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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. Adicionado 
CPR1st e Buoyancy Diver specialties. 

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

3.0 08/15/03 Atualizado com as atualizações de treinamento mais 
recentes 

3.1 12/19/03 Alterações editoriais e pequenas atualizações. 

5.0 11/19/04 Atualizado com as atualizações de treinamento mais 
recentes 

6.0 10/13/2005 Atualizado com as atualizações de treinamento de 2005 
Adicionado Máscara facial completa (Full Face) 

7.0 10/27/2006 Principais atualizações e padrões adicionais adicionados 

8.0 11/13/2007 Atualizado com as atualizações de treinamento de 2007 
Pequenas atualizações. 

9.0 12/01/2008 Pequenas atualizações 

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

11.0 01/01/2011 Pequenas atualizações e formatação 

12.0 01/01/2012 adicionado Sidemount Diver 
Alterações menores e edições 

12.1 06/01/2012 Definições Adicionadas ao padrões gerais 

12.2 08/15/2012 
Normas Gerais 3.11, Permite que as especialidades 
limitadas sejam combinadas com o Curso Open Water 
Scuba Diver 

13.0 01/01/2013 Sem Mudanças 
14.0 01/01/2013 Sem Mudanças 

14.1 04/01/2004 3.13 Adicionado Junior Open Water Diver upgrade para 
Open Water Diver procedure 

14.2 10/01/14 

3.1 Adicionou esclarecimentos à nota em sobre o Solo 
Diver Waiver 
13.4.2 SDI Dry Suit Diver Mudou a idade mínima para 
12.  
15.9 Adicionado novas habilidades necessárias para o 
mergulho de águas abertas dois 
23.6 SDI Solo Diver - Mudou a documentação necessária 
para treinamento.  
29 Procedimentos de inspeção visual (VIP) Revisão 
completa 

15.0 01/01/2015 Sem Mudanças 

15.1 04/01/2015 

23.2 Adicionado # 4 Mostrar verificação de completar o 
curso SDI Solo Diver eLearning (se disponível em seu 
idioma / região).   
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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 

15.8 Adicionado novos materiais de máscara facial total 
como opcioanais 
22.8 Adicionado novos materiais de sidemount como 
requisito 

16.2 07/01/2016 

4.5.2 Execução da água aberta - parâmetros de idade 
clarificados para limitações de profundidade 
10.5 Execução da água aberta - parâmetros de idade 
clarificados para limitações de profundidade 

17.0 01/01/2017 Sem Mudanças 

18.0 01/01/2018 

3.3 Definições Adicionadas de pré requisitos 
4.1 Nota adicional sobre a prática avançada de habilidade 
de flutuabilidade 
9.2 Revisões feitas para certificação ISO / EUF 
9.8 programa online 
9.11 Pontuação mínima de aprovação mínima 
18 Mudou o nome para Night/Limited Visibility 
Adicionado Flutuabilidade Avançada para Especialidades 
AI's Can Teach matrix 
22.9.1 Cilindros duplos para o (s) cilindro (s) 
22.9.2 Alterado para reguladores apropriados para a 
configuração do cilindro com um manômetro em cada 
primeira estágio e um total de dois segundos estágios 
22.11.5 removido "Cilindros independentes" 
22.11.9 adicionou "Realizar trocas de regulador" 
30.7 Lista Atualizada de Materiais Requeridos 
31.7 Lista Atualizada de Materiais Requeridos 
31.8 Lista Atualizada de Materiais Requeridos 
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1. Matrix dos Cursos de Especialidades 
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4 Mergulhador Advanced Adventure 
Veja as 
especialidades 
escolhidas 

5 
8 ou menos - veja 
as especialidades 
escolhidas 

Águas Abertas Sim. 

5 Advanced Buoyancy Control 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

6 Altitude Diver 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

7 Boat Diver 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

8 Computer Diver 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

9 Computer Nitrox Diver (22-40%) 10 NENHUM N/A 

Águas Abertas ou se 
inscrever no curso de 
Mergulhador de 
Águas Abertas 

Sim. 

10 Deep Diver 10 2 4 Águas Abertas Sim. 

11 Diver Propulsion Vehicle Diver 15 2 2 Águas Abertas Sim. 

12 Drift Diver 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

13 Dry Suit Diver 12 2 4 Águas Abertas Sim. 

14 Equipment Specialist Diver 10 NENHUM N/A N/A Sim. 

15 Full Face Mask Diver 15 2 8 Águas Abertas Sim. 

16 Ice Diver 18 2 2 Águas Abertas Sim. 

17 Marine Ecosystems Awareness Diver 10 2 8 Águas Abertas  Sim. 

18 Night/Limited Visibility Diver 10 2 4 Águas Abertas Sim. 

19 Research Diver 15 2 8 Águas Abertas Sim. 

20 Search and Recovery Diver 15 2 8 Águas Abertas Sim. 

21 Shore/Beach Diver 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

22 Sidemount Diver 15 2 8 Águas Abertas Sim. 

23 Solo Diver 21 2 8 AOW com 100 
Mergulhos Sim. 

24 Underwater Hunter e Collector Diver 10 2 8 Águas Abertas  Sim. 

25 Underwater Navigation Diver 10 2 8 Águas Abertas  Sim. 

26 Underwater Photographer Diver 10 2 8 Águas Abertas  Sim. 

27 Underwater Video Diver 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

28a Wreck Diver - Sem penetração 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

28b Wreck Diver - Penetração Limitada 15 3 8 - 2 durante a 
penetração 

Mergulho profundo se 
maior que 60 pés /18 
metros 

Sim. 

29 Visual Inspection Procedure (VIP) 18 NENHUM N/A N/A Sim. 

30 CPROX Administrator 10 NENHUM N/A N/A Sim. 

31 CPR1st Administrator 10 NENHUM N/A N/A Sim. 
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32 CPROX1st AED Administrador 10 NENHUM N/A N/A Sim. 
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2. Cursos que o AI pode ensinar 
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5 Advanced Buoyancy Control 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

6 Altitude Diver 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

7 Boat Diver 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

8 Computer Diver 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

14 Equipment Specialist Diver 10 NENHU
M N/A Águas Abertas  Sim. 

17 Marine Ecosystems Awareness Diver 10 2 8 Águas Abertas  Sim. 

22 Shore/Beach Diver 10 2 8 Águas Abertas  Sim. 

25 Underwater Photographer Diver 10 2 8 Águas Abertas  Sim. 

26 Underwater Video Diver 10 2 8 Águas Abertas Sim. 

29 Visual Inspection Procedure (VIP) 18 NENHU
M N/A N/A Sim. 

30 CPROX Administrator 10 NENHU
M N/A N/A Sim. 

31 CPR1st Administrator 10 NENHU
M N/A N/A Sim. 

32 CPROX1st AED Administrador 10 NENHU
M N/A N/A Sim. 

 
 

NOTA: Para se qualificar para ensinar os programas acima, os assistente de instrutor devem completar o 
curso de instrutor apropriado, com um treinador de instrutor SDI ativo para esse programa. 
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3. Padrões Gerais dos Cursos de Especialidades 
Essas normas a seguir se aplicam a todas as Especialidades de mergulho SDI. 

3.1 Adminstrativos 
Os instrutores devem assegurar que todos os alunos completem os seguintes formulários - 
para cada componente de curso e especialidade em que o aluno participe.  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, sob a seção marcada "Você 
já teve um histórico ou você tem atualmente?" 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.  Todos os registros de alunos SDI devem ser mantido por um período mínimo de 7 anos. 

NOTA: O SDI Solo Diver Specialty requer uma renúncia separada específica para 
atividades de mergulho solo; veja o SDI Solo Diver Standard para os detalhes 

3.2 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 SDI 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.  

3.3 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. 

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. 



Padrões das 
Especialidades 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
SDI_Specialty_Standards.docx 
 

 
  

Página5de114 

 

3.4 Equipamento 
Um computador de mergulho pessoal (PDC) deve ser usado durante todas as sessões de treinamento em 

águas confinadas e abertas, durante os cursos SDI. 

3.5 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 SDI. 

3.6 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. 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 

11. Uma preleção completa que inclui: 
a. Desempenho dos mergulhadores como um todo. 
b. Areas que precisam de melhorias. 
c. Observações ambientais. 
d. Perguntas e repostas. 
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3.7 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) 
7. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
8. Cilindro de Gás Comprimido 
9. Bússola; durante as habilidades de navegação 
10. Dispositivos de corte 
11. Sinalizadores de Resgate 

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

3.8 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 
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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3.9 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. 

3.10 Procedimentos de Qualificação para Ensinar um Curso de 
Especialidade 

Para se qualificar para ensinar uma especialidade, o instrutor deve: 
1. Um instrutor SDI ativo  
2. Forneça prova de 25 mergulhos registrados  

OU  
1. Complete o curso relevante de instrutor de especialidade SDI com um treinador de instrutor SDI 

qualificado como instrutor naquela especialidade 
2. Complete o formulário de atualização do Instrutor especializado da SDI e aceitar usar os padrões de 

especialidade SDI mais recentemente aprovados 

NOTA:  
1. Alguns cursos como CPROX, CPR1st, CPROX1stAED, cursos VIP exigem que um curso de instrutor 

específico seja realizado antes que o instrutor possa realmente ensinar o curso 
2. Para ser um instrutor para o curso de especialidade SDI Solo Diver, o instrutor deve: 

a. Idade mínima 21 anos  
b. Experiência de ensino rebreather de 1 ano  
c. Certificou 50 alunos ou mais em vários níveis de mergulhador   
d. Esta classificação pode ser obtida por atualização administrativa, ou ao completar um curso com 

um Treinador de Instrutor SDI Solo Diver, mas os pré-requisitos devem ser atendidos de qualquer 
maneira    

3. Os assistentes de instrutor devem completar todos os cursos de instrutores de especialidades com um 
treinador de instrutor SDI qualificado 

3.11 Combinando Especialidades 
Com exceção do SDI Deep Diver e SDI Computer Diver, nenhuma das Especialidades SDI podem ser 

combinada em um único programa.  Um instrutor pode ensinar mais de uma especialidade por dia, mas os cursos 
devem ser ensinados separadamente.  

Altitude, Boat, Computer Nitrox, Dry Suit, e Shore/Beach são especialidades que podem ser combinados 
com um curso SDI Open Water Diver. Nenhum outro curso de especialidade pode ser combinado com o curso SDI 
Open Water Scuba Diver. O aluno deve completar uma revisão acadêmica e receber o treinamento adequado de 
piscina / água confinada antes do treinamento em águas abertas. Para receber a certificação SDI Open Water Scuba 
Diver e a certificação adicional de especialidade, o aluno deve completar 5 mergulhos de mergulho.   
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3.12 Procedimento para criar uma Especialidade Exclusiva 
Os instrutores geralmente criam suas próprias especialidades e desejam ter uma certificação emitida pela 

SDI. Os procedimentos para obter uma especialidade única aprovada são os seguintes.   

O Instrutor deve: 
1. Um instrutor SDI ativo 
2. Forneça prova de 25 mergulhos registrados na especialidade que está aplicando 
3. Complete o formulário de Instrutor de Especialidade SDI 
4. Envie um esboço, no mesmo formato que as principais especialidades SDI, para aprovação pela sede da 

SDI  
5. A sede da SDI deve aprovar o esboço antes que o curso possa ser ensinado 

3.13 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.  
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4. Advanced Adventure Diver  

4.1 Introdução 
O objetivo deste curso é dar ao mergulhador uma visão geral de 5 especialidades diferentes, 2 core e 3 

especialidades SDI adicionais. As duas principais especialidades são, SDI Deep e SDI Navigation.  Um mergulho, 
de cada uma das especialidades, pode ser aplicado a uma certificação de especialidade completa.  Os ambientes 
aéreos e as especialidades não-mergulho não são permitidos e não contam para as 3 especialidades escolhidas.  Se o 
computador nitrox for usado como uma das especialidades eleitas, o instrutor deve ser um instrutor SDI Computer 
Nitrox Instructor. Recomenda-se que o aluno trabalhe em flutuabilidade avançada durante este programa, que pode 
até contar como uma das cinco especialidades necessárias para receber a classificação Advanced Adventure Diver.  

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

4.3 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. N/A 

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

ditar especialidades escolhidas (a menos que a especialidade escolhida dita uma relação menor, isto é, para 
DPV é 2: 1) 

2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 
ativo. 

3. O número total de alunos que um instrutor pode ter na água é de 12 com a ajuda de 2 assitentes de instrutor 
ativo ou divemasters, a menos que as especialidades escolhidas indiquem números menores 

4.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

4.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. São necessários cinco mergulhos com resumos completos e debriefing pelo instrutor 
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2. Um mergulho deve ser mais profundo do que 20 metros / 60 pés, mas não mais profundo do que 30 metros 
/ 100 pés; mergulhadores entre as idades de 10 a 14 não podem exceder 21 metros / 70 pés 

3. Um mergulho deve ser um mergulho de navegação 
4. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 
5. Cada mergulho será o primeiro mergulho de cada uma das especialidades, ou seja, mergulhe um do curso 

profundo, mergulhe um curso de navegação, etc. 
6. Todos os mergulhos devem estar sob a supervisão direta de um instrutor SDI ativo 

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.   

4.6 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 componente ops, 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 

4.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual SDI Advanced Adventure Diver e a Revisão de Conhecimentos (ou curso eLearning) 
2. Guia do Instrutor SDI Advanced Adventure Diver 

 

Materiais Opcionais 
1. Apresentação Power Point do SDI Advanced Adventure Diver 

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

manual. 
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4.9 Linhas Gerais Aprovadas 
O esquema a ser usado para esta especialidade é uma versão abreviada de cada uma das 2 principais e 3 

especialidades escolhidas.  O material coberto deve ser uma visão geral e uma introdução.Este é apenas uma guia 
geral e não se destina a ser ensinado em qualquer ordem específica. 

Deep Diving 
1. Tabelas de Mergulho e Computadores 

a. História das Tabelas de Mergulho e Computadores 
i. Sem Descompressão 

ii. Uso do cronograma de descompressão de acordo com seu computador 
iii. Paradas de segurança. 

b. Resolução de Problemas 
2. Equipamento especial para mergulhos profundos 

a. Cilindros e Tamanhos de Cilindros 
b. Reguladores 
c. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 
d. Suprimentos de Gás Redundantes  

3. Física e fisiologia para mergulhadores profundos 
a. Considerações especiais para pressões superiores a 3 atmosferas (ATA) 

i. O consumo de gás 
ii. Fatores da Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 

iii. Narcose pelo Nitrogênio 
iv. Intoxicação por oxigênio (O2) 
v. Doença descompressiva 

4. Procedimentos de Emergência para mergulhadores profundos 
a. Uso e técnicas para cilindros de segurança 
b. Lista de câmara de recompressão na área 

5. Revisão dos Primeiros socorros 
a. Tratamento com oxigênio. 
b. Tratamento do choque 

Navigation  
1. O Ambiente Aquático 

a. Visão 
b. Luz 
c. Som 
d. Marés 
e. Correntes 
f. Ondas 
g. Refluxo 

2. Navegação natural. 
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a. Contorno do Fundo 
b.  Profundidade: 
c. Quantidade de Luz 
d. Refluxo 
e. Correntes 
f. Objetos subaquáticos, rochas, naufrágios, ect 

3. Bússola 
a. Tipos 

i. Analógico 
ii. Digitais 

b. Características 
i. Linha de fé 

ii. Bezel 
iii. Mostrador Luminoso 

c. Uso da Bússola 
i. Ir e voltar 

ii. Quadrados 
iii. Triângulos 

4. Estimativa de Distância Subaquática 
a. Ciclos de pernada 
b. Tempo 

4.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Os alunos devem desempenhar as habilidades listadas para o mergulho 1 para cada um dos 2 core e 3 

especialidades escolhidas. Esboços específicos do curso para as respectivas especialidades estão listados 
mais adiante nesta seção dos Padrões SDI. 

Deep Diver 
1. Mergulho em águas abertas 1  

a. Teste e verifique todos os equipamentos, ou seja, medidores de profundidade, timers / relógios de 
fundo e computadores 

b. Familiarização com área 
c. Desça na profundidade planejada e não exceda os limites pré-planejados 
d. Mergulhe de acordo com o plano com uma profundidade limitada a 30 metros / 100 pés para o 

primeiro mergulho. Os mergulhadores entre as idades de 10 e 15 não podem exceder 21 metros / 
70 pés 

e. Subir para a parada de segurança 

Navigation 
1. Mergulho em águas abertas 1  
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a. As habilidades geralmente são feitas com mais sucesso se praticadas antes na superfície a partir da 
costa.  Use um  cabo na costa ou cabo de descida como ponto de partida / referência isso facilita o 
controle dos alunos 

b. Planejar o Mergulho 
c. Entras na água da parte de trás do barco ou da entrada na costa 
d. Práticar ir e voltar na superfície  
e. Quadrados e triângulos na superfície 
f. Execute o quadrado no fundo 
g. Execute o triângulo no fundo 
h. Subidas e Saídas 
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5. Advanced Buoyancy Control  

5.1 Introdução 
Introduzir um mergulhador para os benefícios de controlar a sua flutuabilidade geralmente tem um grande 

efeito positivo, um efeito que irá aumentar a sensação de prazer do mergulhador e o sentimento de realização.  Esta 
especialidade é projetada para aumentar a compreensão do mergulhador de águas abertas dos fatores que 
influenciam sua flutuabilidade e para treinar o mergulhador usando os meios disponíveis para ele entender os 
métodos para controlar sua flutuabilidade.  Os benefícios adicionais para os ambientes marinhos e de água doce não 
podem ser exagerados; bem como um mergulhador que tem melhor controle de si mesmo em conjunto com seu 
ambiente. 

5.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

5.3 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 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

5.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 
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5.5 Estrutura e duração do curso 
1. Execução em Águas Abertas ou Águas Confinadas 
2. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 

5.6 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 componente ops, 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 

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

manual. 

5.8 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. Por que nos preocupamos com a flutuabilidade? 
a. Não tocar na vida aquática; Salva o meio ambiente 
b. Menos fadiga, menos esforço necessário; Mais divertido 
c. Reduzir o consumo de ar = mais tempo de fundo 
d. Capaz de controlar a flutuabilidade = melhores imagens ou vídeo 

2. Quando deve ser realizada uma verificação de flutuabilidade? 
a. Quando o equipamento é alterado 
b. Quando o ambiente de mergulho é alterado 
c. Não mergulha há algum tempo 
d. Durante todo mergulho 

3. Fatores da flutuabilidade 
a. Equipamento adicional; Foto, vídeo, cilindro extra, equipamento extra, lanternas de mergulho, etc. 
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b. O peso do cilindro muda durante um mergulho, conforme o ar é consumido do cilindro; 
dependendo do tamanho do cilindro; 9,0 litros / 63 pés quadrados aproximadamente 1,35 kg / 3 lb, 
ou um cilindro de 11,1 litros / 80 pés quadrados aproximadamente 1,52 kg / 5 lb 

c. Usando pulmões versus BCD. Ao usar os pulmões para compensar, esteja ciente de não segurar a 
respiração e prestar atenção quanto da mudança de profundidade que é feita, para evitar a embolia 
pulmonar. 

d. Usando BCD versus roupa seca 
e. Se mantém apto fisicamente. 
f. Respiração padrões e técnicas 

i. Não - respire raso  
ii. Não – segure sua respiração 

iii. Faça - diminua sua taxa de respiração 
iv. Faça - relaxe - vá devagar  
v. Trabalho intenso e aumenta o estresse e a taxa de respiração 

g. A compressão da roupa devido à pressão da água muda a flutuabilidade da roupa 
h. Lastros - posição e distribuição e que impacto pode ter 

i. Horizontalmente, face para baixo - lastros para o lado ou estômago 
ii. Cabeça para cima, pés pra baixo - lastro em direção ao meio do estômago 

iii. Cabeça ligeramente para cima, pés pra baixo - lastro em direção ao meio do estômago ou 
mova o cilindro 

iv. Pés subindo - use pesos leves do tornozelo, especialmente se estiver usando uma roupa 
seca 

v. Sistemas integrados de lastro - benefícios e restrições 
i. Equipamentos Hidrodinâmico 

i. Mininize o arrasto 
ii. Mantenha o equipamento no fundo 

j. Corpo Hidrodinâmico corpo (posição do corpo) 
i. O excesso de peso cria arrasto pois a metade inferior do corpo fica para baixo 

ii. Usar o BCD para compensar, flutuará parte superior do corpo 
k. Estilo de natação eficiente 
l. Prátique suas habilidades 
m. Lastreamento (água salgada, use como guia inicial apenas - faça uma verificação de flutuabilidade 

para confirmar) 
i. Roupa de natação  - 0.45 / 1 lb a 1,2 kg / 4 lb 

ii. Roupa úmida de 3mm - 5 por cento do peso corporal 
iii. Roupa úmida de 5mm - 10 por cento do peso corporal 
iv. Roupa de água fria com capuz - 10 por cento do peso corporal, mais 1 a 2,5 kg / 3 a 5 lb  
v. Roupa Seca - 10 por cento do peso corporal, mais 3 a 4,5 kg / 7 a 10 lb  

n. Como realizar uma verificação de flutuabilidade padrão; com um cilindro quase vazio 
i. Use todos os equipamentos e a quantidade normal de peso 

ii. Entrar na água tão profundo para se ficar de pé 
iii. Desinflar o colete completamente 
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iv. Pendure vertical e imóvel, respire e segure uma respiração normal na superfície  
v. Ajuste o lastro até flutuar ao nível dos olhos 

vi. Exale, deve afundar vagarosamente 

5.9 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os mergulhos podem ser realizados em uma piscina ou em águas abertas.  Os alunos são 
obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades:  

1. Mergulho em águas abertas 1  
a. Montagem de equipamentos de mergulho; use um cilindro quase vazio, com aproximadamente 34 

bar / 500 psi no cilindro 
b. Entrar na água tão profundo para se ficar de pé 
c. Como realizar uma verificação de flutuabilidade padrão; com um cilindro quase vazio   
d. Ajuste o lastro para alcançar a flutuabilidade correta 

i. Passo 1: o aluno tira um peso de 1 kg / 2 lb, para ajustar o lastro a menos 
ii. Passo 2: o aluno adiciona 2 kg / 4 libras de lastro, para ajustar o sobre peso 

iii. Passo 3: o aluno tira um peso de 1 kg / 2 lb, para ajustar e atingir a flutuabilidade neutra 
e. Mude o cilindro e use um cilindro cheio  
f. Como realizar uma verificação de flutuabilidade padrão; com um cilindro quase vazio 
g. Controladas descidas 
h. Exercícios de suspensão 

i. Sintonize com controle de respiração 
ii. Sintonizar com BCD ou roupa seca 

iii.  Exercícios perto do fundo, sem tocar 
i. Exercícios de natação 
j. Subida que inclui uma parada de segurança; simule a parada de segurança se estiver na piscina. 
k. Registrar o Mergulho, observando a quantidade de lastro utilizada 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Mude para um cilindro cheio 
b. Faça uma verificação de flotabilidade pré-mergulho com o cilindro completo 
c. Controladas descidas 
d. Exercícios de levitação 

i. Sintonize com controle de respiração 
ii. Ajuste fino com BCD ou roupa seca 

iii. Exercícios perto do fundo, sem tocar 
3. Exercícios de natação 
4. Subida que inclui uma parada de segurança; simule a parada de segurança se estiver na piscina. 
5. Registrar o Mergulho, observando a quantidade de lastro utilizada   
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6. Altitude Diver  

6.1 Introdução 
O objetivo deste curso é familiarizar um mergulhador com os procedimentos e conhecimentos necessários 

para mergulhar de forma segura em altitudes acima do nível do mar.  

6.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

6.3 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. N/A 

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

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

6.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles.  
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

6.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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.   
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6.6 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 componente ops, 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 

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

manual. 

6.8 Linhas Gerais Aprovadas 
A seguinte guia geral aprovada: 

1. Por que fazemos este tipo de mergulho? 
2. Tabelas de mergulho como se relacionam com o mergulho de altitude 

a. Tabelas de mergulho DCIEM 
b. Tabelas Buhlmann 
c. Correções cruzadas para as tabelas da Marinha dos Estados Unidos (USN) 

3. Computadores 
a. Capacidade e uso do computador 

4. Base de Cálculos cruzadas para as tabelas da Marinha dos Estados Unidos (USN) 
a. Uso 

i. Profundidade real de mergulho 
ii. Altitude do ponto de mergulho 

iii. Taxa de Velocidade de Subida ajustada 
b. Problemas exemplos 
c. Último mergulho e viagem em altitudes mais elevadas 

5. Correção de medidores de profundidade e computadores 
a. Instrumentos projetados para 1 atmosfera (ATM) 
b. O medidor de profundidade capilar refletirá a profundidade real  
c. Se houver alguma dúvida, use o cabo de baixo 

6. Hipóxia durante o mergulho de altitude 
7. Nível de altitude:  
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a. 300 metros / 1000 pés 
b. 1200 metros / 4000 pés 

6.9 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Embora não seja desejável, as sessões de treinamento podem ser realizadas no nível do mar 
para aqueles estudantes que podem estar muito distantes dos locais de mergulho de alta 
altitude.  Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 

1. Mergulho em águas abertas 1  
a. Planejar o Mergulho 
b. Os alunos calculam suas informações sem descompressão 
c. Teste e verifique todos os equipamentos, ou seja, medidores de profundidade, timers / relógios de 

fundo e computadores 
d. Entrar e Descer 
e. Monitorar profundidade e sem tempo de descompressão 
f. Subir 
g. Registrar o Mergulho 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Descer 
b. Monitorar a profundidade / tempo na prancheta 
c. Uso de bússola 
d. Caça ao tesouro ou alguma outra atividade para se divertir 
e. Subir 
f. Registrar o Mergulho 
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7. Boat Diver  

7.1 Introdução 
O mergulho a partir de barcos é uma ocorrência diária.  Seja em uma embarcação privada ou em um dos 

muitos barcos de mergulho charter disponíveis em todo o mundo, os mergulhadores freqüentemente não estão 
conscientes dos procedimentos especiais e da etiqueta usada quando o mergulho em barco. Este curso é projetado 
para apresentar mergulhadores a diferentes tipos de mergulho em barco e as habilidades necessárias para planejar e 
conduzir um mergulho em barco com a máxima segurança. 

7.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

7.3 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. N/A 

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

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

7.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles.  
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

7.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 
3. Todos os mergulhos devem ser preenchidos a partir de um barco. 
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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.   

7.6 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 componente ops, 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 

7.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual de Aluno SDI Wreck, Boat e Drift Diving 
2. Revisão de conhecimentos SDI Wreck, Boat e Drift Diving 
3. Guia do Instrutor SDI Wreck, Boat e Drift Diving 

7.8 Equipamentos necessários 
1. Barco equipado com equipamentos de segurança adequados, incluindo mas não limitado a oxigênio e kit de 

primeiros socorros 
2. Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na seção dois deste 

manual. 

7.9 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. Tipos de Barcos e Características daqueles Barcos 
a. Live-aboards 
b. Barcos Fretados (charter) 
c. Meio privado 

2. Características de segurança 
a. Coletes salva vidas 
b. Barcos salva vidas 
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c. Pirotécnicos 
d. Rádio 
e. Cordas de Reboque 
f. Requerimentos de Guarda Costeira ou Marinha 
g. Kit de Primeiros socorros 
h. Kit de Oxigênio (O2) 

3. Saída e embarque no barco 
a. Tipos de Escadas 
b. Como Usar Escadas 
c. Entradas 

4. Planejamento de viagens com barcos 
a. Tipos e tamanhos de barcos 
b. Localização 
c. Grau de dificuldade dos mergulhos 
d. Disponibilidade de ar no barco 
e. Comidas e Bebidas disponíveis 
f. É necessário o equipamento para dormir? 
g. Clima 
h. Planejamento de mergulho 

5. Determinando o equipamento necessário  
a. Uso de a lista de checagem 
b. Cartão de Certificação e Livro de Registro 
c. Cilindro extra 
d. Todos os equipamentos de águas abertas 
e. Kit de peças sobresalentes  
f. Equipamento de fotografia 
g. Equipamento para jogos 

6. Procedimentos de barco 
a. Carregamento 
b. Preleção do capitão e tripulantes de procedimentos especiais 
c. Regras Especiais 
d. Procedimentos de área lotada 

7. Cabos 
a. Cado de âncora 
b. Do cabo de descida 
c. Cabo de reboque 
d. Cabo de segurança de popa 
e. Barra de Descompressão  

8. Navegação Subaquática a partir de um barco 
a. Navegação natural. 
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b. Âncoramento   
i. Sem Correntes 

ii. Correntes 
c. Mergulho à deriva 

7.10 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. Planejar o Mergulho 
b. Preleção de costa 
c. Revisão dos procedimentos 
d. Preleção do Capitão e viagem até o destino 
e. Entrada 
f. Procedimentos de mergulho 
g. Saída 
h. Registrar o Mergulho 
i. Cuidado dos Equipamentos 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Tentar usar um tipo diferente de barco ou, pelo menos, usar um ponto de entrada diferente do 

barco 
b. Planejar o Mergulho 
c. Briefing pré-mergulho 
d. Revisão dos procedimentos 
e. Preleção do Capitão e viagem até o destino 
f. Entrada 
g. Planejar o Mergulho 
h. Saída 
i. Registrar o Mergulho 
j. Cuidado dos Equipamentos 
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8. Computer Diver  

8.1 Introdução 
Este curso é projetado para expandir o conhecimento de um mergulhador no uso de seu computador pessoal 

de mergulho (PDC) e destina-se principalmente a mergulhadores que são certificados com agências que usam 
tabelas de mergulho tradicionais para planejar, em vez de PDC durante o treinamento.    

8.2 Quem Pode Ensinar 
1. Um ativo Open Water Scuba Diver SDI Instructor 
2. Um instrutor assistente SDI que foi certificado para ensinar esta especialidade 

8.3 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. N/A 

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

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

8.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

8.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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

2. Este curso pode ser combinado apenas com a Especialidade SDI Deep Diver  

8.6  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 componente ops, 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 

8.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual SDI Deeper Diving com Dive Computers 
2. Revisão de conhecimentos SDI Deeper Diving com Dive Computers  
3. Gui do Instrutor SDI Deeper Diving com Dive Computers 

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

manual. 

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: 

1. Computadores vs. Tabelas 
a. História das tabelas  
b. Computadores vantagens 
c. Diferentes modelos de descompressão 

2. Doença descompressiva 
a. Causas 

i. Compartimentos de tecidos 
b. Sinas e Sintomas 
c. Tratamento 
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d. Primeiros socorros 
e. Prevenção 

3. Tipos de computadores de mergulho 
a. Ar integrado 
b. Sem Ar integrado 
c. Características 

i. Iniciar 
ii. Exibindo a tela 

iii. Planejamento de mergulho 
iv. Planejamento de descompressão 
v. Algoritmo 

vi. Tempo de Mergulho 
vii. Profundidade máxima 

viii. Tempo de parada 
ix. Aviso de subida, audível ou visual 
x. Tempo de dessaturação 

xi. Tempo para voar 
xii. Intervalo de superfície 

xiii. Compensação de Altitude 
xiv. Iluminação 
xv. Indicador do status da bateria 

xvi. Transferência de dados 
4. Como Computadores de mergulho Funcionam 

a. Informação de descompressão em memória permanente 
b. O transdutor de pressão lê a pressão ambiente 
c. O relógio interno registra o tempo de mergulho decorrido ou de superfície, atualizam-se com 

freqüência, geralmente a cada 3 segundos 
d. As informações são calculadas no microprocessador do computador durante cada atualização 
e. Informações são mostradas na tela 
f. O usuário é responsável por interpretar informações 

5. Uso dos Computadores de Mergulho 
a. Leia sempre o manual primeiro 
b. Procedimentos na hora de ligar 
c. Instrução de operação 
d. Taxas de Subidas/Descidas 
e. Outras informações 

6. Definições  
a. Tempo de Mergulho 

Tempo decorrido desde o início da descida até a subida no final do mergulho 
b. Tempo remanescente 

Tempo disponível, de acordo com o programa de computador que o mergulhador pode permanecer 
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na profundidade atual sem incorrer em descompressão obrigatória; aumenta à medida que a 
profundidade diminui 

7. Planejamento Multi Nível de Mergulhos consecutivos 
a. Modo Planejamento de mergulho 
b. PRIMEIRO mergulho ou mergulho repetitivo 

8. Apenas um mergulhador por computador 
a. Prática muito insegura para dois mergulhadores para tentar monitorar perfis de mergulho com um 

computador 
9. Procedimentos de Emergência 

a. Descompressão 
i. Os mergulhos de descompressão requerem treinamento adicional 

b. Descompressão omitida 
i. Normalmente impedido por parada de segurança voluntária 

ii. Geralmente causado por falha no monitor de suprimento de ar ou computador 
c. Taxas de Subidas/Descidas 
d. Computadores variam as taxas de subida determinadas pela fabricação 
e. Falhas no computador 

i. Faça uma subida normal com uma parada de segurança e saia 
ii. Se o mergulhador depender de um computador de mergulho para dados de 

descompressão, eles devem permanecer fora da água por um mínimo de 24 horas antes de 
continuar a mergulhar após a falha do computador 

8.10 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. Este mergulho deve ser conduzido até uma profundidade especificada apropriada para o local de 
mergulho 

b. O instrutor e o aluno devem preparar um perfil multi-nível adequado para este mergulho  
c. É importante que o mergulhador monitore a profundidade, o controle de flutuabilidade e o 

fornecimento de ar. Por exemplo, se o mergulho é projetado para uma profundidade máxima de 21 
metros / 70 pés; o mergulhador deve então monitorar sua profundidade e não exceder a 
profundidade máxima planejada 

d. Um ponto de segurança apropriado deve ser incluído no final do mergulho 
2. Mergulho em águas abertas 2  

a. O segundo mergulho deve ser conduzido da mesma forma que o mergulho 1, com a exceção de 
que o perfil de mergulho é preparado pelo aluno e submetido ao instrutor para aprovação  

b. Monitorar a profundidade, o controle de flutuabilidade e o fornecimento de ar 
3. Mergulhos posterioes 

a. Depois de completar os 2 mergulhos, os alunos devem baixar seus computadores se tiverem a 
capacidade 

b. Os instrutores devem rever esta informação com os alunos 
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9. Computador Nitrox Diver  

9.1 Introdução 
O curso SDI Computer Nitrox é projetado para ensinar mergulhadores de águas abertas a usar misturas 

nitrox até 40 por cento com a ajuda de um computador de mergulho com nitrox programável. 

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

1. Conduza mergulhos de circuito aberto utilizando um computador de mergulho com um único gás não 
superior a 40 por cento de oxigênio e não requer uma descompressão  

9.3 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

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. N/A 

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

9.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

9.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Nenhum mergulho é requerido 

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. 
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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 

Após a conclusão bem sucedida deste componente ops, 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 Se ensinado em conjunto 
com o curso SDI Open Water, os alunos devem ser registrados como mergulhadores Open Water Scuba 
antes de registrá-los como mergulhadores Computer Nitrox. 

9.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual SDI Computer Nitrox Manual e Revisão de Conhecimentos ou curso on-line 
2. Guia do Instrutor Computer Nitrox  

Materiais de leitura sugeridos:  
1. SDI EAD Tabelas 

9.9 Equipamentos necessários 
1. Cilindro de Nitrox 
2. Cilindro de ar para calibração 
3. Analisadores de Oxigênio (O2) 
4. Exemplo de registro nitrox 

9.10 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: 

1. História do Ar Enriquecido Nitrox (EAN) 
2. Fisiologia 

a. Oxigênio (O2) 
b. Nitrogênio 

3. Considerações sobre os Equipamentos 
a. Abaixo de Quarenta por cento de conteúdo de oxigênio  
b. Acima de Quarenta por cento de conteúdo de oxigênio 

4. Computadores de mergulho 
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a. Misturas Ajustáveis 
b. Oxigênio (O2) integrado 
c. Utilização de nitrox com computadores de mergulho 

5. Vantagens e Desvantagens do EAN 
a. Utilização de nitrox com computadores de mergulho 
b. Use para estender os tempos de fundo à descompressão ou reduzir os intervalos de superfície 
c. Perigos da Toxicidade do Oxigênio e os limites de profundidade 
d. Discussão a respeito dos mitos e fatos relacionados com misturas de EAN 

6. Profundidade equivalente em ar (PEA) 
a. Introdução ao conceito apenas para demonstração 

7. Procedimentos 
a. Uso e teoria do analisador de oxigênio 
b. Análise de gás e log 

9.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Os alunos devem atingir uma pontuação mínima de 80% no Knowledge Quest ou exame final on-line com 

100% de remediação. 
2. Registre pelo menos 2 análise de cilindro de nitrox para incluir: 
3. Registre pelo menos 1 análise de cilindro de nitrox para incluir: PMO e conteúdo de oxigênio 
4. Programe um computador nitrox para uma mistura entre 22-40 por cento de oxigênio  
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10. Deep Diver  

10.1 Introdução 
O objetivo deste curso é fornecer o treinamento necessário para planejar e executar mergulhos que estão 

fora do alcance de profundidades que são experimentadas durante um curso SDI Open Water Scuba Diver, 
especificamente além de 18 metros / 60 pés e a uma profundidade máxima de não maior a 40 metros / 130 pés.  

10.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

10.3 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. N/A 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 4 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

ativo. 
3. O número máximo de alunos que um instrutor pode ter em água confinada é de 8 com a assistência de 2 

DM/AI  ativos 

10.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

10.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 
3. Os mergulhadores entre as idades de 10 e 14 não podem exceder 21 metros / 70 pés 

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

2. Este curso pode ser combinado com o SDI Computer Diver Specialty, e apenas essa especialidade 
específica.  

10.6 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 componente ops, 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 

10.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual SDI Deeper Diving com Dive Computers 
2. Revisão de conhecimentos SDI Deeper Diving com Dive Computers  
3. Gui do Instrutor SDI Deeper Diving com Dive Computers 

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

manual. 

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: 

1. Tabelas de Mergulho e Computadores 
a. História das Tabelas de Mergulho e Computadores 

i. Sem Descompressão 
ii. Uso do cronograma de descompressão de acordo com seu computador 

iii. Paradas de segurança. 
b. Resolução de Problemas 

2. Equipamento 
a. Equipamento especial para mergulhos profundos 
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i. Cilindros e Tamanhos de Cilindros 
ii. Reguladores 

iii. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 
iv. Sacos Elevatórios 
v. Carretilhas 

vi. Suprimentos de Gás Redundantes  
b. Física e fisiologia para mergulhadores profundos 

i. Considerações especiais para pressões superiores a 3 atmosferas (ATA) 
1. O consumo de gás 
2. Fatores da Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
3. Narcose pelo Nitrogênio 
4. Intoxicação por oxigênio (O2) 
5. Doença descompressiva 

3. Procedimentos de Emergência para mergulhadores profundos 
a. Uso e técnicas para cilindros de segurança 
b. Lista de câmara de recompressão na área 

4. Revisão dos Primeiros socorros 
a. Tratamento com oxigênio. 
b. Tratamento do choque 

10.10 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. Teste e verifique todos os equipamentos, ou seja, medidores de profundidade, timers / relógios de 
fundo e computadores 

b. Familiarização com área 
c. Desça na profundidade planejada e não exceda os limites pré-planejados 
d. Mergulhe de acordo com o plano com uma profundidade limitada a 30 metros / 100 pés para o 

primeiro mergulho. 
e. Subir para a parada de segurança 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Monitorar a profundidade / tempo / consumo de ar, anotar todos os tempos na prancheta 
b. Desça na profundidade planejada e não exceda os limites pré-planejados 
c. Execute uma emergência simulada a ser atribuída debaixo d'água pelo instrutor 
d. Mergulhe de acordo com o plano com uma profundidade limitada a 40 metros / 130 pés para o 

primeiro mergulho. 
e. Subir para a parada de segurança 
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11. Diver Propulsion Vehicle (DPV)  

11.1 Introdução 
Este curso é projetado para treinar os mergulhadores no uso de um veículo de propulsão de mergulhador 

(DPV) e os familiariza com as habilidades, conhecimento, planejamento, organização, procedimentos, técnicas, 
problemas e perigos de usar um DPV em um ambiente sem teto 

11.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

11.3 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. N/A  

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

número conforme as condições determinam  

11.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente 
2. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

11.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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. 

11.6 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 



Padrões das 
Especialidades 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
SDI_Specialty_Standards.docx 
 

 
  

Página36de114 

 

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 componente ops, 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 

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

manual. 
2. Veículo Propulsor de Mergulho 

11.8 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. Física 
a. Revisão de Pressão 
b. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
c. Revisão de subidas / descidas em relação às mudanças de pressão 
d. História das Tabelas de Mergulho e Computadores 
e. Considerações sobre Diver Propulsion Vehicle (DPV) 

2. Vantagens de usar um Diver Propulsion Vehicle (DPV) 
a. Características a serem consideradas ao escolher um DPV 
b. Tipos de DPVs 
c. Acessórios 

3. Visão geral de DPVs usados para este curso 
a. Maximizando a vida útil das baterias 
b. Dicas de segurança para baterias 
c. Manutenção; armazenamento e transporte 
d. Planejamento de mergulho e considerações de segurança 
e. O consumo de gás e descompressão 
f. Resistência da bateria 
g. Determinando o tempo de ponto de retorno 

4. Considerações de segurança 
a. Falhas no Veículo 
b. Considerações de profundidade e descida / subida 
c. Evitando os emaranhados e obstruções da hélice 
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5. Sistema de Amigos 
6. Uso do Diver Propulsion Vehicle (DPV) 

a. Preparação pré-mergulho 
b. Entrada na água 
c. DPV uso na superfície 
d. Montando o cabo 
e. Orientação e procedimentos de descida 
f. Procedimentos de Subidas e Saídas 
g. Manutenção pós mergulho 

11.9 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. Planejamento do mergulho 
b. Entrada apropriada 
c. Superfície uso de DPV 
d. Descida com o DPV 
e. Monitorar o DPV e o consumo de gás 
f. Subidas e Saídas 
g. Registrar o Mergulho 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Planejamento do mergulho 
b. Entrar e Descer 
c. Passeio Subaquático 
d. Subidas e Saídas 
e. Registrar o Mergulho 
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12. Drift Diver  

12.1 Introdução 
Este curso destina-se a ensinar a diversificar as habilidades, o conhecimento e as técnicas necessárias para 

conduzir corretamente os mergulhos.  

12.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

12.3 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

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

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

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

12.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

12.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. Ambos os mergulhos devem ser feitos como mergulhos de deriva 
3. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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. 
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12.6 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 componente ops, 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 

12.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual de Aluno SDI Wreck, Boat e Drift Diving 
2. Revisão de conhecimentos SDI Wreck, Boat e Drift Diving  
3. Guia do Instrutor SDI Wreck, Boat e Drift Diving 

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

manual. 

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. O Ambiente Aquático  Causas e efeitos 
a. Marés 
b. Correntes 
c. Ondas 
d. Refluxo 

2. Equipamento 
a. Bóias 
b. Cabos 
c. Carretilhas 
d. Bússola 

3. Planejamento e Procedimentos 
a. Separação do amigo 
b. Problemas e perigos 
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c. Controle da flutuabilidade 
d. Navegação 
e. Comunicações 
f. Procedimentos de parada de segurança 
g. Entradas e saídas 

12.10 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. O primeiro mergulho não deve ter mais de 18 metros / 60 pés e o instrutor deve orientá-lo 
b. O instrutor deve demonstrar o uso adequado de bóias, cabos e carretilhas 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. O segundo mergulho os alunos devem  planejar, demonstrar e executar as habilidades aprendidas 

no primeiro mergulho  
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13. Dry Suit Diver  

13.1 Introdução 
Este curso permite ao aluno desenvolver conhecimentos e habilidades para usar adequadamente uma roupa 

seca  Discutirá os tipos de roupas secas, acessórios, manutenção e como fazer reparos básicos. 

13.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

13.3 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 6 alunos por instrutor ativo 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 4 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

ativo. 
3. O número máximo de alunos que um instrutor pode ter em água confinada é de 8 com a assistência de 2 

DM/AI  ativos 

13.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles.  
2. 18 anos, 12 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

13.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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.   
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13.6 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 componente ops, 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 

13.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Especialidade Mergulho com Roupa Seca SDI 
2. Especialidade Mergulho com Roupa Seca SDI 
3. Especialidade Mergulho com Roupa Seca SDI 

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

manual. 
2. Roupa seca com mangueira infladora 

13.9 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. Tipos de Roupa Seca 
a. Estilo de Tecido 
b. Neoprene triturado 
c. Neoprene 

2. Tipos de Selos  
a. Látex 
b. Neoprene 

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

4. 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 

5. 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 
6. 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 

7. Manutenção e Cuidado 
a. Lavar com água doce 
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 
8. 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 
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13.10 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. Mergulho em águas abertas 1  

a. A SDI recomenda que o primeiro mergulho não seja mais profundo que 6 metros / 20 pés 
b. Planejar o Mergulho 
c. Apropriadamente vestir a roupa seca 
d. Rever funções e características da roupa seca 
e. Entras na água da parte de trás do barco ou da entrada na costa 
f. Checagem de Flutuabilidade 
g. Ficar Confortável 
h. Descer 
i. Prática de habilidades de roupa seca 
j. Inflando e desinflando roupas secas 
k. Recuperação em posição invertida 
l. Subir e Parada de Segurança 
m. Subidas e Saídas 
n. Registrar o Mergulho 

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 
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f. Procedimentos de emergência por mau funcionamento da roupa seca  
g. Subir e Parada de Segurança 
h. Saída e Registro do Mergulho (logbook) 



Padrões das 
Especialidades 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
SDI_Specialty_Standards.docx 
 

 
  

Página46de114 

 

14. Equipment Diver  

14.1 Introdução 
Este curso é projetado para dar uma visão mais detalhada sobre o funcionamento do equipamento de 

mergulho.  Abrangerá reparos gerais e manutenção de vários tipos de exposições, BCD, reguladores e outros 
acessórios. 

14.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

14.3 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. N/A 

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

14.4 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

14.5 Estrutura e duração do curso 
1. Não são necessários mergulhos em águas abertas. 
2. A SDI permite que os instrutores estruturam os cursos de acordo com o número de alunos participantes e 

seu nível de habilidade. 

14.6 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 desta especialidade, 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 

14.7 Equipamentos necessários 
Equipamentos diferentes devem estar disponíveis para fins de demonstração 

14.8 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. Roupas de proteção   
a. Roupa Seca 

i. Como elas funcionam 
ii. Tipos de materiais de que são feitos 

iii. Características 
iv. Principais reparos 
v. Cuidados e Manutenção 

vi. Escolhendo a melhor Roupa Seca para você 
b. Roupa úmida 

i. Como elas funcionam 
ii. Tipos de materiais de que são feitos 

iii. Características 
iv. Acessórios de terno molhado, isto é, luvas, capuz, etc 
v. Principais reparos 

vi. Cuidados e Manutenção 
vii. Escolhendo a melhor Roupa Úmida para você 

2. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 
a. Como eles funcionam 
b. Tipos de materiais de que são feitos 
c. Características 
d. Principais reparos 
e. Cuidados e Manutenção 
f. Escolhendo o melhor BCD para você 

3. Reguladores e Fontes Alternativas de Ar 
a. Como eles funcionam 
b. Tipos de materiais de que são feitos 
c. Características 
d. Principais reparos 
e. Cuidados e Manutenção 
f. Escolhendo o melhor regulador para você 

4. Cilindros 
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a. Como eles funcionam 
b. Tipos de materiais de que são feitos 
c. Características 
d. Principais reparos 
e. Cuidados e Manutenção 
f. Transporte 
g. Escolhendo o melhor cilindro para você 

5. Sistemas de Lastro 
a. Como eles funcionam 
b. Tipos de materiais de que são feitos 
c. Características 
d. Principais reparos 
e. Cuidados e Manutenção 
f. Transporte 
g. Escolhendo o melhor sistema de lastro para você 

6. Computadores e Outros instrumentos 
a. Como eles funcionam 
b. Características 
c. Principais reparos 
d. Cuidados e Manutenção 
e. Transporte 
f. Escolhendo o melhor computador para você 

7. Acessórios 
a. Dispositivos de corte e facas 
b. Como Usar 
c. Características 
d. Principais reparos 
e. Cuidados e Manutenção 
f. Transporte 

8. Equipamentos diversos e Dispositivos de transporte 
a. Tipos 
b. Características 
c. Principais reparos 
d. Cuidados e Manutenção 
e. Transporte 

14.9 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
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1. Passe em um exame que o instrutor desenvolveu para verificar a aprendizagem pelo aluno e o quão bem o 
aluno compreendeu o material 
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15. Full Face Mask Diver  

15.1 Introdução 
O objetivo deste curso é treinar mergulhadores com os procedimentos, conhecimentos e habilidades 

necessários para mergulhar de forma segura com uma máscara facial completa.    

15.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

15.3 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   

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

condições determinam  

15.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente 
2. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

15.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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.   

15.6 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 
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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 desta especialidade, 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 

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

manual. 

15.8 Linhas Gerais Aprovadas 
Materiais Opcionais 

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) 

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. 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 
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ii. Ajuste das Tiras 
iii. Selo do saoite 

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

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

vi. Opções na Superfície  
vii. Válvula de Superfície 

6. Comunicação Subaquática   
a. Tipos de equipamentos para comunicação 

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

iii. Cabos eletrícos/Cabos 
iv. Falha de bateria 

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

15.9 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. Planejamento do mergulho 
b. Colocar o Equipamento 
c. Lastro adequado 
d. Técnicas de equalização 
e. Desalagamento de máscara parcialmente inundada 
f. Remover/recolocar Máscara facial completa (Full Face) 
g. Subidas e Saídas 
h. Registrar o Mergulho 

2.  Mergulho em águas abertas 2  
a. Planejamento do mergulho 
b. Remover a máscara e a utilizar uma fonte de ar redundante 
c. Fonte Alternativa de Ar 
d. Subidas e Saídas 
e. Registrar o Mergulho 
f. Colocação/Ajuste adequados  
g. Estabelecer a flutuabilidade e demonstrar o controle de flutuabilidade  
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h. Mudar para uma máscara de backup com êxito      
i. Na Superficie mudar de aberto para fechado  
j. Adicionado Máscara facial completa (Full Face) 
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16. Ice Diver  

16.1 Introdução 
O mergulho sob o gelo pode ser um aspecto sereno e bonito do mergulho. Como uma atividade de inverno, 

o mergulho sob o gelo oferece ao mergulhador a oportunidade de aproveitar o mergulho esportivo durante todo o 
ano. O mergulho sob gelo apresenta perigos que não são comuns ao mergulhador de águas abertas a e é necessário 
um treinamento especial. O objetivo deste curso é familiarizar o mergulhador com muitos dos perigos associados ao 
mergulho sob o gelo e como planejar e executar um mergulho no gelo. 

16.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

16.3 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. N/A 

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

número conforme as condições determinam  

16.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente 
2. Idade mínima 18 anos 

16.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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. 
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16.6 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 desta especialidade, 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 

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

manual. 
2. Roupa seca; recomendado com certificação prévia necessária 
3. Regulador testado em baixa temperatura 
4. Arnês. 
5. Cabos 
6. Lanternas (se requerido) 
7. Equipamentos de suporte de superfície para tempo frio 
8. Equipamentos necessários 

16.8 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. Equipamentos necessários 

3. Procedimentos de suporte de superfície 
a. Responsabilidades e Deveres 
b. Técnicas de corte de buracos no gelo 
c. Cabos e Segurança 
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d. Cabos de tender 
e. Comunicações 
f. Sinais 
g. Raios de gelo 
h. Procedimentos de Mergulhador Perdido 
i. Mergulhadores de Segurança 

i. Equipamento do mergulhador de segurança 
ii. Treinamento em Busca e recuperação 

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

16.9 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 

 



Padrões das 
Especialidades 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
SDI_Specialty_Standards.docx 
 

 
  

Página57de114 

 

17. Marine Ecosystems Awareness Diver  

17.1 Introdução 
Os mergulhadores têm interesse em proteger o meio marinho. Em muitos casos, os mergulhadores não têm 

informações ambientais sobre os sites locais. Esta especialidade é projetada para aumentar a compreensão do 
mergulhador de água aberta dos ambientes marinhos e de água doce, os problemas que enfrentam esses ecossistemas 
únicos e o papel que os mergulhadores desempenham na proteção de nossos recursos marinhos. 

17.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

17.3 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

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

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

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

17.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

17.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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

17.6 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 desta especialidade, 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 

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

manual. 
2. Um guia de identificação da vida marinha  
3. Prancheta Subaquática 

17.8 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. Capacidade Fisica 
a. Temperatura e termoclinas 
b. Salinidade e haloclina 
c. Gases dissolvidos 
d. Luz, como se aplica à fotossíntese 
e. Circulação de Nutrientes 
f. Ondas e marés 
g. Correntes e ciclos de nutrientes 

2. Características topográficas 
3. Organismos marinhos 

a. Plankton  
i. Zooplankton 

ii. Phytoplankton 
b. Plantas Aquáticas 

i. Tipos de Algas 
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ii. Plantas com semente 
iii. Tipos de plantas locais 

c. Animais Aquáticos 
i. Esponjas 

ii. Cnidários 
iii. Moluscos 
iv. Artrópodes 
v. Equinodermos 

vi. Chordata 
d. Tipos de animais locais 
e. Cadeia Alimentar Aquática 
f. Mudanças comportamentais devido ao ciclo diário 

4. Ecossistemas 
a. Recife Tropical 
b. Temperatura 
c. Água Doce 

5. Técnicas de mergulho ambientalmente amigáveis 
a. Controle da flutuabilidade 
b. Técnicas de Pernada 
c. Considerações Locais 

6. Problemas enfrentados nos Ecossistemas Marinhos  
a. Problemas nos locais de interesse 
b. Destruição e poluição global do habitat 
c. Sobre Pesca 

7. Branqueamento do Coral 
8. Interações do mergulhador com os animais 

a. Incomodo 
b. Não-Incomodo 
c. Alimentação 
d. Tratamento de Lesões por Vida Marinha 

9. Técnicas de Observação 
a. Grades 
b. Observações passivas 

10. Métodos de Coleta 

17.9 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os mergulhos devem ser completados em 2 locais diferentes ou em diferentes horas do dia.  
Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades:  

1. Mergulho em águas abertas 1  
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a. Controle da flutuabilidade 
b. Fazendo Observações Gerais 

i. Localização 
ii. Composição do Fundo 

iii. A vida marinha 
iv. Características Especiais 
v. Indicações de impacto humano 

c. Observações em grade 
i. Faça dois conjuntos separados de observações de grade durante o mergulho 

ii. Descreva toda a vida marinha para posterior identificação 
iii. Registrando o comportamento 

d. Registrar o Mergulho 
2. Mergulho em águas abertas 2   

a. Complete este mergulho em um local diferente ou hora do dia do mergulho 1 
b. Observações Gerais 
c. Mesmo do Mergulho em águas abertas 1  
d. Observações específicas 
e. Mesmo do Mergulho em águas abertas 1  
f. Reprelação do local 
g. Compare e contraste os locais de mergulho 
h. Discussão do efeito de impacto humano 
i. Discuta maneiras de minimizar o impacto humano 
j. Registrar o Mergulho 
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18. Night/Limited Visibility Diver  

18.1 Introdução 
Muitos mergulhadores acham que o mergulho noturno é o seu tipo favorito de mergulho. Tal como 

acontece com todas as aplicações de mergulho especializadas, os procedimentos são diferentes dos associados ao 
mergulho em águas abertas. O objetivo deste curso é conhecer o mergulhador de águas abertas com os 
procedimentos, técnicas e perigos potenciais associados ao mergulho à noite, ou em visibilidade limitada. Ao se 
familiarizar com o uso de lanternas de mergulho e técnicas de mergulho noturnas, como navegação, procedimentos 
do sistema de amigos, comunicações, controle de flutuabilidade e interação com a vida aquática noturna, o 
mergulhador poderá desfrutar de mergulho noturno com a máxima segurança. 

18.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

18.3 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. N/A 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 4 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

ativo. 
3. O número máximo de alunos que um instrutor pode ter em água confinada é de 8 com a assistência de 2 

DM/AI  ativos 

18.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

18.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 
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3. O mergulho noturno ou de visibilidade limitada é definido como qualquer mergulho que requer uma luz 
para aumentar a visibilidade  

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.   

18.6 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 desta especialidade, 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 

18.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual do estudante noturno e de navegação SDI 
2. Revisão do estudante noturno e de navegação SDI  
3. Guia do Instructor noturno e da navegação SDI 
4. Rescursos do Instructor noturno e da navegação SDI 

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

manual. 
2. Lanternas; primário e de backup 
3. Um apito/ dispositivo de sinalização 

18.9 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. Por mergulhar à noite? 
a. Vida aquática diferente 
b. Experiência em visibilidade limitada 

2. Equipamentos Especiais 
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a. Lanternas de Mergulho 
b. Importância das Lanternas; primárias e de backup 
c. Comparando os diferentes estilos 
d. Sinalizador via satelite para mergulhadores 

3. Sistema de Amigos 
a. Contato com Amigos 

i. Boa visibilidade, contato visual próximo 
ii. Visibilidade limitada, use do cabo de amigo 

iii. Visão Noturna 
iv. Não brilhe sua luz nos olhos do amigo 

b. Comunicações 
i. Quando e como usar sinais de mão padrão 

ii. Sinalização de Lanterna a distância  
1. Atenção/ OK 
2. Algo deu errado. 

iii. Sinais tácteis; Cabo de amigo 
1. Uma Puxada = Pare 
2. Duas puxadas = Vá-OK 
3. 4 Puxadas = Subir a superfície 
4. Cinco ou Mais puxadas = venha rápido! 

iv. Apito na superfície  
1. Cinco ou Mais Apitadas Socorro 

4. Navegação 
a. Contorno do Fundo 
b. Bússola 
c. Barco 
d. Praia/Lago 
e. Marcadores de lanterna / stroboscópicos 

5. Desorientaçao 
a. Com Amigo de Mergulho 
b. Mergulhador perdido 
c. Falha de Lanterna 

6. Considerações de flutuabilidade 
7. Procedimentos de Emergência 

a. Mergulhador desbilitado 
b. Mergulhador perdido 
c. Mazelas do Mergulho 

8. Meio ambiente subaquático 
a. Vida Noturna 
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18.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades:  De preferência, o 
aluno faz um mergulho durante o dia no local utilizado para o mergulho noturno 

1. Mergulho em águas abertas 1  
a. Planejar o Mergulho 
b. Procedimentos de segurança 
c. Entrar e Descer 
d. Permanecer submerso pelo menos 20 minutos 
e. Mude a direção várias vezes enquanto mantém a navegação adequada 
f. Use corretamente; lanterna subaquática, medidor de pressão submersível, bússola, medidor de 

profundidade e computador 
g. Manter contato de amigos durante o mergulho 
h. Registrar o Mergulho 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Planejar o Mergulho 
b. Procedimentos de segurança 
c. Descer 
d. Dois minutos de natação sem bússola 
e. Superfície e reorientação 
f. Descer e navegar 
g. Registrar o Mergulho 
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19. Research Diver  

19.1 Introdução 
O objetivo deste curso de especialidade é familiarizar o mergulhador de águas abertas com o fascinante 

tema de pesquisa de mergulho. Após a conclusão deste curso, um mergulhador será mais capaz de descobrir, 
explorar e apreciar o ambiente subaquático usando técnicas de pesquisa e melhor preservar e proteger o ambiente 
subaquático. 

19.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

19.3 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. N/A 

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

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

19.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente 
2. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

19.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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.   
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19.6 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 desta especialidade, 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 

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

manual. 
2. Prancheta 
3. Dispositivos de medição 
4. grade um metro quadrado 

19.8 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. O Meio Ambiente de água Doce e Salgada 
a. Ecologia 
b. Cabeia alimentar 
c. Habitat 
d. Nicho 
e. Interações com outras formas 
f. Oceanografia Básica 
g. Recifes de Coral 
h. Kelp 
i. Baías e costas abertas 

2. Animais Marinhos 
a. Peixes 
b. Moluscos 
c. Invertebrados 
d. Mamíferos 
e. Animais Perigosos 

3. Metodologia de mergulho 
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a.  Coletando dados 
i. Uso de bússola, prancheta subaquática, técnicas de medição, fotografia para ciência, 

precisão nas técnicas de estimativa 
b. Técnicas detalhadas de mapeamento 
c. Metodologia de pesquisa 
d. Marcação e captura 
e. Pesquisa para esporte 

4. Preservação 

19.9 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Escolha um local onde os alunos podem usar diferentes métodos de contar espécies específicas ou usar 
técnicas de mapeamento para mostrar as locações de diferentes formas de vida marinha e geográficas.  Os alunos são 
obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 

1. Mergulho em águas abertas 1  
a. Planejar o Mergulho 
b. Teste e verifique todos os equipamentos, ou seja, medidores de profundidade, timers / relógios de 

fundo e computadores 
c. Entrar e Descer 
d. Familiarização com a área e ecologia 
e. Identificação da vida marinha 
f. Registrar o Mergulho 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Planejar o Mergulho 
b. Entrar e Descer 
c. Monitorar profundidade e tempo de fundo 
d. Uso de bússola 
e. Técnicas de Busca/ Pesquisa de área 
f. Registrando os dados 
g. Registrar o Mergulho 
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20. Search and Recovery Diver  

20.1 Introdução 
Esta especialidade é projetada para familiarizar o mergulhador com as habilidades e técnicas especiais 

necessárias para planejar, executar e avaliar com sucesso um mergulho de busca e recuperação. 

20.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

20.3 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. N/A 

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

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

20.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente 
2. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

20.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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.   
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20.6 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 desta especialidade, 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 

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

manual.  
2. Todas os cabos, sacos elevatórios, carretilhas, etc. devem ser fornecidos pelo instrutor 

20.8 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. Navegação 
a. Usa da Bússola 
b. Estimativa de Distância Subaquática 

i. Técnicas de natação 
2. Navegação natural 
3. Visibilidade limitada 

a. Fatores que afetam a visibilidade 
b. Perigos da visibilidade limitada 

i. Água Salgada 
ii. Água Doce 

c. Técnicas de Mergulho 
4. Técnicas de Busca 

a. Tiro  
i. Quando usar 

ii. Como controlar 
b. Busca Circular 

i. Quando usar 
ii. Como controlar 

iii. Vantagens  
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c. Grade de Pesquisa 
i. Quando usar 

ii. Como controlar 
iii. Vantagens  

d. Pesquisa atual (sobreposição) 
i. Quando usar 

ii. Como controlar 
iii. Vantagens  

e. Sinais para mergulho de pesquisa 
i. Sinais manuais 

ii. Sinalização de Cabo 
5. Técnicas de Salvatagem 

a. Considerações de profundidade 
b. Sacos Elevatórios 
c. Tambores de Elevação 
d. Qualidades necessárias de dispositivos de elevação 
e. Nós e Amaras 
f. Técnicas de enchimento 
g. Considerações de Lama/Sucção de sedimentos 

20.9 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 Bússolas 
b. Técnicas de Busca  
c. Técnicas de Elevação   
d. Peça aos alunos que praticem e realizem alguns padrões de busca diferentes  
e. Recupere um objeto da profundidade 
f. Registrar o Mergulho 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Simulação de Emergências 
b. Mínimo de 2 técnicas de busca 
c. Salvamento e recuperação de um objeto com um peso na água entre 11 e 33 kg / 25 e 75 lbs 
d. Registrar o Mergulho 
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21. Shore/Beach Diver  

21.1 Introdução 
O objetivo deste curso é familiarizar um mergulhador com os procedimentos e conhecimentos necessários 

para mergulhar com segurança a partir da costa.  O foco desta especialidade deve ser sobre como lidar com 
diferentes tipos de condições de arrebentação e costa. 

21.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

21.3 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. N/A 

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

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

21.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

21.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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.   
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21.6 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 desta especialidade, 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 

21.7 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na seção três deste 

manual. 

21.8 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. Planejamento de mergulho 
a. Mapa da Costa 
b. Revisão das Bússolas 
c. Navegação 

2. Procedimentos de Emergência 
a. Emergências superficiais, sem mergulho 
b. Emergências com scuba 
c. Procedimentos de Resgate 
d. Revisão das habilidades de salvamento 

3. Procedimentos do Mergulho de Costa 
a. Preparação 
b. Ajudas na Navegação 
c. Marcação de Terra 
d. Avaliação do local 
e. Procedimentos especiais, isto é, mantendo a água nos bolsos das nadadeiras  para lavar os pés de 

areia 
4. Procedimentos de mergulho 

a. Uso de bandeira de mergulho 
b. Manuseamento de bóia e cabo de fundeio 
c. Considerações da zona de arrebentação 
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d. Procedimentos de duplas 
5. Coisas para fazer fora da praia 

a. Coleta a caça subaquática 
b. Fotografia 
c. Mergulho em Naufrágio 

21.9 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. Seleção do Local 
b. Planejamento do mergulho 
c. Acesso as condições 
d. Navegação revisão 
e. Prática de procedimento de arrebentação 
f. Chacagem da bússola 
g. Navegação natural 
h. Descida e subidas 
i. Navegação 
j. Controle da bóia 
k. Retornando a praia 
l. Saída 
m. Registrar o Mergulho 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Seleção do Local 
b. Planejamento do mergulho 
c. Acesso as condições 
d. Procedimentos de arrebentação 
e. Navegação natural 
f. Controle da bóia 
g. Retornando o grupo para a praia 
h. Saída 
i. Registrar o Mergulho 
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22. Sidemount Diver  

22.1 Introdução  
Este curso foi concebido para ensinar os mergulhadores certificados a utilizar com segurança cilindros 

primários montados lateralmente como alternativa à configuração tradicional montada nas cotas. O curso é 
estritamente não descompressivo com um limite máximo de profundidade de 40m / 130ft, ou dentro do limite da 
certificação atual do aluno, o que for mais baixo.    

22.2 Qualificações dos Graduados  
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem participar de atividades de mergulho de 

sidemount sem supervisão direta desde que os seguintes limites sejam cumpridos:  
1.  Paradas de Segurança conforme apropriado ou necessário  
2. Os mergulhos planejados que não excedem o nível de certificação atual do mergulhador  

  

22.3 Quem Pode Ensinar  
1. Este curso pode ser ministrado por qualquer Instrutor de Especialidade SDI Sidemount ativo  
2. Os instrutores podem solicitar atualização administrativa por: 

a. Fornecer documentação da certificação de nível de mergulhador SDI Sidemount ou equivalente 
b. Completando 25 mergulhos de sidemount 

OU  
1. Completando com sucesso um curso de instrutor SDI Sidemount com um IT SDI Sidemount ativo e 

completando 10 mergulhos de sidemount. 
  

22.4 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 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 8 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam   
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22.5 Pré requisitos do Aluno  
1. Certificação mínima Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente  
2. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

22.6  Estrutura e duração do curso  
Execução na Água  

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor.  
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado  
3. Este é um curso de ambiente sem teto 

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.    

22.7 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 

22.8 Materiais Requeridos 
1. Manual do Aluno SDI/TDI Sidemount ou elearning 
2. Revisão de conhecimentos do Aluno SDI/TDI Sidemount ou elearning 
3. Guia do Instrutor SDI/TDI Sidemount 

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

1. Cilindros com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno  
2. Reguladores apropriados para a configuração do cilindro com um manômetro em cada primeiro estágio e 

um total de dois segundos estágios  
3. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão para 

configuração de sidemount  
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4. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
5. Máscara e nadadeiras  
6. Computadores de mergulho    
7. Bússola 
8. Sinalizadores de Resgate  

  

22.10 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. Gestão de gás utilizando cilindros independentes  
2. Considerações sobre os Equipamentos  

a. Opções de Cilindros  
b. Opções de Reguladores  
c. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão  
d. Lastro adequado  
e. Considerações sobre os Equipamentos  

3. Comunicações  
a. Sinais manuais  

4. Resolução de Problemas  
a. Compartilhamento de Gás  
b. Vazamentos de Gás  

5. Entrada na água            
a. Praia            
b. Barco  

6. S-Drill; específico para o sidemount   

22.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades de águas confinadas devem ser cobertas durante este curso: 
Exercícios de terra  

1. Os exercicios de terra podem ser realizados a critério do instrutor   

Mergulhos em Águas Abertas 
1. Planejar o Mergulho 
2. Teste e verifique todos os equipamentos, ou seja, medidores de profundidade, timers / relógios de fundo e 

computadores 
3. Familiarização com área  
4. Desça na profundidade planejada e não exceda os limites pré-planejados  
5. Demonstrar a capacidade de gerenciar com segurança o gás em cilindros independentes  
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6. Monitorar a profundidade / tempo / consumo de ar, anotar todos os tempos na prancheta  
7. Demonstrar capacidade de controlar a flutuabilidade 
8. Desclipar e clipar os cilindros de sidemount                         

a. Na água versus fora da água                       
b. Na superfície de pé no fundo                       
c. Entrar na água tão profundo para se ficar de pé                       
d. Na Profundidade  

9. Realizar trocas de regulador  
10. Realizar parada de segurança    

Para completar o curso, os alunos devem:  
1. Complete todos os exercicios de terra e de águas abertas de forma segura e eficiente    
2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho  
3. Registrar todos os mergulhos        
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23. Solo Diver  

23.1 Introdução 
O objetivo deste curso é treinar mergulhadores nos benefícios, perigos e procedimentos adequados para 

mergulho sozinho. Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem participar de atividades de 
mergulho solo. 

23.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo que foi certificado para ensinar esta especialidade   

Para se qualificar para ensinar o Programa Solo Diver, o instrutor deve:  
1. Idade mínima 21 anos  
2. Tem uma experiência de ensino mínima de 1 ano  
3. Certificou 50 alunos ou mais em vários níveis de mergulhador   
4. Mostre a verificação de completar o programa SDI Solo Diver nos últimos 24 meses, completando o curso 

eLearning (se disponível em seu idioma / região) ou o curso de mergulhador com um instrutor qualificado 
usando materiais impressos. 

5. Esta classificação pode ser obtida por atualização administrativa, ou ao completar um curso com um 
Treinador de Instrutor SDI Solo Diver, mas os pré-requisitos devem ser atendidos de qualquer maneira    

23.3 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. N/A 

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

condições determinam  

23.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. SDI Advanced Diver ou equivalente 
3. Forneça prova de 100 mergulhos registrados 

23.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
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2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 
ser descoberto e logado 

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. 

23.6 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: 
b. Formulário de  Declaração Médica SDI 

Após a conclusão bem sucedida desta especialidade, 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  

23.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual do SDI Solo Diver 
2. Revisão de Conhecimentos do SDI Solo Diver 
3. Guia do Instrutor de Solo Diver SDI 

Materiais Opcionais 
1. Prancheta de planejamento do SDI Solo Diver 

23.8 Equipamentos necessários 
1. O equipamento básico de mergulho em águas abertas, conforme descrito na seção três deste manual, com 

exceção de um segundo seguro, ou polvo, não é permitido como fonte de ar redundante. 
2. Um dos seguintes itens deve ser usado para fornecer um regulador independente adicional conectado a uma 

fonte de ar: cilindro de pony, cilindros duplos com isolamento, válvula H, duplos independentes ou 
SpareAir ™ 

23.9 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. Por que devemos mergulhar sozinho 
a. História do camarada de mergulho 
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b. Prós e contras de mergulho com amigos 
c. Prós e contras de mergulho solo 
d. Responsabilidade legal assumida pelo mergulho com amigos 

i. Como usar a renúncia de mergulho solo 
2. Por que devemos mergulhar sozinho 

a. Pré-requisitos e aspectos práticos 
3. Metalidade do Mergulho Solo. 

a. Mergulhador Auto-suficiente 
b. Auto-resgate 

4. Quando não mergulhar sozinho 
a. Ambiente com Teto 
b. Descompressivo e mergulho profundo 

5. Do seu equipamento para Mergulho Solo 
a. Fontes de ar redundantes: cilindro de pony, cilindros duplos com isolamento, duplos 

independentes, SpareAir ™ 
b. Reguladores 
c. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) 
d. Roupas de proteção 
e. Facas de mergulho e outras ferramentas de corte 
f. Uso do saco elevatório/ bóia marcadora de superfície e carretilha (quando relevante e aplicável) 
g. Carretilha de Segurança 
h. Ferramentas de Navegação Subaquática 
i. Cabos de subidas e correntes 
j. Um apito/ dispositivo de sinalização 
k. Marcadores de tintura, espelhos sinalizadores ou pirotécnicos 
l. Posição de emergência que indicadores de radiobaliza (EPIRBs) 
m. Configuração do equipamento apropriada para o mergulho solo; equipamento alinhado e 

hidrodinâmico 
6. Planejando e conduzindo um mergulho solo 

a. Seleção de locais de mergulho e considerações de pré-mergulho 
b. Notificação de arquivo de atividades de mergulho planejadas 
c. Planejamento de Contingência 
d. Configuração do equipamento apropriada para o mergulho solo 
e. Gerenciamento de gases 
f. Evitando Emaranhamento 

7. Navegação  
a. Por que as habilidades de navegação são importantes para o mergulhador solo 
b. Uso de uma bússola mecânica 
c. Bússola eletrônica 
d. Sistemas de rastreamento submarino 

8. Gerenciamento de emergências de mergulho em solo 
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a. Reguladores de fluxo livre 
b. Mau funcionamento do inflador do BCD 
c. Problemas com Máscara 
d. Gerenciando correntes 
e. Emaranhamento 
f. Obrigações de descompressão não intencionais 
g. Técnicas de controle de pânico e estresse 
h. Uso do saco elevatório/ bóia marcadora de superfície e carretilha (quando relevante e aplicável) 

9. Reveja o formulário SDI Solo Diver Termo de Responsabilidade e Expressa Assunção de Risco 
a. Como os alunos usam o formulário SDI Solo Diver Termo de Responsabilidade e Expressa 

Assunção de Risco 
i. Durante o Treinamento 

ii. Trainemento pós mergulho no local  

23.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os mergulhos podem ser realizados em uma piscina ou em águas abertas.   
O aluno é obrigado a demonstrar a compreensão das técnicas para executar corretamente 
um mergulho solo.   
Técnicas de natação 

1. 200 metros / 600 pés de superfície nadam em equipamentos de mergulho completo, configurados para 
condições locais de mergulho; deve ser sem parada e executada em um ambiente de águas abertas 

Habilidades Scuba 
1. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
2. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
3. Perfil de mergulho e / ou não-descompressão exato 
4. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
5. Configuração do equipamento apropriada para o mergulho solo 

a. Equipamentos Hidrodinâmico 
b. Como usar e transportar um fornecimento de ar redundante 

6. Taxas de descida / subida adequadas 
7. Procedimentos de parada de segurança 
8. Monitoramento do equipamento de status de descompressão; tabelas, computadores, equipamentos 
9. Navegação 

a. Demonstrar proficiência de navegação com bússola 
10. Demonstrar o uso emergêncial de um regulador reserva ou sistema de mergulho de resgate que contenha 

uma mistura de fundo a uma profundidade não superior a 30 metros / 100 pés 
11. lançar um marcador de superfície e o uso do dispositivo de sinalização sonoro de superfície 



Padrões das 
Especialidades 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
SDI_Specialty_Standards.docx 
 

 
  

Página82de114 

 

24. Underwater Hunter e Collector Diver  

24.1 Introdução 
O objetivo desta especialidade é permitir ativamente ao aluno envolver a coleção de certos objetos 

marinhos e demonstrar e explicar as regras necessárias de caça subaquática. O estresse deve ser aplicado em técnicas 
prudentes e conservadoras de ambos os aspectos. 

24.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

24.3 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

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

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

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

24.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

24.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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.   
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24.6 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 desta especialidade, 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 

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

manual.  
2. Sacola de coleta ou gancho 
3. Ferramenta de coleta; pistola, arpão, etc. 

24.8 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. Pesquisa da vida marinha 
a. Água Salgada  

i. Invertebrados  
ii. Peixes 

b. Água Doce 
i. Invertebrados 

ii. Peixes 
2. Preservação e Ecologia 

a. Ecologia 
i. Água doce: rios, córregos, nascentes e lagos 

b. Água Salgada 
i. Poluição 

ii. Cuidado com o ambiente 
c. Preservação 

i. Regras de conduta 
ii. Considerações de serviço ao público 

3. Técnicas de Coleta 
a. O que observar 
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b. O que levar 
c. Quanto levar 
d. Como levar 
e. Aspectos legais da coleta 

4. Técnicas de caça 
a. Manipulação da arma de caça 
b. Que peixe pode ser pego 
c. Limites de caça 
d. Perigos de pesca subaquática 

i. Tamanho do peixe 
ii. Sangue liberado 

e. O que não atirar 
f. Perigos de pesca subaquática 

5. Técnicas de caça 
a. Regras da lei 
b. Regras de cortesia de mergulho 

6. Coleta de Invertebrados 
a. Conchas, vieiras, etc 

i. Qual tipo pegar 
ii. Leis Locais 

b. Lagosta 
i. O que levar 

ii. Como pegar sem machucar 
iii. Limites de tamanho 
iv. Limites de sacolas 

24.9 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. O primeiro mergulho deve ensinar ao aluno como o dispositivo de coleta funciona; por exemplo, 
como carregar e disparar a arma de lança   

b. Configure alvos subaquáticos para que o aluno pratique o tiro e recarregue debaixo d'água  
c.  Se ensinar a caçar a lagosta, mostre alguns dos diferentes habitats nos quais você pode encontrar a 

espécie 
2. Mergulho em águas abertas 2  

a. Use as habilidades do primeiro mergulho para tentar coletar uma determinada espécie, 
certificando-se de que todas as leis locais sejam seguidas e permitindo que o aluno aproveite suas 
capturas 
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25. Underwater Navigation Diver  

25.1 Introdução 
Este curso é projetado para proporcionar aos alunos uma maior compreensão e experiência sobre como 

navegar adequadamente debaixo d'água usando navegação natural e de bússola. 

25.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

25.3 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. N/A 

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

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

25.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

25.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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.   
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25.6 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 desta especialidade, 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 

25.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual do estudante noturno e de navegação SDI 
2. Revisão do estudante noturno e de navegação SDI 
3. Guia do Instructor noturno e da navegação SDI 
4. Rescursos do Instructor noturno e da navegação SDI 

25.8 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na seção três deste 

manual. 

25.9 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. O Ambiente Aquático 
a. Visão 
b. Luz 
c. Som 
d. Marés 
e. Correntes 
f. Ondas 
g. Refluxo 

2. Navegação natural. 
a. Contorno do Fundo 
b.  Profundidade 
c. Quantidade de Luz 



Padrões das 
Especialidades 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
SDI_Specialty_Standards.docx 
 

 
  

Página87de114 

 

d. Refluxo 
e. Correntes 
f. Objetos subaquáticos, rochas, naufrágios, ect 

3. Bússola 
a. Tipos 
b. Analógico 
c. Digitais 
d. Características 

i. Linha de fé 
ii. Bezel 

iii. Mostrador Luminoso 
e. Uso da Bússola 

i. Ir e voltar 
ii. Quadrados 

iii. Triângulos 
4. Estimativa de Distância Subaquática 
5. Ciclos de pernada 
6. Tempo 

25.10 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. As habilidades geralmente são feitas com mais sucesso se praticadas antes na superfície a partir da 
costa.  Use um  cabo na costa ou cabo de descida como ponto de partida / referência isso facilita o 
controle dos alunos  

b. Planejar o Mergulho 
c. Entras na água da parte de trás do barco ou da entrada na costa 
d. Práticar ir e voltar na superfície  
e. Quadrados e triângulos na superfície 
f. Execute o quadrado no fundo 
g. Execute o triângulo no fundo 
h. Subidas e Saídas 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Um mergulho deve ser um mergulho de navegação  Coloque objetos ou use formações 

subaquáticas existentes e configure um percurso subaquático.  Deixe os alunos tentar encontrar 
todos os pontos com base na direção e distância que você os forneceu antes do início do mergulho.  

b. Planeje mergulhar e decidir qual é o melhor padrão para usar no local de mergulho. 
c. Entrar e Descer 
d. Entra com o padrão desejado 
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e. Desfrutar do Local 
f. Subidas e Saídas 
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26. Underwater Photographer Diver  

26.1 Introdução 
Este curso destina-se a introduzir mergulhadores no equipamento, técnicas e procedimentos para tirar 

fotografias subaquáticas e permitir que o aluno experimente e discuta muitas áreas de interesse para o fotógrafo 
subaquático 

26.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

26.3 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. N/A 

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

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

26.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

26.5 Estrutura e duração do curso 
1. Execução em Águas Abertas 
2. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
3. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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.   
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26.6 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 desta especialidade, 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 

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

manual. 
2. Equipamento de fotografia subaquática aplicável à estrutura e atividades do curso 

26.8 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. Luz Subaquática 
a. Variação da Luz embaixo d'água 
b. Tempo para a melhor luz disponível para fotografia 
c. Filtragem de correção de cores para a profundidade 
d. Strobes vs Lanternas de Vídeo 
e. Absorção seletiva de cor da luz 
f. Considerações de luz e estroboscópicos disponíveis  
g. Possíveis problemas de retroespalhamento 

2. Considerações sobre os Equipamentos 
a. Balanço de cores 
b. Granulação 
c. Resolvendo o poder 
d. Latitude 
e. Contraste 
f. Reverso de cores 

3. Digital 
a. Captura de Media  
b. Técnologia de Memória 
c. Impressão 
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d. Capacidade de revisão pós mergulho 
e. Tv vs Computador vs Camera 

4. Uso da câmera em associação com mergulho 
a. Tipos de cameras 

i. Estilos de Caixas Estanques 
ii. Unidade integral 

b. Manejando os equipamentos 
c. Ajustando as cameras  

i. Automática vs Manual 
ii. Configurações opcionais (se requerido) 

5. Assuntos fotográficos 
a. Composição da cena 
b. Uso do aprimoramento da luz 
c. Suavidade do assunto 
d. Uso de modelos 
e. Preservação e técnicas de consciência 

6. Cuidado dos Equipamentos 
a. Cuidados com Água Salgada 
b. Cuidados com água doce 
c. Cuidado da câmera inundada 

7. Uso de filmes Cor Positivo 
a. Facilidade de desenvolvimento (processamento E-6) 
b. Montando 

8. Software Digital 
a. Baixando as imagens 
b. Guardar as Fotos 
c. Manipulação das fotos 
d. Impressão e Montagem 

26.9 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

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

1. Local de mergulho conhecido para familiarizar o aluno com o equipamento e manipulação  
2. Composição a ser considerada no ponto de vista inicial 
3. Planejar o Mergulho 
4. Entrada adequada (cuidado a ser tomado com a câmera e equipamentos adicionais, estes podem ser 

passados para o mergulhador uma vez na água em condições e o ambiente o permite) 
5. Consciência situacional (profundidade, tempo, consumo de ar e consciência de amigos) 
6. Fotografia dos assuntos como planejado. 
7. Preservação 
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8. Conduzir subidas seguras e paradas de segurança 
9. Saída 
10. Registrar o Mergulho 

Mergulho em águas abertas 2  
1. Escolha um local de mergulho para dar ao aluno mais aplicação com  

a. A vida marinha 
b. Considerações de luz adicionais  
c. Coloração em grande angular 

2. Estresse na segurança enquanto estiver dentro do ambiente aquático e obtenção de assuntos de boa 
qualidade.  

3. Ambos os assuntos de vida estáveis e móveis são mostrados se possível 
4. Conduza o mergulho de acordo com o acima. 

Uma sessão de pós-mergulho deve ser agendada para que os alunos revejam suas imagens 
fotográficas e desenvolvam técnicas de auto-avaliação. 
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27. Underwater Video Diver  

27.1 Introdução 
A maioria dos mergulhadores tem o desejo de trazer para casa visões e os sons de estar debaixo d'água. O 

video subaquático torna possível salvar nossas experiências subaquáticas e compartilhá-las com outras pessoas. o 
vídeo subaquático é divertido, emocionante e fácil de aprender. Este curso é projetado para apresentar 
mergulhadores aos equipamentos, técnicas e procedimentos necessários para planejar e atirar vídeo subaquático com 
a máxima segurança. 

27.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

27.3 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. N/A 

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

condições determinam  
2. O instrutor tem a opção de adicionar mais 2 alunos com a ajuda de um instrutor assistente ou divemaster 

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 

27.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador SDI Open Water, SDI Junior Open Water ou equivalente; Os juniores só podem tomar 

especialidades aprovadas para a idade deles. 
2. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

27.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Dois mergulhos são necessários com resumos completos e debriefing pelo instrutor. 
2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 

ser descoberto e logado 

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

27.6 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 desta especialidade, 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 

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

manual. 
2. Câmera de vídeo e caixa subaquática equipada para a câmera de vídeo; equipamento opcional, sistema de 

iluminação subaquática 

27.8 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. Equipamentos de vídeo 
a. Sistemas de vídeos 
b. Tipos de formatos de vídeo 
c. Camaras de vídeo 
d. Controles de vídeos 
e. Acessórios 

2. Caixas estanques de vídeo subaquático 
a. Tipos de Caixas 
b. Controles ds caixas 
c. Características e benefícios 
d. Selecionando uma caixa 

3. Gravando embaixo da água 
a. Planejamento de mergulho 
b. Definir o objetivo do mergulho e do vídeo 
c. Criando um Quadro da História (storyboard) 
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d. Questões de Segurança 
4. Montagem pré-mergulho 

a. Configurando os controles da câmera 
b. Montando o sistema 
c. Checando por vazamentos 

5. Técnicas de manipulação de câmeras de vídeo 
a. Uso do viewfinder 
b. Apontar e registrar 
c. Usando um tripé 

6. Técnicas Básicas 
a. Seleção do que registrar 
b. Tempo de filmagem 
c. Colocando as filmagens em sequência. 
d. Aproximando-se da vida marinha 
e. Cortando as filmagens  
f. Filmagens na superfície da água 
g. Filmagens acima da água 

7. Iluminações de vídeo subaquático 
a. Luz Natural 
b. Luz Artificial 
c. Sistemas de lanterna e fontes de alimentação 
d. Lanternas e filtros 

8. Filmando a noite 
a. Questões de Segurança 
b. Entradas e saídas 
c. Operando os controles da câmera e da caixa estanque 
d. Aproximando-se da vida marinha a noite 

9. Editando 
a. Fundamentos da Edição 
b. Equipamentos necessários 
c. Configurando os equipamentos de edição 
d. Técnicas de Edição 
e. Edição na camera  

10. Cuidados e Manutenção 
a. Após cada mergulho 
b. Manutenção regular 
c. Manutenção periódica 
d. Armazenando sistemas de video subaquático 
e. Cuidar de uma câmera de vídeo inundada / habitação 

11. Viajando com um equipamento de vídeo  
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a. Decidindo que equipamento trazer 
b. Empacotando o equipamento 
c. Trazendo equipamentos de vídeo subaquático para o barcos 
d. Voando com equipamentos de vídeo subaquático 
e. Alugando Equipamentos 

27.9 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. Planejar o Mergulho 
b. Definir o objetivo da filmagem 
c. Planejar a seguência de filmagens 
d. Revisão dos procedimentos 
e. Entrada 
f. Procedimentos de mergulho 
g. Saída 
h. Registrar o Mergulho 

2. Mergulho em águas abertas 2   
a. Planejar o Mergulho 
b. Revisão dos procedimentos 
c. Entrada 
d. Planejar o Mergulho 
e. Saída 
f. Registrar o Mergulho 
g. Cuidado dos Equipamentos 
h. Edite imagens para continuar a história 
i. Registrar o Mergulho 

3. Cuidado dos Equipamentos 
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28. Wreck Diver  

28.1 Introdução 
O mergulho em naufrágio pode ser um dos aspectos mais emocionantes do mergulho esportivo, porém 

todos os esforços devem ser feitos para maximizar técnicas de mergulho seguros. Este curso irá discutir os 
equipamentos e técnicas comumente empregados durante o mergulho em naufrágio.  Este curso pode ser ensinado 
como uma não penetração, 2 mergulhos necessários, ou como um curso de penetração limitada, exigindo 3 
mergulhos.  A penetração limitada é definida como um mergulho dentro da luz ambiente do ponto de entrada. 

28.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo ou instrutor assistente que foi certificado para ensinar esta especialidade 

28.3 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

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

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

condições determinam 
2. Durante a parte de penetração do curso, taxa de estudante para instrutor cai para 2 alunos para cada 1 

instrutor. 

28.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente 
2. Idade mínima 18, 15 para curso de penetração limitada com consentimento dos pais 
3. 10 anos com consentimento dos responsáveis legais para o curso de não penetração. 
4. Os mergulhadores de água aberta junior não podem participar de nenhuma atividade de penetração ou 

mergulhar mais fundo que 18 metros / 60 pés 
5. Os mergulhadores devem ter uma certificação de especialidade de mergulhador profundo ou poder fornecer 

prova de experiência de mergulho a mais de 18 metros / 60 pés neste curso. 

28.5 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. São necessários dois mergulhos para o curso de não penetração com preleção completas e repreleções pelo 
instrutor 
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2. O plano de mergulho deve incluir intervalo de superfície, tempo máximo de não descompressão, etc. para 
ser descoberto e logado 

3. Um mergulho adicional deve ser conduzido para uma certificação de penetração limitada 

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.   

28.6 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 desta especialidade, 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 

28.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual de Aluno SDI Wreck, Boat e Drift Diving 
2. Revisão de conhecimentos SDI Wreck, Boat e Drift Diving  
3. Guia do Instrutor SDI Wreck, Boat e Drift Diving 

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

manual. 
2. Carretilha 
3. Um sinalizador audível e um visual 

28.9 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. Declarações motivacionais 
a. Porque mergulhar em naufrágio? 
b. Potenciais benefícios 
c. Beleza 
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d. Mistério 
e. Um lixo humando é mais um tesouro humano 
f. É divertido 

2. Os Cabos de Descida e de Suporte de superfície 
a. Tamanho 
b. Material. 
c. Suporte de superfície 

i. Comunicações, quando e se necessário 
ii. Procedimentos de reservas 

3. O Sistema de Dupla 
4. Contato com Amigos 

a. Contato com visibilidade variada 
b. Sistema de cabos de amigos 
c. Sinalização de Cabo 
d. Posicionamento de amigos em proximidade 

5. Navegação/Mapa 
a. Uso da prancheta 

i. Maior que a normal 
ii. Marcação Pré Mergulho 

b. Pré Planejamento de mergulho usando mapas  e outras informações 
c. Determinando a direção 

6. Desorientaçao 
a. Com/Sem o Amigo de Mergulho 
b. Mergulhador perdido 
c. Falha de Lanterna 
d. Procedimentos de Emergência 

7. Equipamentos Especiais 
a. Lanternas 

i. Principal e de segurança 
ii. Tamanho 

iii. Tempo de uso 
iv. Uso 

b. Dispositivos de corte e facas 
8. Visibilidade limitada 

a. Levantamento de sedimento 
b. Aspectos Psicológicos 

9. Uso da Lanterna 
a. Importância das Lanternas; primárias e de backup 
b. Visão noturna, Não brilhe sua luz nos olhos do amigo 

10. Cabos de vida e carretilhas 
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a. Tipos de cabos 
b. Amarrações 
c. Um marcador de linha direcional 
d. O manuseio do cabo e o carregamento devem ser praticados em terra antes de realizar essa 

habilidade debaixo d'água 
11. Procedimentos de Emergência 

a. Naufrágio seguro 
i. Como é normal, mas com considerações por falta de acesso à superfície em alguns casos 

b. Perigos e outros naufrágios não seguros 
i. Deve-se evitar  

ii. Não entre as portas bloqueadas 
iii. Restrições de entrada 

12. Mapeando o naufrágio 
a. Vertical 
b. Horizontal 
c. Identificação 

28.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades:  Os mergulhos 1 e 
2 são para a certificação de não penetração.  Além dos mergulhos 1 e 2, é necessário o 
mergulho 3 para certificação de penetração limitada; O mergulho 4 é estritamente opcional 
para mais experiência. 

1. Mergulho em águas abertas 1  
a. Pré Mergulho revisão dos computadores de mergulho 
b. Planejar o Mergulho 
c. Testar lanternas 
d. Familiarização com área 
e. Mapeamento básico fora do naufrágio 
f. Uso de cabos fora do naufrágio, opcional 
g. Superfície e registrar o mergulho 

2. Mergulho em águas abertas 2  
a. Planejar o Mergulho 
b. Intervalo de superfície 
c. Descer 
d. Time completa o mapa 
e. Uso de cabos fora do naufrágio, opcional 
f. Superfície e registrar o mergulho 

3. Mergulho em águas abertas 3  
a. Planejar o Mergulho 
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b. Descer 
c. Uso de cabos fora do naufrágio, opcional 
d. Superfície e registrar o mergulho 

4. Mergulho em águas abertas 4 (opcional) 
a. Planejar o Mergulho 
b. Mergulho planejado explicado 
c. Explorar/Mergulhar como determinado 
d. Superfície e registrar o mergulho  



Padrões das 
Especialidades 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
SDI_Specialty_Standards.docx 
 

 
  

Página102de114 

 

29. Visual Inspection Procedure (VIP) 

29.1 Introdução 
Este curso é projetado para promover a segurança no cuidado e manutenção de cilindros de alta pressão. O 

programa VIP destina-se a demonstrar à indústria de mergulho, a necessidade de atender e exceder os padrões 
mínimos estabelecidos pelo Código de Regulamentos Federais. Além disso, destina-se a capacitar os inspetores nas 
técnicas adequadas de manuseio, enchimento e inspeção, incluindo a identificação das várias condições defeituosas 
que podem levar à rejeição ou condenação do cilindro. O curso também abrangerá a operação e reparo de válvulas, 
limpeza e manutenção e o funcionamento de sistemas de compressores de alta pressão.  

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para: 
1. Inspecione visualmente cilindros de alta pressão por condições defeituosas que possam causar uma falha no 

cilindro 
2. Treine os operadores da estação de preenchimento (FSO) nos métodos seguros de manipulação, transporte 

e enchimento de cilindros de alta pressão 

29.2 Quem Pode Ensinar 
1. Qualquer ativo SDI Visual Inspetor Procedure Instrutor 
2. Qualquer profissional que lida com cilindros de alta pressão e tenha recebido permissão por escrito da SDI 

para ensinar este curso.  

29.3 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

1. Não há mais de 3 alunos por configuração de demonstração; ferramentas e cilindros para exercícios 
práticos 

2. Não há mais de 30 alunos por instrutor VIP SDI ativo sem o uso de um assistente experiente para garantir 
que os alunos compreendam os procedimentos que lhes são apresentados.  

29.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 

29.5 Estrutura e duração do curso 
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. Aula e demonstrações é de 6 horas 
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29.6 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 

Após a conclusão bem sucedida desta especialidade, 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 

29.7 Materiais Obrigatórios 
1. Manual de Procedimentos de Inspeção Visual 
2. Apresentação Power Point dos SDI Procedimentos de Inspeção Visual 

29.8 Equipamentos necessários 
O seguinte equipamento é o mínimo exigido por grupo de inspeção durante a execução dos 
procedimentos de Inspeção Visual 

1. Um espelho de ângulo reto com uma ampliação de 2 vezes, e com um diâmetro pequeno o suficiente para 
entrar no pescoço do cilindro 

2. Uma luz de inspeção de tamanho e intensidade suficientes para iluminar o espelho e as roscas sendo 
inspecionadas 

3. Uma varinha de luz ou outra fonte de luz para iluminar as superfícies interiores do cilindro sendo 
inspecionadas 

4. Um ângulo de prender e de referência de calibre linear e direito para estimar a profundidade de qualquer 
corrosão observada nas paredes do cilindro 

29.9 Linhas Gerais Aprovadas 
Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor 
apresentar esses tópicos. 
O texto recomendado inclui o atual CGA C6 e C6.1, ou o equivalente específico do país. 
Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: Manual de Procedimentos de 
Inspeção Visual SDI 
é obrigatório para uso durante este curso. 

1. Propósito 
a. Requerimentos legais, PADRÕES da comunidade 

2. Manipulação segura de Cilindros 



Padrões das 
Especialidades 

        

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
SDI_Specialty_Standards.docx 
 

 
  

Página104de114 

 

a. Regras e recomendações do operador de recarga 
b. Identificação das várias marcações de cilindros 
c. Requisitos de preenchimento legal / ilegal 
d. Procedimentos de enchimentos 

3. Ferramentas e seus usos 
4. Procedimentos de Inspeção Visual 

a. Identificação adequada das várias condições de defeito 
5. Critérios de rejeição e condenação de um cilindro 

a. Definir os critérios de rejeição do cilindro 
b. Defina os critérios para condenar um cilindro 

6. Outros serviços 
a. Inspeção e limpeza de válvulas 
b. Operações de compressor 
c. Manejo Apropriado do Oxigênio 

7. As bases para a limpeza de cilindros 
8. Procedimentos de Inspeção Visual 

a. Passo a passo do processo de inspeção 

29.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

O aluno deve exibir um grau de competência na identificação de várias condições de defeito 
apresentadas pelo instrutor usando cilindros reais com condições defeituosas conhecidas 

1. Inspecione um cilindro durante o programa 
2. Passe com sucesso o exame escrito com uma pontuação mínima de 80%, com 100% de correção. 
3. Demonstrar a capacidade de identificar essas condições em um cilindro que o rejeitasse ou condenasse 
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30. CPROX Administrator  

30.1 Introdução 
Este curso é sobre a ressuscitação cardio-pulmonar (CPR) e administração de oxigênio de emergência (O2) 

combinada em um único programa.  Ele é projetado para ensinar aos mergulhadores as técnicas adequadas para 
administrar RCP e O2 com segurança em situações de emergência.  O aluno será qualificado no final desta 
especialidade para: 

1. Avaliar a vítima 
2. Prover o RCP a um adulto , 1 socorrista 
3. Ser capaz de administrar oxigênio a uma pessoa que respira ou não respira 

É importante que o aluno perceba que um curso de requalificação é exigido a cada 2 anos. 

30.2 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI CPROX ativo pode ensinar este curso 

30.3 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

30.4 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

30.5 Estrutura e duração do curso 
A SDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de 
participantes e seu nível de habilidade. 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Oxigênio (O2) de Emergência   
2. Configuração e uso de cilindro de oxigênio 
3. Uso de different tipos de máscaras 
4. Realizar um RCP em um manequim 
5. ABCs 
6. Regras do 2 
7. Oxigênio se necessário:   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 1 horas 
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30.6 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 desta especialidade, 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 

30.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual SDI CPROX1st AED 
2. Prancheta SDI CPROX1st AED 

30.8 Equipamentos necessários 
Os requisitos mínimos de equipamento para treinamento por um instrutor, divemaster e 
aluno são os seguintes: 

1. Manequim 
2. Cilindros de oxigênio com regulador 

30.9 Assuntos obrigatórios 
Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: A Prancheta do Aluno CPROX 
é obrigatória para uso durante este curso, mas os instrutores podem usar qualquer texto ou 
material adicional que eles acham que ajuda a apresentar esses tópicos. 

1. O que é o CPROX? 
2. Oxigênio (O2) de Emergência 
3. Quando você Administra Oxigênio?  

a. Oxigênio para vítimas que não respiram 
b. Como administrar oxigênio através de uma máscara oro-nasal ao executar RCP 
c. Oxigênio para vítimas que respiram 

i. Mascara Não-Rebreather 
ii. Máscara de Demanda 

iii. Opção de cilindro de Nitrox/ regulador 
d. Segurança e manuseio de oxigênio 

4. Definir Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP) 
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a. Realizando RCP 
i. Auto Proteção 

ii. Acesso a cena e a vítima - SAMU e Declaração do socorrista 
iii. ABCs 
iv. Elevação do queixo e extensão gentil no pescoço 
v. Regras do 2 

vi. Continue o RCP enquanto necessário 

30.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Demonstrar o conhecimento do Oxigênio de Emergência e administração do RCP 
2. Reconhecer e avaliar uma situação de emergência 
3. Saiba como ativar ou alertar o SAMU 
4. Ser capaz de administrar RCP ou administrar oxigênio a uma pessoa que respira ou não respira 

 

NOTA: A certificação é válida por 2 anos e deve ser renovada. 
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31. CPR1st Administrator  

31.1 Introdução 
Este curso é sobre a ressuscitação cardio-pulmonar (CPR) e primeiros socorros combinados em um único 

programa. Ele é projetado para ensinar aos mergulhadores as técnicas adequadas para administrarem RCP de forma 
segura e avaliar e administrar os primeiros socorros corretos para uma determinada lesão. O aluno será qualificado 
no final desta especialidade para: 

1. Reconhecer e avaliar uma situação de emergência e uma vítima 
2. Saiba como ativar ou alertar o SAMU 
3. Seja capaz de fornecer RCP adulto de 1 pessoa e administrar os primeiros socorros adequados a uma pessoa 

que não respira ou ferida. 

É importante que o aluno perceba que um curso de requalificação é exigido a cada 2 anos. 

31.2 Quem Pode Ensinar 
1. Um instrutor SDI CPROX ativo pode ensinar este curso 

31.3 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica  

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

31.4 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

31.5 Estrutura e duração do curso 
Estrutura do curso 
A SDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de 
participantes e seu nível de habilidade. 
Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 

1. Realizar um RCP em um manequim 
a. ABCs 
b. Regras do 2 

2. Primeiros socorros; trate uma lesão simulada para cada um dos " 6 Básicos" 
a. Respiração (ausente) = RCP 
b. Sangramento = Pressão 
c. Quebrado = Imobilizar 
d. Queimadura = Água Fria 
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e. Mordidas = Cobrir 
f. Pancadas = Observar 

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

31.6 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 desta especialidade, 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 

31.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual SDI CPROX1st AED 
2. Prancheta SDI CPROX1st AED 

31.8 Equipamentos necessários 
Os requisitos mínimos de equipamento para treinamento por um instrutor, divemaster e 
aluno são os seguintes: 

1. Manequim 
2. Suprimentos de primeiros socorros apropriados 

31.9 Assuntos obrigatórios 
Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: A Prancheta do Aluno CPROX 
é obrigatória para uso durante este curso, mas os instrutores podem usar qualquer texto ou 
material adicional que eles acham que ajuda a apresentar esses tópicos. 

1. O que é o CPR1st? 
2. Definir Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP) 
3. Como realizar um RCP 

a. Acesso a cena e a vítima - SAMU e Declaração do socorrista 
b. ABCs 
c. Elevação do queixo e extensão gentil no pescoço 
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d. Regras do 2 
e. Continue o RCP enquanto necessário 

4. Definir Primeiros socorros 
a. Quando e como os primeiros socorros devem ser administrados 
b. Avaliar lesão e condição da vítima 
c. Acesso aos 6 Básicos 

i. Respiração (ausente) = RCP 
ii. Sangramento = Pressão 

iii. Quebrado = Imobilizar 
iv. Queimadura = Água Fria 
v. Mordidas = Cobrir 

vi. Pancadas = Observar 

31.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Demonstrar o conhecimento da administração do RCP e primeiros socorros 
2. Reconhecer e avaliar uma situação de emergência 
3. Saiba como ativar ou alertar o SAMU 

NOTA: A certificação é válida por 2 anos e deve ser renovada. 
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32. CPROX1st AED Administrador  

32.1 Introdução 
Este curso é sobre a ressuscitação cardio-pulmonar (CPR) e administração de oxigênio de emergência (O2) 

e desfibrilador externo automático (AED) combinado em um único programa.  Ele é projetado para ensinar aos 
mergulhadores as técnicas adequadas para administrar RCP e O2 e desfibrilador externo automático (AED) com 
segurança em situações de emergência.  O aluno será qualificado no final desta especialidade para: 

1. Reconhecer e avaliar uma situação de emergência e uma vítima 
2. Saiba como ativar ou alertar o SAMU 
3. Seja capaz de fornecer RCP para adultos de uma pessoa, administrar os primeiros socorros adequados a 

uma pessoa que não respira ou ferida e administrar O2 a uma pessoa que respira ou que não respira 
4. e o uso adequado de um desfibrilador externo automático (AED) 

É importante que o aluno perceba que um curso de requalificação é exigido a cada 2 anos. 

32.2 Quem Pode Ensinar 
1. Um instrutor SDI CPROX ativo pode ensinar este curso 

32.3 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

32.4 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 10 anos com consentimento dos responsáveis legais. 

32.5 Estrutura e duração do curso 
A SDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de 
participantes e seu nível de habilidade. 

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

32.6 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 
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b. Formulário de  Declaração Médica SDI 

Após a conclusão bem sucedida desta especialidade, 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 

32.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual SDI CPROX1st AED 
2. Prancheta SDI CPROX1st AED 

32.8 Equipamentos necessários 
Os requisitos mínimos de equipamento para treinamento por um instrutor, divemaster e 
aluno são os seguintes: 

1. Manequim 
2. Cilindros de oxigênio com regulador 
3. Desfibrilador externo automático (AED) com o manual do proprietário; unidade de treinamento quando 

disponível  

32.9 Assuntos obrigatórios 
Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: A Prancheta do Aluno 
CPROX1st AED é obrigatória para uso durante este curso, mas os instrutores podem usar 
qualquer texto ou material adicional que eles acham que ajuda a apresentar esses tópicos. 

1. O que é o CPROX1stAED? 
2. Oxigênio (O2) de Emergência 
3. Quando você Administra Oxigênio? 

a. Oxigênio para vítimas que não respiram 
b. Como administrar oxigênio através de uma máscara oro-nasal ao executar RCP 
c. Oxigênio para vítimas que respiram 

i. Mascara Não-Rebreather 
ii. Máscara de Demanda 

iii. Opção de cilindro de Nitrox/ regulador 
d. Segurança e manuseio de oxigênio 

4. Definir Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP) 
a. Realizando RCP 

i. Auto Proteção 
ii. Acesso a cena e a vítima - SAMU e Declaração do socorrista 

iii. ABCs 
iv. Elevação do queixo e extensão gentil no pescoço 
v. Regras do 2 
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vi. Continue o RCP enquanto necessário 
5. Definir Primeiros socorros 
6. Quando e como os primeiros socorros devem ser administrados 

a. Avaliar lesão e condição da vítima 
b. Acesso aos 6 Básicos 

i. Respiração (ausente) = RCP 
ii. Sangramento = Pressão 

iii. Quebrado = Imobilizar 
iv. Queimadura = Água Fria 
v. Mordidas = Cobrir 

vi. Pancadas = Observar 
7. Defina desfibrilador externo automático (AED) 

a. Quando usar 
b. Como Usar 
c. AED manutenção 
d. Assegurar que o desfibrilador está pronto para uso. 

NOTA: O manual do fabricante deve ser seguido para o uso adequado do AED 
 

32.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Oxigênio (O2) de Emergência 

a. Configuração e uso de cilindro de oxigênio 
b. Uso de different tipos de máscaras 

2. Realizar um RCP em um manequim 
a. ABCs 
b. Regras do 2 

3. Primeiros socorros; trate uma lesão simulada para cada um dos " 6 Básicos" 
a. Respiração (ausente) = RCP 
b. Sangramento = Pressão 
c. Quebrado = Imobilizar 
d. Queimadura = Água Fria 
e. Mordidas = Cobrir 
f. Pancadas = Observar 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Demonstrar o conhecimento do Oxigênio de Emergência e administração do RCP, primeiros socorros e 

AED 
2. Reconhecer e avaliar uma situação de emergência 
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3. Saiba como ativar ou alertar o SAMU 
4. Ser capaz de administrar RCP ou administrar oxigênio a uma pessoa que respira ou não respira 
5. Ser capaz de fornecer primeiros socorros para duas lesões simuladas 

NOTA: A certificação é válida por 2 anos e deve ser renovada. 
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