, tudo sob o treinamento direto de um instrutor. O 
programa SDI Advanced Diver Development requer um novo estudante de águas abertas complete 4 especialidades 
SDI, TDI ou ERDI ou equivalente, combinado com 25 mergulhos registrados.  A SDI acredita que um mergulhador 
será verdadeiramente avançado depois que isso for realizado. 

10.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI, TDI ou ERDI ativo ou instrutor assistente, qualificado para ensinar as especialidades 

escolhidas 

10.3 Requerimentos de Certificação 
Procedimentos de certificação SDI Advanced Diver para estudantes: 

1. Conclusão de 4 cursos de especialidade SDI, TDI ou ERDI ou equivalente; apenas um curso sem 
mergulhos pode ser creditado no programa de desenvolvimento avançado de mergulhadores, com exceção 
do nitrox 

2. Forneça prova de 25 mergulhos registrados 
3. Depois que os requisitos anteriores forem atendidos e verificados por um instrutor, o instrutor emite a 

certificação SDI Advanced Diver enviando o formulário SDI Diver Registration para a sede da SDI ou o 
Escritório Regional, ou registrando os alunos on-line através da área de membros do SDI / TDI / ERDI 
local na rede Internet 

4. Os requisitos para o SDI Junior Advanced incluem os requisitos acima, desde que os 4 cursos de 
especialidade que eles tomaram sejam permitidos para sua idade 
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11. Rescue Diver  

11.1 Introdução 
O curso de certificação de resgate destina-se a desenvolver o conhecimento e as habilidades necessárias 

para que um indivíduo desempenhe efetivamente resgates e auxílio de mergulhadores, e administre os primeiros 
socorros necessários. 

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

1. São capazes de realizar resgates para mergulhadores em dificuldade 
2. Os graduados estariam qualificados para se inscreverem em: 

a. Programa Master Diver SDI  
b. Curso de Divemaster SDI 

11.3 Quem Pode Ensinar 
Um ativo Open Water Scuba Diver SDI Instructor 

11.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. Um máximo de 10 alunos por instrutor 
2. Os Instrutores  têm a opção de adicionar mais 2 alunos com a assistência de um Divemaster/AI SDI ativo. 

Embora os assistentes adicionais possam ser usados, nenhum aluno adicional pode ser adicionado  

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 8 equipes de mergulho; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 
2. Os Instrutores têm a opção de adicionar mais 2 alunos com a assistência de um Divemaster/AI SDI ativo. 

Embora os assistentes adicionais possam ser usados, nenhum aluno adicional pode ser adicionado 

11.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais. 
2. Forneça prova de fornecedor atualizado de RCP, primeiros socorros e oxigênio, onde a legislação local 

permite  
3. Forneça prova da certificação SDI Advanced Adventure Diver, ou equivalente, ou certificação de 

mergulhador de águas abertas e 40 mergulhos abertos de águas abertas 



SDI Instructor Manual 
SDI Diver Standards 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 
  

 

Part_2-
SDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página40de49 

 

*NOTA: Os cursos SDI CPR1st ou CPROX1stAED podem ser combinados com o programa por instrutor 
qualificado 

11.6 Estrutura e duração do curso 
Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 

1. Na superfície, identifique e ajude um mergulhador livre devidamente equipado ou mergulhador scuba 
simulando: 

a. Difuldades Respiratórias 
b. Cansaço 
c. Cãibra na perna 
d. Sintomas de pânico precoce 

2. Localize e traga à superfície um mergulhador simulando a inconsciência na superfície de aproximadamente 
6 metros / 20 pés 

3. Ao surgir, transporte o mergulhador inconsciente 50 metros / 150 pés para a costa ou para o barco, 
simulando respiração de resgate na água 

4. Ao chegar à costa ou ao barco, ajuda com os primeiros socorros, retire o mergulhador da água.  

Estrutura do curso 
1. A SDI 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 horas de sala de aula e preleção é 12 horas 
2. Das 12 horas sugeridas, 8 das horas sugeridas devem ser realizadas em condições de águas abertas 

11.7 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. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Formulário de  Declaração Médica SDI 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o instrutor deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada, enviando o Formulário de Registro de Mergulhador SDI para a sede 

da SDI ou registrando os alunos on-line através da área do membro do site da SDI 

11.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos: 

1. Manual SDI Rescue Diver (ou treinamento online SDI Rescue Diver) 
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2. Revisão de Conhecimentos SDI Rescue Diver 
3. Guia do Instrutor de Resgate SDI 

Materiais Opcionais 
1. Apresentaões PowerPoint SDI Rescue Diver 
2. Prancheta do Mergulhador de Resgate SDI com exame neurológico de cinco minutos 
3. Prancheta do Instrutor de Resgate SDI 

11.9 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na seção dois deste 

manual. 

11.10 Assuntos obrigatórios 
O manual SDI Rescue Diver é necessário para este curso. 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. Prevenção e Causas de Acidentes de Mergulho 
a. Stress e fatores psicológicos, isto é, a síndrome do pânico em si e em outros 
b. Capacidade Fisica 
c. Equipamento 
d. Síndrome de afogamento de superfície 

2. Mergulho de salvamento 
a. Auto resgate. 
b. Especilidades de Mergulho 
c. Salvamentos de superfície e subaquáticos 
d. Tipos de transporte 
e. Respiração artificial na água 
f. Técnicas de saída de barco e de costa 
g. Primeiros socorros de mergulho 
h. Revisão da administraçao de oxigênio (O2) 

3. Gerenciamento e lesões hiperbáricas 
a. Coleta de dados 
b. Acesso a câmara hiperbárcia 

4. Gerenciamento de riscos 
a. Acesso ao transporte de emergência/assistência 
b. Análise de acidente 
c. Responsabilidade e considerações legais relacionadas 
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11.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
2. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
3. Complete satisfatoriamente o SDI Rescue Diver Knowledge Quest ou equivalente SDI eletrônico exame de 

aprendizagem on-line.  
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12. Master Scuba Diver  

12.1 Introdução 
O SDI Master Scuba Diver Development Program foi criado para criar verdadeiros mergulhadores mestres. 

O programa SDI Master Scuba Diver Development exige que um mergulhador de águas abertas novato complete 4 
especialidades SDI, TDI ou ERDI (ou equivalente), o curso SDI Rescue Diver(ou equivalente) e 50 mergulhos 
registrados.  A SDI acredita que um mergulhador será verdadeiramente um mestre de mergulho scuba depois que 
isso for realizado. 

12.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI, TDI ou ERDI ativo ou instrutor assistente, qualificado para ensinar as especialidades 

escolhidas 

12.3 Requerimentos de Certificação 
Procedimentos de certificação SDI Master Scuba Diver para estudantes: 

1. Conclusão de 4 cursos de especialidade SDI, TDI ou ERDI ou equivalente; apenas um curso sem 
mergulhos pode ser creditado no programa de desenvolvimento avançado de mergulhadores, com exceção 
do nitrox 

2. Forneça prova de 50 mergulhos registrados 
3. Conclusão do curso SDI Rescue Diver ou equivalente 
4. Depois que os requisitos anteriores forem atendidos e verificados por um instrutor, o instrutor emite a 

certificação SDI Advanced Diver enviando o formulário SDI Diver Registration para a sede da SDI ou o 
Escritório Regional, ou registrando os alunos on-line através da área de membros do SDI / TDI / ERDI 
local na rede Internet  

* Nota - Requisitos para os mergulhadores menores de 18 anos incluem o indicado, desde 
que os 4 cursos de especialidade que tenham concluído, sejam permitidos por sua idade 
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13. Shallow Water Scuba Diver  

13.1 Introdução 
Este curso de certificação de nível de entrada destina-se a dar aos alunos as habilidades necessárias para 

conduzir com segurança mergulhos de águas abertas em condições semelhantes ao seu treinamento usando o sistema 
de mergulho em águas rasas sem a supervisão direta de um instrutor. Este curso é específico para um sistema de 
mergulho com águas rasas e não se destina a treinar os participantes no uso de equipamentos convencionais de 
mergulho. Portanto, o uso de equipamentos de mergulho convencional, pelos participantes, durante este programa é 
estritamente proibido. 

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

1. Conduza mergulhos de águas abertas em condições semelhantes ao seu treinamento até uma profundidade 
máxima de 9 metros / 30 pés. 

13.3 Quem Pode Ensinar 
1. Qualquer instrutor SDI ativo que esteja certificado para ensinar o curso de mergulho com águas rasas e 

possui um sistema de mergulho com água rasa disponível para fins de treinamento. 

13.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. Um máximo de 10 alunos por instrutor 
2. Os Instrutores SDI têm a opção de adicionar mais 2 alunos com a assistência de um Divemaster/AI SDI 

ativo. 
3. O número máximo de alunos que um instrutor pode ter em água confinada é de 14 com a assistência de 2 

DM/AI  ativos 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 8 equipes de mergulho; É o critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições 

determinam 
2. Os Instrutores SDI têm a opção de adicionar mais 2 alunos com a assistência de um Divemaster/AI SDI 

ativo. 
3. O número máximo de alunos que um instrutor pode ter em água confinada é de 12 com a assistência de 2 

DM/AI  ativos 
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13.5 Pré requisitos do Aluno   
1. 18 anos, 10 a 17 anos com consentimento dos responsáveis legais. 
2. Estudantes com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos podem obter uma Certificação SDI Junior 

Shallow Water Scuba Diver se as seguintes condições forem atendidas: os estudantes juniores devem 
treinar e mergulhar sob a supervisão direta de um pai, guardião ou profissional de mergulho ativo 

3. Quando um mergulhador de águas abertas SDI Junior shallow water scuba atinge a idade de 15 anos, eles 
podem atualizar para uma certificação SDI shallow water scuba diver  

13.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Os alunos devem completar 2 mergulhos de águas abertas em águas quentes, claras e calmas com uma 
profundidade máxima de 9 metros / 30 pés 

2. Permanecer submerso durante pelo menos 20 minutos em cada mergulho, durante um total de 40 minutos 
3. A profundidade de treinamento deve estar entre 4.5 a 9 metros / 15 a 30 pés; 
4. Um máximo de 3 mergulhos de mergulho por dia são permitidos. 
5. Todos os mergulhos devem ser preenchidos durante o horário diurno (aurora ao entardecer) ou em 

condições que simulam condições de luz do dia 
6. Após a conclusão bem sucedida dos mergulhos, o aluno deve completar seu livro de registro e o instrutor 

deve assinar os mergulhos concluídos 
7. O instrutor deve registrar todos os eventos de treinamento na água e no na pasta de registro do aluno 

Estrutura do curso 
1. Todos os tópicos são apresentados no contexto do uso do sistema de mergulho scuba aquático em águas 

quentes, claras e calmas com uma profundidade máxima de 9 metros / 30 pés 
2. A SDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de participantes e seu nível 

de habilidade.   

Duração 
1. O número sugerido de horas de treinamento em contato com alunos é de 8 horas 

13.7 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. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Formulário de  Declaração Médica SDI 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o instrutor deve:  
1. Emita a certificação SDI apropriada, enviando o Formulário de Registro de Mergulhador SDI para a sede 

da SDI ou registrando os alunos on-line através da área do membro do site da SDI 
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13.8 Equipamentos necessários 
Alunos 

1. Sistemad de Shallow Water Scuba, inclui: 
a. Cilindro de ar de alta pressão de 3,8 a 5 litros / 28 a 40 pés cúbicos   
b. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
c. Regulador com os segundos estágios primários e alternativos 
d. Manômetro submersível e profundímetro 

2. Máscara, nadadeiras e snorkel 
3. Sistemas de Lastro 
4. Roupa de Exposição; se necessário 

13.9 Assuntos obrigatórios 
O seguinte material está disponível e recomendado 

1. Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI 
2. Livro de Registro de Mergulho SDI 
3. Pranchetas de Ensino de Águas Confinadas/Águas Abertas SDI  
4. Prancheta de Checagem Final de Habilidades SDI 

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. História do Mergulho  
2. O Ambiente Aquático 

a. Visão 
b. Luz 
c. Som 
d. Perda de calor 
e. Marés 
f. Correntes 
g. Ondas 
h. Refluxo 
i. Lesões por vida marinha 

3. Física e Fisiologia 
a. Fluabilidade 
b. Pressão 
c. Lei de Boile 
d. Espaços Aéreos 

i. Problemas de expansão excessiva do pulmão 
ii. Técnicas de equalização 

e. Respirando ar sob pressão 
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i. Doença descompressiva 
ii. Narcose pelo Nitrogênio 

iii. Intoxicação por oxigênio (O2) 
iv. Toxicidade do móxido de carbono 

4. Equipamento Scuba 
a. Máscara, nadadeiras e snorkel 
b. Proteção a Exposição 

i. Roupa úmida 
ii. Roupas de lycra 

c. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 
d. Reguladores 

i. Reguladores Principais 
ii. Fonte Alternativa de Ar 

e. Cilindros 
i. Uso 

ii. Remoção da colete e recolocação 
iii. Requerimentos de cuidados e inspeção 

f. Sistemas de Lastro 
g. Instrumentos Subaquáticos 

i. Manômetro submersível 
ii. Relógio de Mergulho 

iii. Profundímetro submersível 
h. Acessórios 

i. Bandeira do mergulho 
ii. Sinalizadores de Resgate 

iii. Faca/Instrumento de corte 
iv. Livro de registro 
v. Prancheta 

5. Planejando Seus Mergulhos 
a. Aptidão física e exaustão 
b. Sistema de Amigos 
c. Primeiros socorros 

13.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Avaliação da natação (deve ser completada antes de qualquer habilidade de mergulho ensinada) 

a. Distância de 200 metros de distância sem parar e sem usar qualquer recurso, sem o uso de 
máscara, snorkel ou qualquer auxílio para natação, ou 300 metros sem parar usando máscara, 
snorkel e nadadeiras 
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b. Natação de sobrevivência/ flutuação de 10 minutos 
2. Habilidades Scuba 

a. Montagem e desmontagem do equipamento 
b. Sistemas de Lastro ajuste com o lastreamento adequado 
c. Remoção e recolocar o sistema de lastro na superfície 
d. Remoção e recolocar o sistema de lastro no fundo 

3. Verificação pré-mergulho de si e do amigo 
4. Desalagamento da máscara parcial no fundo 
5. Desalagamento da máscara total no fundo  
6. Respirando e nadando debaixo d'água sem máscara 
7. Uso do dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 

a. Inflagem e desinflagem; tanto oral quanto automático na superfície 
b. Inflagem e desinflagem; tanto oral quanto automático no fundo 
c. Remoção e recolocação embaixo da água 

8. Controle da flutuabilidade 
a. Levitação 
b. Controladas subidas 
c. Controladas descidas 
d. Não exceder a profundidade planejada do mergulho ou 9 metros / 30 pés, o que for maior 

9. Uso dos Reguladores 
a. Respiração, deslagamento e recuperação na superfície 
b. Respiração, deslagamento e recuperação no fundo 
c. Uso alternativo de fonte de ar; compartilhamento de ar com um amigo enquanto faz uma subida 

controlada 
10. Natação subaquática; uso adequado das nadadeiras 
11. Entradas e saídas 

a. Entrada sentado controlada  
b. Entrada pela frente 
c. Entrada com passo de gigante 
d. Saída de água rasa  
e. Saída de água funda 

12. Uso do Snorkel  
a. Ajuste 
b. Desalagamento; método de expansão 

13. Uso de Instrumentos 
14. Comunicação Subaquática 
15. Técnicas de Resgate 

a. Reboque do mergulhador cansado 
b. Alívio de Cãibras 
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16. Emergências sem ar: natação de emergência simulada que termina com o estabelecimento de flutuabilidade 
positiva ao atingir a superfície 

 
Para completar o curso, os alunos devem: 

1. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho Complete 

satisfatoriamente o SDI Open Water Scuba Diver Knowledge Quest ou equivalente SDI eletrônico exame 
de aprendizagem on-line.  

3. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
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