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Histórico de Revisão 
 

Número de Revisão Data: Mudanças 
2.0 11/12/2001 Reformatado 
2.1 02/04/2002 Atualizações do 1o. Semestre de 2002 
2.2 10/10/2002 Atualizado com as atualizações de treinamento mais recentes 
3.0 08/15/2003 Atualizado com as atualizações de treinamento mais recentes 
3.1 12/19/2003 Alterações editoriais e pequenas atualizações. 
5.0 11/19/2004 Pequenas atualizações. 
6.0 10/13/2005 Principais atualizações e padrões adicionais adicionados 
7.0 3.0 Alterações editoriais e pequenas atualizações. 

8.0 11/13/2007 Atualizado com as atualizações de treinamento de 2007 
Padrões de Mergulhador 

9.0 12/01/2008 Alterações editoriais e pequenas atualizações. 

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

11.0 01/01/2011 Grandes edições, Pequenas atualizações. 
11.1 07/01/2011 Adicionado Padrões de Sidemount e padrões CCR do rEvo 

12.0 01/01/2012 

Adicionado:  
DPV mergulhador #4 
Mergulhador Hlitrox #10 
Underwater Cave Surveying Diver Standard #20 
DPV Cave Diver Standard #21 
Stage Cave Diver Standard #22 
KISS GEM Level 1 SCR Rebreather Standard #24 
Pequenas atualizações. 

12.1 3.0 Pequenas atualizações. 

12.2 02/15/2012 

Adicionado requerimentos do Instrutor para: 
DPV mergulhador 
Mergulhador Sidemount 
Mergulhador Helitrox 

12.3 06/01/2012 2.3 Definições Adicionadas 

12.4 08/15/2012 

Poseidon MK VI / SE7EN Air Diluent CCR Diver modificado 
#29 
Adicionado Poseidon Air Diluent Decompression Procedures 
Diver #30 and Poseidon Mixed Gas CCR Diver #31 
Adicionado Mine Diver I #23 and Mine Diver II #24 

13.0 01/01/2013 

# 32 MK VI / SE7EN Deco Procedures Diver Standard 
Mudou a profundidade máxima para o MK VI / SE7EN para 40 
metros / 130 pés para combinar a bateria Poseidon deco 
Adicionado: Planejando os requisitos de gás OC de resgate / 
deco para a seção de Planejamento de Mergulho 
Adicionado: Uso do DSV / ADV para escoamento diluente no 
MK VI / Se7en para a seção Procedimentos de Emergência 
# 33 MK VI / SE7EN Deco Procedures Diver Standard  
Revisado os Pré requisitos  
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13.1 04/01/2013 
# 2 Adicionado Advanced Wreck para a lista de cursos que 
podem ser conduzidos usando um CCR 
#34 Adicionado Hollis Explorer Air Diluent CCR  

13.2 07/01/2013 

#25 Adicionado Rebreather Discovery Program 
#27 Adicionado Kiss GEM Sidekick Diver 
#30.6 Página 141 Clarificado os requerimnetos de Crossover 
#37 Adicionado Rebreather Cavern Diver Standard 
#38 Adicionado Rebreather Intro to Cave Standard 
#39 Adicionado Rebreather Full Cave Diver Standard 

13.3 07/15/2013 

Página 2 
Requisito removido para que o aluno e o instrutor estejam na 
mesma unidade ao realizar cursos usando CCRs 
# 5.11 Requisitos clarificados para tornar-se um instrutor TDI 
Sidemount 
Itens 3.8, 5.9, 7.8, 8.8, 9.9, 10.8, 11.8, 12.8 e 13.8 Adicionado 
cartões de sugestão e avaliação como material opcional 
17.8 Adicionado TDI Diving In Overhead Environments manual 
como material de leitura sugerido 
Itens 3.8, 30.8, 31.8, 32.8, 33.8, 34.8, 35.8, 36.8 e 39.8 
Adicionado cartões CCR Pre Mergulho lista de checagem e 
Lista de verificação de montagem do fabricante para materiais 
necessários 
#32 Adicionado Discovery MK VI / SE7EN to the Mixed Gas 
CCR Diver Standards.  Nota Importante: O MK VI / SE7EN 
DEVE ser equipado com a atualização total de 60M Trimix. 
#19.2 Page 83 Clarifica os requerimentos se paradas de 
desocmpressão são conduzidas durante o curso. 
#19.5 Page 84 Clarifica os requerimentos se paradas de 
desocmpressão são conduzidas durante o curso. 
#31 Helitrox CCR Diver Unit Specific Standard 
#35.5 Page 171 Clarifica os pre requisitos for MK VI / SE7EN 
CCR Mixed Gas Diver 

14.0 01/01/2014 Sem Mudanças 

14.1 04/01/2004 

Substitua MK VI por MK VI / Se7en em todos os Padrões Diver 
1.2 Rebreather Matrix atualizado 
2.6 Uso esclarecido dos CCR durante os cursos TDI Diver 
 

14.2 10/01/2014 

Profundidade de mergulhos atualizados no Matriz de Curso 
para Introdução ao Tech  
29.5, 30.5 31.5 Adicionado os pre requisitos: Se o rebreather 
for um sidemount rebreather aprovado pela TDI, o aluno deve 
manter a certificação TDI Sidemount Diver ou equivalente e 
fornecer prova de 10 mergulhos sidemount registrados 
29.10, 30.11.31.11 Adicionado aos Requisitos Requeridos de 
Desempenho e Requisitos de Graduação: Todos os padrões 
estabelecidos tanto pelo TDI quanto pelo fabricante do rebreather 
devem ser atendidos, enquanto os limites máximos de ambos não 
podem exceder 
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32 CCR Mixed Gas Diver completamente revisado 
33 CCR Advanced Mixed Gas Diver completamente revisado 
33 CCR Advanced Mix Gas Diver revisa completamente 
30.8 Materiais Requeridos para a Descompressão do Diluente 
de Ar CCR revisado 
31.8 Materiais Requeridos para Decompression de Helitrox 
CCR revisado 
 

15.0 01/01/2015 Sem Mudanças 

15.1 04/01/2015 

Matrix dos Cursos  
#30 Adicionado:  
TDI Air Diluent CCR Diver certificado ou equivalente  
30 horas de experiência na unidade CCR e seis meses de 
experiência 
#39 Adicionado Cave to introductory diver para clarificar 
5.11 Adicionado instrutor deve ser certificado sidemount diver 
32.6 Estrutura e duração da execução de águas abertas 
adicionado 
novos itens 6 e 7  
33 adicionou o Poseidon SE7EN deve ser equipado com 
atualizações completas de 100M, incluindo 100M-emodule e 
counter-lungs com válvulas de adição manual. 
 

15.2 08/01/2015 

1.2 Rebreather Matrix atualizado Classificação de Advanced 
Mixed Gas clarificado para a unidade MKVI / SE7EN 
Adicionado as seguintes unidades rebreather para lista: JJ, 
Liberty e Triton 

15.3 11/01/2015 

Página Dois: Atualização de informações sobre a sede 
2.6 Adicionado novo ponto para clarificar o treinamento em 
ambientes com teto 
2.7 Requisitos do Instrutor Clarificado para cursos de ensino 
usando CCR's 
40.3 Adicionado classificação de mergulhador requerido para o 
esclarecimento do instrutor 

16.0 01/01/2016 Sem Mudanças 
16.1 04/01/2016 5.9 Adicionado novos materiais de sidemount como requisito 
17.0 01/01/2017 1.2 Adicionado classificações do CCR Defender para lista 

17.1 02/24/2017 

29.6 Estrutura do Curso e Duração adicionou novo item 3 à 
seção de transferência 
30.6 Estrutura e duração do curso  
     # 1 mudou Deco Diver para Air Dil Diver 
     # 1, #b mudou 3 mergulhos para 4 
     29.6 Estrutura do Curso e Duração adicionou novo item 2 à 
seção de transferência 
adicionou novo item 2 à seção de crossover 

18.0 01/01/2018 1.1 Matriz de cursos atualizada para introdução ao Tech para 
listar Open Water Diver como pré-requisito 
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2.3 Definições Adicionadas de pré requisitos 
5.6.2 Adicionou requisitos ao adicionar Advanced Nitrox com 
treinamento Sidemount 
6.2 Qualificação de Graduados, idioma adicionado para 
esclarecimento 
6.11 Desempenho de habilidade requerido, habilidade 
adicionada  
7.6 Adicionado Sidemount após a introdução ao Tech 
8.2.7 alterado para TDI Trimix 
8.6.2 Adicionado a combinação ou Introdução ao Tech ou 
Sidemount com Nitrox Avançados e Procedimentos 
Descompressivos 
14.10 Esclarecimento de linguagem adicionada para 
certificação ISO / EUF 
15.9 # 1Changed para ler o analisador de oxigênio (o instrutor 
pode fornecer, analisador # 2 de Helium (o instrutor pode 
fornecer) 
15.11 Esclarecimento de linguagem adicionada para 
certificação ISO / EUF 
17 Adicionado novo padrão para Descuba a Caverna 
18.3 Atualizado "quem pode ensinar" 
18.5.2 Pre requisitos atualizados 
18.6 Na Duração # 3 adicionou Caverna ao combinar 
programas 
18.8 Lista Atualizada de Materiais Requeridos 
19.3 Atualizado "quem pode ensinar" 
19.6 Na Duração # 3 adicionou Caverna Full ao combinar 
programas 
19.8 Lista Atualizada de Materiais Requeridos 
30.5 Pré-requisitos atualizados para o número de mergulhos 
sidemount e requisitos do fabricante 
30.8 Adicionado o padrão de treinamento mínimo do fabricante 
30.11 Adicionado novo item # 3 Completa satisfatoriamente 
toda a habilidade requerida pelo fabricante 
31.5 Pré-requisitos atualizados para o número de mergulhos 
sidemount e requisitos do fabricante 
31.6.1 Alterar o nível de entrada 1 para Diluente de ar 
31.8 Adicionado o padrão de treinamento mínimo do fabricante 
31.11 Adicionado novo item # 3 Completa satisfatoriamente 
toda a habilidade requerida pelo fabricante 
32.5 Pré-requisitos atualizados para o número de mergulhos 
sidemount e requisitos do fabricante 
31.6.1 Alterar o nível de entrada 1 para Ar Diluente 
32.8 Adicionado o padrão de treinamento mínimo do fabricante 
32.11.3  
Adicionado novo Complete satisfatoriamente todas as 
habilidades exigidas pelo fabricante 
32.11.8 Lista atualizada de cáculo de gás de reserva 
32.11.9 Software de planejamento adicionado para uso 
33.6 Deletado o velho #6 
33.6 Adicionado a sessão de transferência 
33.8.3 Quantidade gas de reserva redefinida 
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33.10.4 Lista atualizada de cáculo de gás de reserva 
34.6 Deletado o velho #6 
34.6 Adicionado a sessão de transferência 
34.8.3 Quantidade gas de reserva redefinida 
34.10.4 Lista atualizada de cáculo de gás de reserva 
37 Nome alterado para o Mixed Gas CCR Poseidon MKVI para 
Helitrox e Deco  Proc CCR 
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1. Matrix dos Cursos 

1.1 Todos os Cursos 
 
Sessão Curso Mínimo 

Idade 
Número de 

Mergulhos necessários 
Aluno x 

Instrutor 
Razão 

Pré requisitos 
Certificação 
e mergulhos 

 
3 Intro to  

Tec 
15 3 mergulhos não mais de 23 

metros / 75 pés 
6 para 1 Mergulhador de 

Águas Abertas   
25 Mergulhos 
registrados 
 

4 DPV mergulhador 18 3 mergulhos 4 para 1 Mergulhador de 
Águas Abertas 

5 Mergulhador 
Sidemount 

18 3 mergulhos 4 para 1 Mergulhador de 
Águas Abertas 

6 Nitrox  
Mergulhador 

15 N/A 2 mergulhos 
recomendados 

N/A 
8 para 1 

SDI Open Water 
Scuba Diver ou 
inscrição atual em 
um curso SDI 
Open Water Scuba 
Diver ou 
equivalente 

7 Avançado  
Nitrox 

15 4 mergulhos 
100 minutos de tempo de 
fundo 

8 para 1 Mergulhador de 
Nitrox 
25 Mergulhos 
registrados 

8 Descompressivo  
Procedimentos 

18 4 mergulhos 4 para 1 Mergulhador de 
Aventura 
Avançada ou 
Avançado ou  
25 Mergulhos 
registrados 

9 Extended Range  
Mergulhador 

18 4 mergulhos 
Todos os mergulhos 
maiores que 33 metros / 
100 pés 
2 mergulhos maiores que 
40 metros / 130 pés 

4 para 1 Certificação 
Advanced Nitrox e 
Decompression 
Procedures 

10  Mergulhador Helitrox 18 4 mergulhos 
2 mergulhos maiores que 
30 metros / 100 pés 

4 para 1 Advanced Diver e 
Deep Specialty ou 
TDI Intro to Tech 
Diver, 
Mergulhador 
Nitrox Avançado  
50 Mergulhos 
registrados 

11 Naufrágio Avançado  18 6 mergulhos todos de 4 para 1 Mergulhador 
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Mergulhador penetração 
100 minutos de tempo de 
fundo 

Avançado 
Naufrágio básico 
ou cavern 
50 Mergulhos 
registrados 

12 Mergulhador Trimix 18 4 mergulhos 
2 mergulhos maiores que 
40 metros / 130 pés 
100 minutos de tempo de 
fundo 

4 para 1 Certificações de 
Procedimentos 
descompressivos e 
nitrox avançado 

13 Trimix Avançado  
Mergulhador 

18 4 mergulhos 
2 mergulhos maiores que 
55 metros / 180 pés 
100 minutos de tempo de 
fundo 

4 para 1 Mergulhador 
Extended Range ou 
entry level trimix 
100 Mergulhos 
registrados 

14 Nitrox Gas  
Blender 

18 N/A N/A NENHUM 

15 Advanced Gas  
Blender 

18 N/A N/A TDI Gas Blender 
ou equivalente 

16 Oxigênio (O2)  
Equipment Service 
 Technician 

18 N/A N/A TDI Gas Blender 
ou equivalente 
Técnico geral de 
equipamentos 
Empregado em 
uma loja de 
mergulho 

17 Cavern Discovery 15 1 Mergulho Cavern 4 para 1 Mergulhador Open 
Water Scuba Diver 
SDI ou 
Equivalente 
25 Mergulhos 
registrados 

18 Mergulhador Cavern 15 4 mergulho e 80 minutos de 
tempo de fundo em 2 
diferentes pontos 

4 para 1 Mergulhador de 
Águas Abertas  
25 Mergulhos 
registrados 

19 Intro to  Cave Diver 
 

15 4 mergulhos com 
penetração limitada 
80 minutos de tempo de 
fundo em 2 diferentes 
pontos 

3 para 1 Mergulhador 
Cavern 

20 Full Cave 
 Mergulhador 

18 8 mergulhos 
240 minutos de tempo de 
fundo 

3 para 1 Intro to  Cave 
Diver 

21 Underwater Cave 
Surveying Diver 

18 2 mergulhos com um 
mínimo de 60 minutos 

2 para 1 Full Cave Diver, 
25 mergulhos de 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

  
 

Indícexixdexxiv 

 

não treinamentos 
de full cave 

22 DPV Cave Diver 18 3 mergulhos em 2 locais 
diferentes por um mínimo 
de 90 minutos 

2 para 1 Full Cave diver, 
Decompression 
Procedures diver, 
50 mergulhos de 
não treinamentos 
de full cave 

23 Stage Cave Diver 18 3 mergulhos em 2 locais 
diferentes por um mínimo 
de 90 minutos 

3 para 1 Full Cave diver 

24 Mine Diver I 18 4 mergulhos com um 
mínimo de 100 minutos 
Se combinado com o Mine 
Diver I-12 mergulhos por 
um mínimo de 340 minutos 
durante 6 dias 

3 para 1 TDI Cavern Diver 
ou equivalente 

25 Mine Diver II 18 8 mergulhos com um 
mínimo de 240 minutos 
Se combinado com o Mine 
Diver I-12 mergulhos com 
um mínimo de 340 minutos 
durante 6 dias 

3 para 1 TDI Mine Diver 1 

26 Rebreather Discovery 18 1 sessão de piscina / água 
confinada por um mínimo 
de 30 minutos até uma 
profundidade máxima de 9 
metros / 30 pés 
1 A sessão de água aberta é 
opcional 

1 para 1 TDI Nitrox Diver 
ou equivalente 
10 mergulhos 
registrados para 
participar de 
piscina / sessão de 
águas confinadas 
25 mergulhos 
registrados de 
águas abertas 

27 Semi-Closed  
Rebreather Diver 

15 4 mergulhos 
100 minutos de tempo de 
fundo para o Dolphin 
6 mergulhos para o 
Azimuth 

6 para 1 Nitrox básico ou 
inscrição atual em 
um curso básico de 
nitrox 

28 KISS GEM Level 1 
Rebreather Diver 

18 Mínimo de 60 minutos em 
água confinada 
Mínimo 5 mergulhos 
Mínimo 200 tde empo de 
fundo em águas abertas 
2 mergulhos não fundo 
mais de 15 metros / 50 pés  

4 para 1 Nitrox Diver e 
Advanced Diver a 
critério do instrutor 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

  
 

Indícexxdexxiv 

 

29 Kiss GEM Sidekick 18 Mínimo de 60 minutos em 
água confinada 
Mínimo 5 mergulhos 
Mínimo 200 de empo de 
fundo em águas abertas 
2 mergulhos não fundo 
mais de 15 metros / 50 pés 

4 para 1 SDI Advanced 
Diver ou 
equivalente, SDI 
ou TDI Nitrox 
Diver ou 
equivalente (pode 
ser combinado) 

30 Air Diluent  
Closed Circuit  
Rebreather Diver  

18 Mínimo de 60 minutos em 
água confinada 
Mínimo 7 mergulhos 
Mínimo 420 de tempo de 
fundo em águas abertas 
Profundidade máxima de 
30 metros / 100 pés 

2 para 1 Nitrox diver (pode 
ser combinado com 
o programa) 
20 Mergulhos 
registrados 

31 Air Diluent  
Closed Circuit  
Rebreather  
Decompression 
Procedures  
Diver 

18 Mínimo de 60 minutos em 
água confinada 
Mínimo 7 mergulhos 
Mínimo 420 de tempo de 
fundo em águas abertas 
Profundidade máxima de 
45 metros / 150 pés 

2 para 1 Mergulhador 
Advanced Nitrox e 
Decompression 
Procedures 
50 Mergulhos 
registrados 
OU 
TDI Air Diluent 
CCR Diver 
certificado ou 
equivalente  
30 horas de 
experiência na 
unidade CCR 
e seis meses de 
experiência 

32 Helitrox Closed Circuit 
Rebreather Diver 

18 Mínimo de 60 minutos em 
água confinada 
7 mergulhos com um 
mínimo de 420 minutos 
Gradualmente aumentando 
a profundidade a uma 
profundidade máxima de 45 
metros / 150 pés 

4 para 1 50 Mergulhos 
registrados 
TDI Advanced 
Nitrox, Deco 
Procedures ou 
Helitrox Diver ou 
o equivalente 
OU 
TDI Air Dil Diver 
com 30 horas na 
unidade e 6 meses 
de mergulho CCR 

33 Mixed Gas  
Closed Circuit  
Rebreather 
Diver 

18 6 mergulhos não fundo 
mais de 40 metros / 130 pés 
8 mergulhos se combinados 
com mergulhador trimix 

2 para 1 TDI Air Diluent 
CCR mergulhador 
ou equivalente de 
uma agência 
reconhecida pela 
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TDI 
TDI Trimix 
mergulhador (pode 
ser combinado com 
o programa) 
50 horas de 
repetição em mais 
de 50 mergulhos 
registrados em uma 
unidade específica 

34 Advanced  
Mix Gas  
Closed Circuit  
Rebreather Diver 

18 7 mergulhos 
5 dos mergulhos mistos de 
gás devem ser mergulhos 
de descompressão 

2 para 1 TDI Air Diluent 
CCR mergulhador 
ou equivalente de 
uma agência 
reconhecida pela 
TDI 
100 horas de CCR 
em mais de 100 
mergulhos 
registrados em uma 
unidade específica. 
50 mergulhos não 
fundo mais de 30 
metros / 100 pés 

35 Air Diluent Closed 
Circuit Rebreather 
Diver Unit Specific 
Poseidon Discovery 
MK VI / SE7EN 

18 Mínimo de 60 minutos em 
água confinada 
Mínimo 4 mergulhos 
Mínimo 180 de tempo de 
fundo em águas abertas 
Profundidade máxima de 
30 metros / 100 pés 

4 para 1 Nitrox Diver 
20 Mergulhos 
registrados 

36 Air Diluent Closed 
Circuit Rebreather 
Diver Unit Specific 
Poseidon Discovery 
MK VI / SE7EN 

18 Mínimo de 60 minutos em 
água confinada máximo de 
9 metros /30 feet 
Mínimo de 7 mergulhos 
Mínimo de 420 minutos de 
tempo de fundo em águas 
abertas 
Profundidade máxima de 
45 metros / 150 pés 

4 para 1 MK VI / SE7EN 
Diver Advanced 
Nitrox e 
Decompression 
Procedures Open 
Circuit Diver 
50 Mergulhos 
registrados 
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37 Helitrox Deco Closed 
Circuit Rebreather  
Diver Unit Specific  
Poseidon Discovery 
MK VI / SE7EN 

21 Mínimo de 360 minutos em 
águas abertas, profundidade 

máxima 48 metros / 157 
pés, Mínimo de 6 

mergulhos sendo 4 
mergulhos devem ser 

mergulhos de 
descompressão 

2 para 1 MK VI / SE7EN 
Deco Procedures 
Diver 

38 Air Diluent Closed 
Circuit Rebreather 
Diver Unit Specific  
Hollis Explorer 

18 anos, 15 anos 
com 

consentimento 
dos responsáveis 

legais. 

4 mergulhos com um 
mínimo de 100 minutos 

acumulados 

6 para 1 TDI Nitrox Diver 
ou equivalente 
25 mergulhos 
registrados, menos 
de 25 mergulhos 
registrados é 
necessária uma 
sessão de água 
confinada de 60 
minutos 

39 Rebreather Cavern 
Diver 

18 5 mergulhos devem ser 
conduzidos  

4 mergulhos de cavern com 
um mínimo de 120 minutos 
acumulados em 2 diferentes 

locais 

3 para 1 TDI Air Diluent 
CCR Diver 
certificado ou 
equivalente 
25 mergulhos 
registrados e 25 
horas em unidade 
específica 

40 Rebreather Intro to 
Cave 

18 1 mergulho de avaliação de 
águas abertas deve ser 

conduzido se o aluno for 
novo com o instrutor ou 
tenha passado mais de 6 

meses desde o último 
mergulho da caverna. 

4 mergulhos de caverna no 
cabo principal com um 
mínimo de 120 minutos 

acumulados em 2 diferentes 
locais 

3 para 1 TDI CCR Air 
Diluent Diver ou o 

equivalente 
TDI CCR Air 

Diluent Diver ou 
equivalente 

OU 
TDI Introductory 

Cave Diver ou 
equivalente 

50 mergulhos 
registrados e 30 

horas em unidade 
específica 
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41 Rebreather Full Cave 
Diver  

18 8 mergulhos de caverna 
com um mínimo de 360 

minutos acumulados em 3 
diferentes locais 

1 local não utilizado 
durante o cavern ou cursos 
introdutórios de caverna 
Pelo menos 2 mergulhos 
devem ter pelo menos 60 

minutos de duração 

3 para 1 TDI CCR Air 
Diluent 

Decompression 
Procedures Diver 

ou equivalente 
TDI Rebreather 
Introductory to 

Cave Diver 
Ou certificação 
TDI Full Cave 

Diver 
50 mergulhos 

registrados e 50 
horas em unidade 

específica 
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1.2 Treinamento de Cursos de Rebreather 
TDI oferece treinamento sobre as seguintes Unidades de CCR 

Unidades Air Diluent Air Diluent 
Decompression 

Helitrox Mixed Gas Advanced 
Mixed Gas 

Copis x x x x x 
Defender  x x x x x 
Discovery MK 
VI / SE7EN 

x x x x (SE7EN 
apenas) 

Evolution x x x x x 
Hammerhead x x x x x 
Hollis Exporer x -- -- -- -- 
Inspiration x x x x x 
JJ x x x x x 
KISS x x x x x 
Liberty x x x x x 
Mark 15 x x x x x 
Megalodon x x x x x 
O2ptima x x x x x 
Ouroboros x x x x x 
Pathfinder x x x x -- 
Prism 
Topaz/Prism2 

x x x x x 

Pelagian x x x x x 
rEvo x x x x x 
Sentinel x x x x x 
SF2 x x x x x 
Submatix 100 x x x x x 
Titan x x x x x 
Triton x x x x x 

 
 

Os padrões de mergulhador de Air diluent, Air diluent Decompression Procedures, o Helitrox, o Mixed 
Gas e  o Advanced Mixed Gas CCR contidos neste manual são específicos das unidade dos CCRs acima. 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página1de216 

 

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

2.1 Adminstrativos 
Os instrutores devem assegurar que todos os alunos completem os seguintes formulários - para cada componente de 
curso e ação (especialidade) em que o aluno participe. Esses registros devem ser mantidos por um mínimo de sete 
anos e devem estar completos antes do início do curso. São eles: 

1. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco TDI 
2. Formulário de Liberação Médica TDI 

a. Se um aluno responde sim a qualquer pergunta na Declaração Médica da TDI sob a seção de 
histórico médico, 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 inscrição de mergulho 
de treinamento de especialidade. 

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

4. Todos os registros de alunos TDI devem ser mantido por um período mínimo de 7 anos. 
5. Todos os cursos de TDI devem ser concluídos no prazo de 12 meses. 

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

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

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

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

Co-Ensino ou Segundo Instrutor = Uma pessoa que é certificada para ensinar o curso que está ocorrendo 
e está trabalhando em conjunto com um instrutor também certificado, instrutor Course Director ou Intructor Trainer. 
O 2º instrutor receberá o mesmo crédito para o curso se listado no formulário de inscrição inicial. 

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

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

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

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

1. O corpo de água semelhante às condições regionais de mergulho (oceanos, lago, etc.) 
Nota: As piscinas não são consideradas um ambiente de águas abertas 

2. Claridade da água 
3. Temperatura acima e abaixo da água 
4. Condições do clima 
5. Acesso a água 
6. Equipamento apropriado para as condições 
7. Proteção térmica apropriada para as condições 
8. Uma preleção completa que inclui: 

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

9. 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. 

2.6 Realização de treinamento em um ambiente com teto (caverna, 
caverna, naufrágio, etc.) 

Os cursos que não envolve teto físico da TDI podem ser conduzidos em um ambiente com 
teto sob as seguintes condições: 
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1. O aluno já estar certificado como mergulhador de ambiente com teto (overhead) em que estão sendo 
treinados  

2. O instrutor é um instrutor TDI qualificado para o ambiente com teto na qual o treinamento está sendo 
realizado 

3. Tanto o instrutor como o aluno têm experiência anterior de mergulho no local em que o treinamento está 
sendo realizado 

4. Estudante e instrutor estão equipados adequadamente para o ambiente 
5. O curso NÃO é o treinamento inicial do aluno em um rebreather (SCR ou CCR). 

a. Depois de acumular 25 horas de experiência de mergulho com rebreather, um aluno pode 
participar de treinamento adicional de rebreather em um ambiente de teto, a critério do instrutor, 
desde que todas as outras condições acima tenham sido atendidas 

2.7 Conduzindo Cursos Usando Rebreather de Circuito Fechado 
(CCR) 

Os seguintes cursos de nível Tiver Diver podem ser conduzidos usando CCR sujeito aos 
requisitos abaixo: 
Advanced Nitrox, Advanced Wreck, Cavern, Introductory Cave, Full Cave, Mine Diver 
Nível 1 e 2  

1.  Estudante (s) do curso devem preencher todos os pré-requisitos do curso e ser totalmente certificado na 
unidade CCR que está sendo usada  

 (Sem combinar treinamento de nitrox avançado com treinamento de CCR)  
2.  O(s) instrutor(es) do curso devem ser um instrutores TDI CCR qualificado na unidade que estão 

mergulhando 
3. O(s) instrutor(es) do curso deve(m) ser mergulhador(es) certificado(s) na unidade CCR, que o aluno está 

mergulhando  

NOTA: As capacidades dos cilindros utilizadas nos padrões TDI 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 métrica listado; Da mesma forma, se você 
usar cilindros imperiais, use o cilindro de tamanho imperial listado, I.E. 3 litros / 18 pés 
cúbicos.   
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3. Intro to Tech 

3.1 Introdução 
O curso TDI Intro to Tech apresenta aos alunos o mundo do mergulho técnico. Este curso foi concebido 

como um curso introdutório para os cursos TDI Advanced Nitrox e o TDI Decompression Procedures. O objetivo 
deste curso é familiarizar os alunos com as configurações de equipamentos técnicos, aprimorar as habilidades de 
mergulho em águas abertas (como flutuabilidade, trim e consciência situacional) e apresentar aos alunos técnicas 
avançadas de planejamento de gás dentro de um contexto sem descompressão. Este curso é estritamente um curso 
sem descompressão; Os alunos são autorizados a usar misturas de nitrox de ar enriquecido (EAN), desde que a 
mistura de gás esteja dentro do nível atual de certificação. O Intro to Tech pode ser combinado com o TDI 
Advanced Nitrox a critério do instrutor. 

3.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem sucedida do curso, os graduados podem participar de atividades de mergulho em 

uma configuração de equipamento técnico sem supervisão direta desde que: 
1. As atividades de mergulho se aproximam das de treinamento 
2. As áreas as atividades e condições ambientais se aproximam das de treinamento 

Graduados podem se inscrever nos cursos: 
3. Curso TDI Advanced Nitrox 
4. Curso TDI Decompression Procedures 

3.3 Quem Pode Ensinar 
1. Procedimentos Um 

Um instrutor ativo SDI Open Water Scuba Diver Instructor ou Instrutor TDI Nitrox que completou um 
curso de Instrutor Intro to Tech TDI conduzido por um TDI Intro para Tech IT pode ser registrado para 
ensinar. 

2.  Procedimentos Dois 
Um instrutor ativo SDI Open Water Scuba Diver Instructor ou Instrutor TDI Nitrox que possui os níevis de 
mergulhador TDI Advanced Nitrox e Decompression Procedures, ou equivalente, podem ser aplicadas para 
uma atualização administrativa para ensinar o programa 

3.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

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

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
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1. Um máximo de 6 alunos por instrutor; É o critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições 
determinam 

3.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais. 
2. Certificação mínima Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente 
3. Fornecer prova de 25 mergulhos registrados em águas abertas 

3.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Um mínimo de 3 mergulhos devem ser conduzidos; Todos os mergulhos devem ser conduzidos em 
profundidades dentro do nível atual de certificação do mergulhador, mas nenhum mergulho deve exceder 
23 metros / 75 pés 

2. Se o curso TDI Intro to Tech for ensinado em conjunto com o TDI Advanced Nitrox, apenas um total de 4 
mergulhos são necessários; mais pode ser conduzido a critério do instrutor 

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

de habilidade. 

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas 

3.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

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

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

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

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

3.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Intro to Tech (ou curso eLearning) 
2. Apresentação de PowerPoint TDI Intro to Tech 
3. Guia do Instrutor TDI Intro to Tech 
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4. Recursos do Instrutor (CD) TDI Intro to Tech 

Materiais Opcionais 
1. Manual TDI Advanced Nitrox Diving 
2. Manual TDI Decompression Procedures 
3. Cartões de Dicas TDI Intro to Tech 
4. Cartões de Avaliação TDI Intro to Tech  

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

1. Cilindro(s) primário(s) com volume do cilindro apropriado para condições de mergulho e consumo de gás 
do mergulhador 

2. Reguladores Principais 
a. Segundos estágios primários e alternativos são necessários em todos os cilindro(s) primário(s) 
b. Manómetros de pressão submersíveis são necessários em todos os cilindros primários 

3. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
4. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
5. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície 

a. Apropriada para a profundidade máxima planejada 
b. Saco elevatório com pelo menos 11 kg / 25 lbs de força de elevação 

6. Proteção térmica apropriada para as condições locais do treinamento 
7. Pranchetas subaquáticas/ wet-note 

3.10 Assuntos obrigatórios 
Os instrutores TDI podem usar qualquer material que considerem relevante para o curso Os seguintes 

tópicos devem ser cobertos durante este curso: 
1. Física 

a. Revisão de Pressão 
2. Fisiologia 

a. Taxas de Subidas/Descidas 
b. Hipertermia 
c. Hipotermia 
d. Aspectos Psicológicos 

3. Considerações sobre os Equipamentos 
a. Cilindro único / duplo; opções de válvula 
b. Opções de Reguladores 
c. Opções de Arnês/BCD 
d. Computador, temporizador de fundo, opções de medidor de profundidade 
e. Opções de Carretilhas/Spools 
f. Opções de sacos elevatórios / bóias de marcação de superfície. 
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g. Opções de Proteção a Exposição 
h. Equipamento mínimo, traga apenas o que é necessário 
i. Equipamento arrumado e alinhado 

4. Planejamento de mergulho 
a. Tabelas/planejamento de mergulho no computador e execução 
b. Calculo da taxa de Consumo de Ar na Superfície (SAC) 
c. Cálculos mínimos de reserva de gás para mergulhos sem descompressão 
d. Observações ambientais. 

5. Procedimentos 
a. Estratégias de Entrada/Saída 
b. Estratégias de emergência em caso de falha / perda de gás 
c. Estratégias de Subidas/Descidas 

3.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades em águas abertas: 
Exercícios de terra 

1. Seleção e preparação de equipamentos 
2. Conduzir habilidades orientadas para equipes (checagem de amigos) para o lançamento do saco elevador 
3. Combinação de gás entre equipes de amigos (gas matching) 
4. Demonstrar familiaridade com sinais manuais básicos 
5. Demonstrar um planejamento pré-mergulho adequado com limites baseados no consumo de gás pessoal e 

do time. 

Exercícios Pré Mergulho 
1. Uso do S.T.A.R.T. antes de todo mergulho 
2. Análise de estresse e mitigação 

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

Exercícios dentro da água 
1. Checagem de Lastro 
2. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado (capacidade de deslocamento em posição fixa na coluna de 

água sem mover as mãos ou os pés) 
3. Demonstrar um Trim adequado (capacidade de se manter na horizontal durante a descida, no fundo e na 

subida do mergulho) 
4. Demonstrar técnicas de propulsão sem levantar sedimento: pernada de sapo, sapo modificado, tesoura 

modificado e pernada para trás 
5. Demonstrar a capacidade de realizar os seguintes exercícios enquanto mantém a guarnição e a 

flutuabilidade na coluna de água: 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página8de216 

 

a. Troca de Reguladores 
b. Recuperação de regulador 
c. Alagamento parcial da máscara com desalamento com perda mínima de ar 
d. Remoção da máscara com desalamento com perda mínima de ar 

6. Demonstrar a capacidade de realizar os seguintes exercícios enquanto mantém o trim e a flutuabilidade na 
coluna de água: 

7. Demonstrar a capacidade de realizar um exercício de torneiras enquanto mantém o trim e a flutuabilidade 
na coluna de água (se forem utilizados cilindros duplos) 

8. Demonstrar a capacidade de lançar uma bóia de marcadora de superfície ou saco elevatório, mantendo o 
trim e a flutuabilidade na coluna de água 

9. Mostre boa consciência situacional 

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

4.1 Introdução 
O objetivo do curso TDI Diver Propulsion Vehicle (DPV) é familiarizar os mergulhadores com as 

habilidades, conhecimentos, planejamento, organização, procedimentos, técnicas, problemas e riscos da utilização 
de DPVS. Ao completar o treinamento de Especialista em veículos de propulsão de mergulhador TDI, o aluno deve 
ser capaz de: demonstrar a compreensão dos conhecimentos práticos necessários para o mergulho com DPV, 
planejar adequadamente e conduzir com segurança mergulhos com DPV e implementar técnicas e procedimentos 
para gerenciar e minimizar os perigos do mergulho com DPV. 

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

DPV sem supervisão direta desde que os seguintes limites sejam cumpridos: 
1. Fazer as Paradas de Segurança e de Descompressão como apropriado ou necessário  
2. Os mergulhos planejados que não excedem o nível de certificação atual do mergulhador  

4.3 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor TDI DPV ativo. 

4.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

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

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 3 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 

4.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais. 
2. Certificdo como um Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente 
3. Forneça prova de 25 mergulhos registrados 

4.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  
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1. Os alunos devem completar 2 mergulhos DPV com um mínimo de tempo acumulado de 60 minutos. 
2. Profundidade máxima de 40 metros / 130 pés 

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

de habilidade.  

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

4.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

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

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

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

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

4.8 Equipamentos necessários 
É necessário o seguinte material: 
1. N/A 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. Cilindro(s), com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
2. Regulador (s) de primeiro e segundo estágio com fonte de ar alternativa;   
3. Manômetro submersível 
4. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão  
5. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho  
6. Máscara e nadadeiras 
7. Dispositivos de corte  
8. Computador, relógio ou temporizador de fundo e medidor de profundidade  
9. Pranchetas ou wetnotes com um lápis 
10. Apito ou outro dispositivo de sinalização 
11. DPV apropriadamente configurado para o ambiente 
12. Carretilha com um mínimo de 7,5 metros / 25 pés de linha 
13. Saco Elevatório ou bóia de superfície com a mínimo of 12 kgs / 25 lbs de elevação 
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14. Bússola 

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

1. Motivações para o mergulho com DPV 
2. Vantagens do uso de um DPV 
3. Considerações sobre os Equipamentos 

a. Opções de DPV 
b. Componetes do DPV 
c. Taxa do Tempo de Uso da Bateria 
d. Cuidados e Manutenção 
e. Cabos de DPV 

4. Procedimentos de Resolução de Problemas 
a. Mau funcionamento ou falha do DPV 
b. Reboque 
c. Compartilhar Gas com DPV 
d. Emaranhamento 
e. Evitando Colisões 
f. Seperação do Time 

5. Considerações ambientais 
a. Locais de mergulho apropriados e inapropriados 
b. Condições ambientais adequadas 
c. Baixo Impacto no uso de DPV 

6. Técnicas de mergulho com DPV 
a. Flutuabilidade e Trim com DPV 
b. Instigar mudanças direcionais e de profundidade 
c. "Estacionando" o DPV 
d. Cortesia e etiqueta do DPV 

7. Planejamento de mergulho e gerenciamento de gás 
a. Tempo de Retornar, Distância de Retornar e Pressão de Retornar 
b. Mistura(s) de gas(es) e LND ou obrigações de descompressão 

4.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

O aluno deve realizar o seguinte S-drill e habilidades durante todos os mergulhos: 
1. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado  
2. Verificação de equipamento e correspondência do equipamento  
3. Checagem de Bolhas  
4. Demonstrar técnicas de propulsão especializadas em diferentes tipos de fluxo  
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5. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado  
6. Demonstrar postura corporal adequada  
7. Demonstrar análise de estresse apropriado (detecção e gerenciamento)  

O aluno deve realizar as seguintes habilidades na água durante todos os mergulhos: 
1. Uso Apropriado do DPV 
2. Subidas Compartilhando Gas com DPV desclipado 
3. Subida com DPV desativado 
4. Retirar um membro da equipe e seu DPV desativado 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente  
2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho  
3. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente de água contaminada.  
4. Registrar todos os mergulhos  

4.11 Para se qualificar para ensinar o curso de TDI DPV Diver, um 
instrutor deve: 

1.  Ser um ativo TDI Instrutor 
2. Fornecer prova de 25 mergulhos de DPV registrados em águas abertas* 

* Mergulho técnico; Qualquer mergulho envolvendo descompressão, cilindros adicionais, 
ambientes com teto como naufrágios, cavernas ou minas. 
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5. Sidemount Diver  

5.1 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. Este curso pode ser 
combinado com outros cursos TDI, tais como: Decompression Procedures, Extended Range, Trimix, Advanced 
Trimix e Advanced Wreck. Se combinado, os padrões para ambos os cursos devem ser atendidos.  

5.2 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. Fazer as Paradas de Segurança e de Descompressão como apropriado ou necessário  
2. Os mergulhos planejados que não excedem o nível de certificação atual do mergulhador  

5.3 Quem Pode Ensinar  
Este curso pode ser ministrado por qualquer instrutor de mergulho TDI Sidemount ativo.  

5.4 Razão Instrutor-Aluno  
Acadêmica  

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

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

Mergulhos em Águas Abertas  
1. Um máximo de 4 alunos por instrutor TDI é permitido  

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

5.6 Estrutura e duração do curso  
Execução em Águas Abertas   

1. Os alunos devem completar 3 mergulhos com um mínimo de tempo acumulado de 90 minutos.  
2. Se o Nitrox Avançado é ensinado em conjunto com o TDI Sidemount, apenas um total de quatro (4) 

mergulhos são necessários, mais pode ser conduzido a critério do instrutor, mas todos os mergulhos devem 
ser conduzidos em profundidades dentro do nível atual de certificação do mergulhador 
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Estrutura do curso  
1. A TDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de participantes e seu nível 

de habilidade.   

Duração  
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 4 horas  
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 2 dias  

5.7 Requerimentos Adminstrativos  
Adminstrativos 

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

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

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

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

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

1. Dois Cilindros, com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno  
2. Dois reguladores independentes com primeiro e segundo estágios cada um com um medidor de pressão 

submersível  
3. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão para 

configuração de sidemount  
4. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho  
5. Máscara e nadadeiras  
6. Computador de mergulho e um dispositivo adicional de profundidade e temporização; computador reserva 

recomendado 

O instrutor deve usar um equipamentos de mergulho de sidemount completo durante todos 
os exercícios de água  

5.9 Assuntos obrigatórios  
Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor 
apresentar esses tópicos.  
Materiais Requeridos 

1. Manual do Aluno SDI/TDI Sidemount ou elearning 
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2. Guia do Instrutor SDI/TDI Sidemount 

Materiais Opcionais 
1. Cartões de Dicas TDI Sidemount 
2. Prancheta de Avaliação TDI Sidemount  

Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso:  
1. Procedimentos de correspondência de gás para incluir volumes diferentes  
2. Gestão de gás utilizando cilindros independentes  
3. Aspectos Psicológicos  
4. Considerações sobre os Equipamentos  

a. Opções de Cilindros  
b. Opções de Reguladores  
c. Coletes Compensadores de Flutuabilidade/ opções de Arnês  
d.  Lastro adequado  
e.  Considerações sobre os Equipamentos  

5. Comunicações  
a. Sinais manuais  
b. Sinalização de Lanterna  

6. Resolução de Problemas  
a. Compartilhamento de Gás  
b. Vazamentos de Gás  
c. Falha de Lanterna  
d. Perda de Visibilidade  
e. Emaranhamento  
f. Autorresgate.  

7. Espaços Apertados  
8. Preservação  
9. Entradas díficeis na água  
10. S-Drill; específico para o sidemount  

5.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação  

Os seguintes exercícios de terra devem ser cobertos durante este curso:  
1. Os exercicios de terra podem ser realizados a critério do instrutor  

Exercícios Pré Mergulho  
1. Use START - quer dizer S-drill (Exercícios sem ar e checagem de bolhas), Time (cheques de equipamento 

do amigo, Ar (gerenciamento de gás), Rota (entrada / saída e caminho planejado), Tabelas (profundidade, 
duração, ponto de checagem e cronograma).  

2. Análise de estresse e mitigação  
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O aluno deve realizar as seguintes habilidades na água durante todos os mergulhos:  
1. Demonstrar técnicas de propulsão sem levantar sedimento: pernada de sapo, sapo modificado, tesoura 

modificado, pernada para trás, helicóptero, puxada de mão se apropriado ao meio ambiente.  
2. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado (capacidade de deslocamento em posição fixa na coluna de 

água sem mover as mãos ou os pés)  
3. Demonstrar um Trim adequado (capacidade de se manter na horizontal durante a descida, no fundo e na 

subida do mergulho)  
4. Demonstrar a capacidade de realizar os seguintes exercícios enquanto mantém a guarnição e a 

flutuabilidade na coluna de água:  
a. Desclipar e clipar os cilindros de sidemount  
b. Execute trocas de gás com e sem máscara  

5. Demonstrar a capacidade de gerenciar com segurança o gás em cilindros independentes  
6. Demonstrar técnicas de conservação, conscientização e referência posterior  
7. Lançar um Saco Elevatório  
8. Carregar cilindro (s) adicional (ais); opcional 

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. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente de água contaminada.  
4. Registrar todos os mergulhos  

5.11 Para se qualificar para ensinar o curso de TDI Sidemount 
Diver, um instrutor deve: 

1. Seja certificado como Sidemount Diver  
2. Ser um ativo TDI Instrutor 
3.  Fornecer prova de 25 mergulhos técnicos de sidemount registrados em águas abertas*  
OU 
1. Seja certificado como Sidemount Diver 
2. Fornecer prova de 10 mergulhos técnicos de sidemount registrados em águas abertas* 
3. Complete o curso com um IT TDI Sidemount ativo 

* Mergulho técnico; Qualquer mergulho envolvendo descompressão, cilindros adicionais, 
ambientes com teto como naufrágios, cavernas ou minas. 
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6. Nitrox Diver  

6.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de entrada para mergulhadores recreativos que desejam utilizar 

nitrox ar enriquecido (EAN) como gás respiratório. O objetivo deste curso é capacitar os mergulhadores nos 
benefícios, perigos e procedimentos adequados para o uso de misturas de nitrox de 22 a 40 por cento de conteúdo de 
oxigênio. 

6.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso: 

1. Os graduados podem participar de atividades de mergulho utilizando um único gás de EAN-22 até EAN-40 
e que não requerem descompressão, sem supervisão direta 

Os graduados estariam qualificados para se inscreverem em: 
1. Curso TDI Advanced Nitrox 
2. Curso TDI Decompression Procedures 
3. Curso TDI Semi-closed Rebreather 

6.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer TDI Nitrox Instrutor ativo 

6.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

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

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Uma vez que o nível de entrada nitrox é essencialmente um curso baseado em informação e acadêmica, 

nenhum mergulho é especificamente exigido, pois não há habilidades para avaliar.  
2. Os mergulhos opcionais são desejáveis para efetivamente demonstrar as vantagens do uso de EAN no uso 

prático de campo. Se agendado, não é necessária uma supervisão direta do instrutor, mas os mergulhos não 
devem ser conduzidos em ambientes que podem exceder a habilidade existente ou os níveis de 
profundidade do aluno. 

6.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais. 
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2. Tenha uma certificação mínima de mergulhador de águas abertas ou uma inscrição atual em um curso de 
mergulhador de águas abertas 

6.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Dois mergulhos nitrox são recomendados, mas não são necessários 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 3 horas 

6.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

6.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Understanding Nitrox (ou curso eLearning) 

Materiais Opcionais 
1. Tabela TDI EAD 
2. TDI Understanding Nitrox PowerPoint 

6.9 Equipamentos necessários  
1. Cilindro de Nitrox para analise 
2. Analisador dr Nitrox 
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6.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Understanding Nitrox é obrigatório para uso durante este curso, mas os 
instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles acham que ajuda a 
apresentar esses tópicos.  Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

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

a. Oxigênio 
b. Nitrogênio 

3. Física 
a. Revisão de Pressão 
b. Pressões parciais 

4. Considerações sobre os Equipamentos 
a. Quarenta por cento de conteúdo de oxigênio ou menos 
b. Acima de Quarenta por cento de conteúdo de oxigênio 

5. Tabelas de mergulho 
a. Introdução de conceito equivalente de profundidade de ar equivalente (EAD) apenas para 

demonstração 
b. Tabelas de EAN 
c. Mudando misturas em mergulhos repetitivos 

6. Computadores de mergulho 
a. Misturas Ajustáveis 
b. Oxigênio (O2) integrado 

7. Vantagens e Desvantagens do EAN 
a. Use como ar para vantagem fisiológica com tabelas de ar ou computadores 
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 

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

9. Procedimentos comuns de mistura 
a. Mistura por pressão parcial 
b. Mistura por Fluxo Contínuo 
c. Separação por membrana 

6.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Pré Mergulho 
1. Uso das Tabelas TDI para planejar um mergulho com nitrox aproveitando os cálculos da EAD 
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2. Crie um plano de mergulho escrito simples para um mergulho em nitrox até uma profundidade máxima de 
operação (PMO) calculada com PO2 entre 1,3 e 1,6, dependendo das condições ambientais 

3. Demonstrar o uso correto do analisador de oxigênio 
4. Demonstrar gerenciamento e rotulagem corretas do cilindro 
5. Conduza uma prelecção pré mergulho simples (pode ser simulado se mergulhos não fazem parte do 

programa) 
6. Programe o computador nitrox, se usado, com porcentagem de oxigênio apropriada 
7. Registre pelo menos 1 análise de cilindro de nitrox para incluir: PMO e conteúdo de oxigênio 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do TDI Nitrox Course 
2. Demonstrar compreensão da análise de oxigênio para misturas de nitrox 
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7. Advanced Nitrox Diver  

7.1 Introdução 
Este curso examina o uso de EAN-21 através de 100 por cento de oxigênio para misturas ideais para uma 

profundidade de até 40 metros / 130 pés.  O objetivo deste curso é capacitar os mergulhadores nos benefícios, 
perigos e procedimentos adequados para o uso de misturas de nitrox de 21 a 100 por cento de conteúdo de oxigênio 
para mergulhos sem paradas de descompressão requeridas. O curso de TDI Decompression Procedures ou Intro to 
Tech pode ser combinado com o TDI Advanced Nitrox a critério do instrutor. 

7.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem sucedida do curso, os graduados podem participar de atividades de mergulho 

utilizando EAN21 até 100 por cento de oxigênio, sem supervisão direta desde que: 
1. As atividades de mergulho se aproximam das de treinamento 
2. As áreas as atividades se aproximam das de treinamento 
3. As condições ambientais se aproximam das de treinamento 

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para se inscrever em: 
1. Curso TDI Decompression Procedures 
2. Curso TDI Extended Range 

7.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer TDI Advanced Nitrox Instructor ativo 

7.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. 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 

7.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais. 
2. Certificação mínima de TDI Nitrox Diver, ou equivalente 
3. Fornecer prova de 25 mergulhos registrados em águas abertas 
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4. Se este curso for ensinado em conjunto com o curso TDI Decompression Procedures, a idade mínima é de 
18 anos 

7.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Os alunos devem completar 4 mergulhos com um mínimo de tempo acumulado de 100 minutos. 
2. Se o nitrox avançado é ensinado em conjunto com procedimentos de descompressão *, apenas um total de 

6 mergulhos são necessários, mais podem ser conduzidos a critério do instrutor, com uma profundidade 
máxima de 45 metros / 150 pés 

3. Se o Nitrox Avançado é ensinado em conjunto com Intro to Tech ou TDI Sidemount *, apenas um total de 
quatro (4) mergulhos são necessários, mais pode ser conduzido a critério do instrutor, mas todos os 
mergulhos devem ser conduzidos em profundidade dentro do mergulhador nível atual de certificação e 
nenhum mergulho deve exceder 23 metros / 75 pés 

4. Apenas 2 mergulhos do curso de naufrágio avançado podem ser creditados em relação ao total de 
mergulhos necessários 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas. 

* Uma combinação de três vias de TDI Intro to Tech ou TDI Sidemount, Advanced Nitrox e 
Decompression Procedures é permitido com um mínimo de 8 mergulhos necessários. Os pré-requisitos para nitrox 
avançado e procedimentos de descompressão devem ser atendidos para esta combinação antes de iniciar o programa. 

7.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

7.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual do Aluno TDI Advanced Nitrox ou curso eLearning 
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Materiais Opcionais 

1. TDI EAD I Tabelas de PO2 
2. Apresentação PowerPoint  TDI Advanced Nitrox Diving 
3. Pranchetas de Dicas TDI Advanced Nitrox 
4. Pranchetas de Avaliação TDI Advanced Nitrox 

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

1. Segunda estágio alternativo ligado a um regulador primário ou a uma unidade de mergulho redundante; 1,9 
litro / 13 pés quadrados de mínimo 

2. Manômetro submersível 
3. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
4. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
5. Dispositivos de corte 
6. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
7. Cilindro e regulador adequadamente rotulados e limpos conforme necessário para misturas EAN 
8. Acesso ao analisador de oxigênio, pode ser fornecido pelo instrutor 

7.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Advanced Nitrox é obrigatório para uso durante este curso, mas os 
instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles acham que ajuda a 
apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. Física 
a. Revisão de Pressão 

2. Fisiologia 
a. Hipóxia 
b. Intoxicação por oxigênio. 

i. Unidades de toxicidade de oxigênio do corpo inteiro (OTU's) 
ii. Sistema nervoso central (SNC) 

c. Narcose pelo Nitrogênio 
d. Absorção de Nitrogênio e eliminação 
e. Toxicidade do dióxido de carbono 
f. Toxicidade do móxido de carbono 

3. Formúlas 
a. Cáculos de Melhor Mistura 
b. Profundidade máxima de operação (PMO) de cálculos de mistura 

4. Considerações sobre os Equipamentos 
a. Acima de Quarenta por cento de conteúdo de oxigênio 
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b. Acima de Quarenta por cento de conteúdo de oxigênio 
5. Tabelas de mergulho 

a. Profundidade de ar equivalente com qualquer tabela 
b. Tabelas geradas por computador 

6. Computadores de mergulho 
a. Misturas Ajustáveis 
b. Oxigênio (O2) integrado 

7. Planejamento de mergulho 
a. Operações 

i. Requerimentos de Gás 
ii. Limitações do oxigênio. 

iii. Limitações do nitrogênio 
8. Procedimentos comuns de mistura (instrutor demonstrar um método) 

a. Mistura por pressão parcial 
b. Mistura por Fluxo Contínuo 
c. Separação por membrana 

9. Descompressão 
a. Uso de nitrox (EAN) de ar enriquecido como gás de descompressão, isto é, 50/50, 80/20 etc. 
b. Oxigênio (O2) para descompressão 
c. Vantagens / desvantagens de troca de múltiplos gases 

7.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Profundidade máxima de 40 metros / 130 pés As seguintes habilidades de águas abertas 
devem ser preenchidas pelo aluno durante todos os mergulhos de águas abertas: 
Exercícios de terra 

1. Revisão das habilidades de nitrox 
2. Demonstrar o uso correto do analisador de oxigênio, incluindo um procedimento para calibração correta. 
3. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 

a. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
b. Limites baseados em exposições de oxigênio a profundidade planejada com mistura atual 
c. Limites baseados em exposições de nitrogênio a profundidade planejada com mistura atual 

4. Calcule e registre a carga de SNC para cada mergulho, incluindo exposição cumulativa quando apropriado 
5. Demonstrar e entender o etiquetamento de gás 
6. Demonstrar aderência às convenções relativas à preparação de equipamentos para o serviço de oxigênio 

(O2) 
7. Programe o computador nitrox, se usado, com porcentagem de oxigênio apropriada 
8. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 

Para completar o curso, os alunos devem: 
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1. Complete com satisfação o exame escrito do TDI Advanced Nitrox 
2. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 

Exercícios Pré Mergulho 
1. Uso do S.T.A.R.T.* antes de todo mergulho 
2. Análise de estresse e mitigação 

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

Exercícios dentro da água 
1. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado (capacidade de deslocamento em posição fixa na coluna de 

água sem mover as mãos ou os pés) 
2. Mostre boa consciência de amigos e outros membros da equipe através de práticas de mergulho orientadas 

para comunicação, proximidade e equipe 
3. Demonstrar capacidade de gerenciar o fluxo livre do regulador primário de forma controlada, ciclo de 

desligamento e mudança para o regulador de backup 
4. Conduza uma parada de segurança adequada, mantendo a flutuabilidade neutra 
5. Demostrar capacidade de compartilhar o ar com amigo como receptor e doador de forma controlada, 

mantendo a posição na coluna de água 
6. Demonstrar posição correta do corpo; trim apropriado, tanto horizontal / quanto ao avançar alinhado 
7. Demonstrar análise de estresse apropriado consigo e com o dupla  
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8. Decompression Procedures Diver  

8.1 Introdução 
Este curso examina a teoria, métodos e procedimentos do mergulho de descompressão em estágio 

planejado.  Este programa é projetado como um curso autônomo ou pode ser ensinado em conjunto com o curso TDI 
Advanced Nitrox, Advanced Wreck ou Extended Range.  O objetivo deste curso é treinar os mergulhadores sobre 
como planejar e conduzir um mergulho padrão de descompressão planejada que não exceda a profundidade máxima 
de 45 metros / 150 pés, a menos que seja ensinado em conjunto com o curso TDI Extended Range. São apresentados 
os requisitos de equipamento mais comuns, técnicas de configuração e descompressão. Os alunos são autorizados a 
utilizar misturas de nitrox de ar enriquecido (EAN) ou oxigênio para descompressão, desde que a mistura de gás 
esteja dentro do nível de certificação atual. 

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

descompressão sem supervisão direta desde que: 
1. As atividades de mergulho se aproximam das de treinamento 
2. As áreas as atividades se aproximam das de treinamento 
3. As condições ambientais se aproximam das de treinamento 

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para se inscrever em: 
4. Curso TDI Advanced Nitrox 
5. Curso TDI Extended Range 
6. Curso TDI Advanced Wreck Course 
7. Curso TDI Trimix 

8.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor de Procedimentos de Decompressão TDI ativo pode ensinar este curso 

8.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. 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 
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8.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificação mínima de SDI Advanced Adventure Diver, Advanced Diver ou equivalente 
3. Fornecer prova de 25 mergulhos registrados em águas abertas 

8.6  Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. São necessários quatro mergulhos, 2 desses mergulhos devem ser mais profundos que 30 metros / 100 pés 
2. Se o nitrox avançado é ensinado em conjunto com procedimentos de descompressão *, apenas um total de 

6 mergulhos são necessários 
3. Apenas 2 mergulhos do curso de naufrágio avançado podem ser creditados em relação ao total de 

mergulhos necessários 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas. 
* Uma combinação de três vias de TDI Intro to Tech ou TDI Sidemount, Advanced Nitrox e Decompression 
Procedures é permitido com um mínimo de 8 mergulhos necessários. Os pré-requisitos para nitrox avançado e 
procedimentos de descompressão devem ser atendidos para esta combinação antes de iniciar o programa. 

8.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

8.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Decompression Procedures Student ou eLearning 

Materiais Opcionais 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página28de216 

 

1. Apresentação PowerPoint TDI Decompression Procedures 
2. Cartões de Dicas TDI Deco Procedures 
3. Cartões de avaliação TDI Deco Procedures  

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

1. Cilindro(s) primário(s) com volume do cilindro apropriado para condições de mergulho e consumo de gás 
do mergulhador 

NOTA: Duplas independentes e duplas com isolador, podem ser usadas. 
2. Cilindros de Descompressão com Misturas 

a. Dois Cilindros, com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno com 
manômetro submersível 

b. Rotulado de acordo com os padrões TDI 
3. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
4. Reguladores 

a. Segundos estágios primários e alternativos são necessários em todos os cilindro(s) primário(s) 
b. Manómetros de pressão submersíveis são necessários em todos os cilindros primários 

5. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
6. Dispositivos de corte 
7. Jon-line e outros cabos de configuração conforme ditado pelas condições do local 
8. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície 

a. Apropriada para a profundidade máxima planejada 
b. elevação mínima de 12 kg / 25 lb 

9. Acesso ao analisador de oxigênio; pode ser fornecido pelo instrutor 
10. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
11. Prancheta Subaquática 

8.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Decompression Procedures é obrigatório para uso durante este curso, mas 
os instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles acham que ajuda a 
apresentar esses tópicos.  Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. Visão Geral das Paradas de Segurança de Descompressão Comparadas às Paradas Requeridas 
2. Física 

a. Revisão de Pressão 
3. Fisiologia 

a. Mecanismos da formação de bolhas 
b. Vantagens de misturas hiperóxicas para descompressão 
c. Absorção de Nitrogênio e eliminação 
d. Toxicidade do dióxido de carbono 
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e. Taxas de Subidas/Descidas 
f. Hipertermia 
g. Hipotermia 
h. Aspectos Psicológicos 

i. Excesso de tarefas 
ii. Estresse 

iii. Pânico 
iv. Gerenciamento de tempo 
v. Equipamento 

4. Opções de Descompressão 
a. Ar 
b. Nitrox 
c. Oxigênio 

5. Considerações sobre os Equipamentos 
a. Opção de cilindro duplo ou cilindro único, opções de válvula 
b. Opções de Cilindros de Stage 
c. Opções de Reguladores 
d. Opções de Arnês/BCD 
e. Computador, medidor de profundidade, opções de temporizador de fundo 
f. Carretilhas de Subida e navegação 
g. Sacos elevatóris / bóias de marcação de superfície para deriva ou descompressão livre 
h. Jon-line ou Ganchos Garvin 
i. Lastreamento adequado e controle de flutuabilidade durante a fase de mergulho e descompressão 

6. Tabelas de Mergulho versus Computadores 
a. Introdução e revisão de diferentes modelos (Bühlmann, DCIEM, US Navy, etc.) 
b. Uso adequado de computadores eletrônicos de mergulho de vários níveis para planejamento e 

descompressão de mergulho 
i. Misturas Ajustáveis 

ii. Oxigênio (O2) integrado 
7. Planejamento de mergulho 

a. Operação Padrão 
i. Requerimentos de Gás 

ii. Limitações do oxigênio. 
iii. Limitações do nitrogênio 

b. Planejamento de Contingência 
i. Descompressão omitida 

ii. Doença descompressiva 
iii. Problemas com Equipamentos 

8. Procedimentos 
a. Principal e gás descompressivo 
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i. Operações Normais 
ii. Falha, perda ou procedimentos de emergência inadeguados 

iii. Análise de gás e registro 
iv. Salvaguardas em reguladores de descompressão 
v. Aparelhagem e implementação de equipamentos de descompressão 

b. Descida 
i. Métodos de entrada, cabos de descida ou descida livre 

ii. Organização de equipamentos transportados por mergulhador 
c. Subida 

i. Taxas variáveis 
ii. Trim e compensação 

d. Métodos de descompressão fixo ou a deriva 
i. Cabos de subida fixadas ao fundo 

ii. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície 
iii. Estágios a deriva ou fornecido pelo barco 
iv. Cilindros de gás autonomo versus fornecido da superfície/ barra de descompressão. 

e. Suporte 
i. Da costa 

ii. Do cabo de descida ou plataforma fixa 
iii. De barcos live-aboard 

8.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: 

1. Análise anteriores de habilidades e requisitos TDI 

Exercícios de terra 
1. Seleção e preparação de equipamentos para um ambiente com teto virtual 
2. Conduzir habilidades orientadas para equipes (checagem de amigos) para o lançamento do saco elevador  
3. Conduzir habilidades orientadas para equipes (checagem de amigos) para o procedimentos de troca de gás 
4. Combinação de gás entre equipes de amigos (gas matching) 
5. Demonstrar familiaridade com sinais manuais básicos  
6. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 

a. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
b. Exact dive and decompression profile 

Exercícios Pré Mergulho 
1. Uso do S.T.A.R.T.* antes de todo mergulho 
2. Análise de estresse e mitigação 
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* START quer dizer S-drill (Exercícios sem ar e checagem de bolhas), Time (cheques de equipamento do 
amigo, Ar (gerenciamento de gás), Rota (entrada / saída e caminho planejado), Tabelas (profundidade, 
duração, ponto de checagem e cronograma). 

Exercícios dentro da água 
1. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado (capacidade de deslocamento em posição fixa na coluna de 

água sem mover as mãos ou os pés) 
2. Mostre boa consciência de amigos e outros membros da equipe através de práticas de mergulho orientadas 

para comunicação, proximidade e equipe  
3. Demonstrar conforto de natação na superfície e em profundidade, carregando um único cilindro de stage de 

descompressão 
4. Demonstrar capacidade de soltar e recuperar um único cilindro de descompressão enquanto mantém a 

posição na coluna de água 
5. Demonstrar habilidade para lançar um saco de elevatório sozinho e como membro do time 
6. Demonstrar subida controlada / escalonada no saco de elevatório/ cabo de subida de emergência (cabo de 

subida perdido) 
7. Remover e recolocar a máscara embaixo da água (pegar máscara reserva) 
8. Demonstrar reação apropriada à vazamento de gás do distribuidor (manifold) ou primeiro estágio, 

manômetro e regulador primário 
9. Reagir ao mau funcionamento do inflador BCD; Desconecte a mangueira de inflagem, despeje o gás e infle 

por via oral um BCD / ASA até a flutuabilidade neutra 
10. Demonstrar capacidade de confirmar a(s) troca(s) de gás em profundidade com amigos / membros da 

equipe 
11. Respirando gás de descompressão com o dupla por pelo menos 1 minuto. 
12. Demonstrar reação apropriada ao regulador de descompressão em fluxo livre simulado  
13. Demonstrar modificações adequadas ao cronograma de descompressão em uma emergência (ao longo do 

tempo, sobre a profundidade) (a ser simulada) 
14. Demonstrar mergulhador cansado na profundidade e na superfície por 30 metros / 100 pés laterais cada 
15. Complete uma natação segurando a respiração na profundidade por 15 metros / 45 pés 
16. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 

a. Montagem de equipamentos transportados por um mergulhador 
b. Taxas de descida / subida adequadas 
c. Procedimentos apropriados de parada planejada 
d. Monitoramento do equipamento de status de descompressão; tabelas, computadores, equipamentos 

17. Situações de contingência e resolução de problemas, conforme apropriado pelo instrutor 
a. Descompressão omitida 
b. Perfis de tempo de fundo ampliados com descompressão aumentada e agendamentos recalculados 
c. Falha em lançar um Saco Elevatório e Carretilha 
d. Perdeu o cabo de subida ou perdeu o cabo de âncora do barco 
e. Perda do Gás de Descompressão 

18. Uma parada de de segurança de pelo menos 3 minutos deve ser realizado em todos os mergulhos sem 
descompressão e paradas de descompressão em etapas adequadas sempre que e onde for exigido. 
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19. Demonstrar (simulado) o compartilhamento de gás de emergência a uma profundidade estacionária não 
superior a 30 metros / 100 pés 

20. Demonstrar o lançamento de emergência 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 

21. Demonstrar a adequada implantação, gerenciamento e uso da mistura de fundo, mistura de descompressão 
e mistura de viagem, se usado, incluindo, entre outros: 

a. Gerenciamento de gás conservador 
b. Controle de profundidade para evitar descer muito profundo para a mistura 
c. Mostre respostas apropriadas e no tempo certo a instruções / sinais do instrutor e demonstre 

controle de flutuabilidade e conscientização ao longo do mergulho 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Decompression Procedures 
2. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
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9. Extended Range Diver  

9.1 Introdução 
Este curso fornece treinamento e experiência necessários para utilizar competentemente o ar para 

mergulhar até 55 metros / 180 pés que requer descompressão em etapas, utilizando misturas de nitrox ou oxigênio 
durante a descompressão.  O objetivo deste curso é treinar mergulhadores nas técnicas adequadas, requisitos de 
equipamentos e perigos do mergulho em ar profundo até um máximo de 55 metros / 180 pés, utilizando misturas de 
nitrox ou oxigênio para descompressão estagiada. 

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

descompressão sem supervisão direta desde que: 
1. As atividades de mergulho se aproximam das de treinamento 
2. As áreas as atividades se aproximam das de treinamento 
3. As condições ambientais se aproximam das de treinamento 

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para se inscrever em: 
1. Curso TDI Advanced Wreck Course 
2. Curso TDI Trimix 
3. Curso TDI Advanced Trimix 

9.3 Quem Pode Ensinar 
Este curso pode ser ministrado por qualquer instrutor ativo TDI Extended Range 

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. Um máximo de 4 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 

9.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificado como TDI Advanced Nitrox Diver e TDI Decompression Procedures Diver ou equivalente  
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3. Forneça prova de um mínimo de 100 mergulhos registrados, dos quais 25 devem ser maiores que 30 metros 
/ 100 pés 

9.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Os alunos devem completar 4 mergulhos com um mínimo de tempo acumulado de 100 minutos.  
2. Todos os mergulhos devem ser mais profundo que 30 metros / 100 pés com 2 mergulhos mais fundo do que 

40 metros / 130 pés 
3. Apenas 2 mergulhos do curso de naufrágio avançado podem ser creditados em relação ao total de 

mergulhos necessários 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 8 horas. 

9.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

9.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Extended Range / Trimix Diver ou curso de eLearning 

Materiais Opcionais 
1. PowerPoint do TDI Extended Range/Trimix 
2. Mergulho profundo; Um Guia Avançado de Fisiologia, Procedimentos e Sistemas, Revista 2ª edição de 

1995, de Bret Gilliam 
3. Pranchetas de Dicas TDI Extended Range 
4. Pranchetas de Avaliação TDI Extended Range  
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9.9 Equipamentos necessários 
O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 

1. Cilindro(s) com Misturas de Fundo 
a. Cilindros com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
b. Torneiras duplas, duplo distribuidor (manifold) ou duplas independentes 
c. Rotulado de acordo com os padrões TDI 

2. Mistura de Viagem se usado 
a. Cilindros com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
b. Rotulado de acordo com os padrões TDI 

3. Cilindros de Descompressão com Misturas 
a. Cilindros com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
b. Rotulado de acordo com os padrões TDI 

4. Reguladores 
a. Reguladores redundantes e primários necessários em todos os cilindros de mistura de fundo 
b. Manômetros de pressão submersíveis são necessários em todos os cilindros primários/mistura de 

fundo 
c. Um segunda estágio de mangueira de longa  deve ser designada e adequadamente manipulada para 

facilitar o compartilhamento de ar em profundidade, se necessário 
5. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão de acordo com 

a configução utilizada 
6. Dispositivos de profundidade e temporização redundantes 
7. Computadores de descompressão a ar permitidos para uso como dispositivos de profundidade e 

temporização 
8. Sistema de lanterna redundante se necessário para condições do local 
9. Jon-line e outros cabos de configuração conforme ditado pelas condições do local 
10. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície 

a. Apropriada para a profundidade máxima planejada 
b. Elevação mínima de 12 kg / 25 lb no saco elevatório/ bóia de marcação de superfície. 

11. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
12. Dois dispositivos de corte 
13. Prancheta subaquática (para tabelas de descompressão / contingência) 

9.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Extended Range é obrigatório para uso durante este curso, mas os 
instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles acham que ajuda a 
apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. História do Mergulho Profundo com Ar 
2. Física 

a. Revisão de Pressão 
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b. Fórmulas para resolver problemas de planejamento de mergulho, profundidade máxima de 
operação (PMO), melhor mistura, etc. 

3. Fisiologia 
a. Hipóxia 
b. Intoxicação por oxigênio. 

i. Todo o corpo (OTUs) 
ii. Sistema nervoso central 

c. Narcose pelo Nitrogênio 
d. Absorção de Nitrogênio e eliminação 
e. Toxicidade do dióxido de carbono 
f. Toxicidade do móxido de carbono 
g. Hipertermia 
h. Hipotermia 

4. Opções de Descompressão 
a. Ar 
b. Nitrox 
c. Oxigênio 

5. Considerações sobre os Equipamentos 
a. Opção de cilindro duplo ou cilindro único, opções de válvula 
b. Opções de Cilindros de Stage 
c. Opções de Reguladores 
d. Opções de Arnês/BCD 
e. Computador, medidor de profundidade, opções de temporizador de fundo 
f. Carretilhas de Subida e navegação 
g. Sacos elevatórios / bóias de marcação de superfície para deriva ou descompressão livre 
h. Lanternas 
i. Máscara e faca redundantes 
j. Jon-line ou Ganchos Garvin 

6. Tabelas de mergulho 
a. Introdução e revisão de diferentes modelos (Bühlmann, DCIEM, US Navy, etc.) 
b. Introdução a Tabelas geradas por computador 

7. Planejamento de mergulho 
a. Operações 

i. Suporte 
ii. Time 

b. Planejamento em Time 
i. Requerimentos de Gás 

ii. Limitações do oxigênio. 
iii. Limitações do nitrogênio 

c. Planejamento de Emergência 
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i. Descompressão omitida 
ii. Intoxicação por oxigênio. 

iii. Doença descompressiva 
iv. Geral 

8. Procedimentos 
a. Gás de Fundo, viagem e gás descompressivo 

i. Operações Normais 
ii. Falha, perda ou procedimentos de emergência inadeguados 

iii. Análise de gás e registro 
b. Descida 

i. Métodos de entrada, cabos de descida ou descida livre 
ii. Narcose pelo Nitrogênio 

iii. Respirando 
iv. Organização de equipamentos transportados por mergulhador 

c. Subida 
i. Taxas variáveis 

ii. Trim e compensação 
d. Suporte 
e. Navegação 

i. Da costa 
ii. Do cabo de descida ou plataforma fixa 

iii. De barcos live-aboard 

9.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas:  
NOTA: Profundidade máxima deste curso é 55 metros / 180 pés 

1. Análise anteriores de habilidades e requisitos TDI 

Exercícios de terra 
1. Demonstrar familiaridade com sinais manuais básicos e intermediários  
2. Seleção e preparação de equipamentos para um ambiente com teto virtual com longas obrigações de 

descompressão 
3. Conduzir habilidades orientadas para equipes (checagem de amigos) para o lançamento do saco elevador 
4. Exercícios para resgate do amigo  
5. Exercícios para mergulhador entoxicado/ subida do mergulhador inconsciente 
6. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
7. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 

a. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
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b. Limites baseados em exposições de oxigênio a profundidade planejada com mistura atual 
c. Limites baseados na absorção de nitrogênio nas profundidades planejadas para o gás atual 

utilizado 

Exercícios Pré Mergulho 
1. Uso do S.T.A.R.T.* antes de todo mergulho 
2. Análise de estresse e mitigação 
3. Combinação de gás entre equipes de amigos (gas matching) 

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

Exercícios dentro da água 
1. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado (capacidade de deslocamento em posição fixa na coluna de 

água sem mover as mãos ou os pés) 
2. Mostre boa consciência de amigos e outros membros da equipe através de práticas de mergulho orientadas 

para comunicação, proximidade e equipe 
3. Demonstrar competência gerindo cilindros de 2 estágios, seja 2 deco gas ou 1 deco e gás extra, incluindo 

retirar e recuperar enquanto mantém a posição na coluna de água 
4. Demonstrar capacidade de confirmar a(s) troca(s) de gás em profundidade com amigos / membros da 

equipe 
5. Demonstrar o lançamento do saco elevatório a partir da profundidade e o uso do saco como dispositivo de 

flutuabilidade reserva 
6. Demonstrar a subida compartilhada de ar a partir da profundidade, enquanto um membro da equipe de 

amigos está sem máscara, tanto como doador como receptor 
7. Criar cronograma de descompressão de contingência após perda simulada de gás de descompressão 
8. Remover e recolocar a máscara embaixo da água (pegar máscara reserva) 
9. Demonstrar mergulhador cansado na profundidade e na superfície por 30 metros / 100 pés laterais cada 
10. Complete uma natação segurando a respiração na profundidade por 15 metros / 50 pés ou sem ver 
11. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
12. Demonstrar os procedimentos adequados para mudar e isolar um regulador que funciona mal. Esta 

habilidade deve ser realizada a uma profundidade não mais funda que 40 metros / 130 pés 
13. Demonstrar as técnicas adequadas de navegação para o mergulho específico 
14. Durante 2 mergulhos, demonstre uma subida com a carretilha de subida e o saco elevatório e execute a 

descompressão em etapas 
15. Durante 1 dos mergulhos, reboque um mergulhador inconsciente simulado, enquanto em profundidade, 9 

metros / 30 pés até o cabo de subida, simule uma técnica de subida de resgate de emergência 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Extended Range 
2. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
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10.  Helitrox Diver  

10.1 Introdução 
o curso de Helitrox examina a teoria, métodos e procedimentos para o mergulho de descompressão de 

estágio planejado utilizando Hélio na mistura respiratória.  Este programa é projetado como um curso autônomo ou 
pode ser ensinado em conjunto com TDI Advanced Nitrox a critério do instrutor.  O objetivo deste curso é treinar os 
mergulhadores sobre como planejar e conduzir um mergulho de padrão de descompressão planejada que não exceda 
a profundidade máxima de 45 metros / 150 pés, a menos que seja ensinado em conjunto com o curso TDI Extended 
Range. São apresentados os requisitos de equipamento mais comuns, técnicas de configuração e descompressão. Os 
alunos são autorizados a utilizar misturas de Nitrox de ar enriquecido e de hélio com conteúdo não superior a 20% 
de He, e até 100% de oxigênio para mergulho de descompressão, desde que a mistura de gás esteja dentro do nível 
de certificação atual.  Não são permitidas misturas de gases respiratórios contendo mais de 20% de Hélio ou menos 
de 21% de oxigênio (+/- 1%).    

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

descompressão sem supervisão direta, utilizando misturas de hélio e / ou nitrox desde que: 
1. As atividades de mergulho se aproximam das de treinamento 
2. As áreas as atividades se aproximam das de treinamento 
3. As condições ambientais se aproximam das de treinamento 
4. Não são permitidas misturas de gases respiratórios contendo mais de 20% de Hélio ou menos de 21% de 

oxigênio (+/- 1%). 

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para se inscrever em: 
1. Curso TDI Extended Range 
2. Curso TDI Trimix 

10.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI Helitrox ativo que tenha sido aprovado pelo Departamento de Treinamento da sede da 
TDI 

10.4 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) 
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1. Um máximo de 4 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 
condições determinam 

 

10.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificado como SDI Advanced Diver (com especialidade Deep) ou TDI Intro to Tech ou equivalente 
3. Certificado como TDI Advanced Nitrox Diver ou equivalente  O aluno pode estar matriculado no curso 

TDI Helitrox e Advanced Nitrox ao mesmo tempo  
4. Forneça prova de 50 mergulhos registrados 

  
10.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. São necessários quatro mergulhos, 2 desses mergulhos devem ser mais profundos que 30 metros / 100 pés 
2. Se o nitrox avançado é ensinado em conjunto com Helitrox um mínimo de 6 mergulhos são necessários 

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

de habilidade.   

Duração 
1. Mínimo 6 horas para sala de aula e preleção horas é obrigatório 

10.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

10.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Decompression Procedures 
2. Manual TDI Extended Range/Trimix 
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Materiais Opcionais 
1. Apresentações TDI Correspondentes 
2. Manual TDI Advanced Trimix 
3. Pranchetas de Dicas TDI Helitrox 
4. Pranchetas de Avaliação TDI Helitrox  

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

1. Cilindro(s) primário(s) com volume do cilindro apropriado para condições de mergulho e consumo de gás 
do mergulhador 

2. Cilindros de Descompressão com Misturas 
3. Cilindros, com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno com manômetro 

submersível 
4. Rotulado de acordo com os padrões TDI 
5. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
6. Reguladores 
7. Segundos estágios primários e alternativos são necessários em todos os cilindro(s) primário(s) 
8. Manómetros de pressão submersíveis são necessários em todos os cilindros primários 
9. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
10. Dispositivos de corte 
11. Jon-line e outros cabos de configuração conforme ditado pelas condições do local 
12. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície 
13. Apropriada para a profundidade máxima planejada 
14. Elevação mínima de 12 kg / 25 lb 
15. Acesso ao analisador de oxigênio; pode ser fornecido pelo instrutor 
16. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
17. Prancheta Subaquática 

10.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Decompression Procedures e Extended Range/Trimix é obrigatório para 
uso durante este curso, mas os instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional 
que eles acham que ajuda a apresentar esses tópicos.  Os seguintes tópicos devem ser 
cobertos durante este curso: 

1. Visão Geral das Paradas de Segurança de Descompressão Comparadas às Paradas Requeridas 
2. Física 

a. Revisão de Pressão 
3. Fisiologia 

a. Mecanismos da formação de bolhas 
b. Vantagens de misturas hiperóxicas para descompressão 
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c. Vantagens das misturas de hélio para o gás de fundo 
d. Hipóxia 
e. Intoxicação por oxigênio. 

i. Todo o corpo (OTUs) 
ii. Sistema nervoso central (SNC) 

f. Narcose pelo Nitrogênio 
g. Absorção de Nitrogênio e eliminação 
h. Toxicidade do dióxido de carbono 
i. Toxicidade do móxido de carbono 
j. Hélio 

i. HPNS 
ii. Efeitos na Respiração 

iii. Efeitos sobre a temperatura do corpo 
k. Contra Difusão 
l. Hipertermia 
m. Hipotermia 
n. Taxas de Subidas/Descidas 
o. Aspectos Psicológicos 

i. Excesso de tarefas 
ii. Estresse 

iii. Pânico 
iv. Gerenciamento de tempo 
v. Equipamento 

4. Opções de Descompressão 
a. Ar 
b. Nitrox 
c. Oxigênio 

5. Considerações sobre os Equipamentos 
a. Opção de cilindro duplo ou cilindro único, opções de válvula 
b. Opções de Cilindros de Stage 
c. Opções de Reguladores 
d. Opções de Arnês/BCD 
e. Computador, medidor de profundidade, opções de temporizador de fundo 
f. Carretilhas de Subida e navegação 
g. Sacos elevatóris / bóias de marcação de superfície para deriva ou descompressão livre 
h. Jon-line ou Ganchos Garvin 
i. Lastreamento adequado e controle de flutuabilidade durante a fase de mergulho e descompressão 

6. Tabelas de Mergulho versus Computadores 
a. Introdução e revisão de diferentes modelos (Bühlmann, DCIEM, US Navy, etc.) 
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b. Uso adequado de computadores eletrônicos de mergulho de vários níveis para planejamento e 
descompressão de mergulho 

i. Misturas Ajustáveis 
ii. O2 integrado 

7. Planejamento de mergulho 
a. Operação Padrão 

i. Requerimentos de Gás 
ii. Limitações do oxigênio. 

iii. Limitações do nitrogênio 
iv. Limitações do Hélio 

b. Planejamento de Emergência 
i. Descompressão omitida 

ii. Doença descompressiva 
iii. Problemas com Equipamentos 

8. Procedimentos 
a. Principal e gás descompressivo 

i. Operações Normais 
ii. Falha, perda ou procedimentos de emergência inadeguados 

iii. Análise de gás e registro 
iv. Salvaguardas em reguladores de descompressão 
v. Aparelhagem e implementação de equipamentos de descompressão 

b. Descida 
i. Métodos de entrada, cabos de descida ou descida livre 

ii. Organização de equipamentos transportados por mergulhador 
c. Subida 

i. Taxas variáveis 
ii. Trim e compensação 

d. Métodos de descompressão fixo ou a deriva 
i. Cabos de subida fixadas ao fundo 

ii. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície 
iii. Estágios a deriva ou fornecido pelo barco 
iv. Cilindros de gás autonomo versus fornecido da superfície/ barra de descompressão. 

e. Suporte 
i. Da costa 

ii. Do cabo de descida ou plataforma fixa 
iii. De barcos live-aboard 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página44de216 

 

10.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: 

1. Análise anteriores de habilidades e requisitos TDI 

Exercícios de terra 
1. Seleção e preparação de equipamentos para um ambiente com teto virtual 
2. Conduzir habilidades orientadas para equipes (checagem de amigos) para o lançamento do saco elevador  
3. Conduzir habilidades orientadas para equipes (checagem de amigos) para o procedimentos de troca de gás 
4. Combinação de gás entre equipes de amigos (gas matching) 
5. Demonstrar familiaridade com sinais manuais básicos  
6. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 

a. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
b. Exact dive and decompression profile 

Exercícios Pré Mergulho 
1. Uso do S.T.A.R.T.* antes de todo mergulho 
2. Análise de estresse e mitigação 

Exercícios dentro da água 
1. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado (capacidade de deslocamento em posição fixa na coluna de 

água sem mover as mãos ou os pés) 
2. Mostre boa consciência de amigos e outros membros da equipe através de práticas de mergulho orientadas 

para comunicação, proximidade e equipe  
3. Demonstrar conforto de natação na superfície e em profundidade, carregando um único cilindro de stage de 

descompressão 
4. Demonstrar capacidade de soltar e recuperar um único cilindro de descompressão enquanto mantém a 

posição na coluna de água 
5. Demonstrar habilidade para lançar um saco de elevatório sozinho e como membro do time 
6. Demonstrar subida controlada / escalonada no saco de elevatório/ cabo de subida de emergência (cabo de 

subida perdido) 
7. Remover e recolocar a máscara embaixo da água (pegar máscara reserva) 
8. Demonstrar reação apropriada à vazamento de gás do distribuidor (manifold) ou primeiro estágio, 

manômetro e regulador primário 
9. Reagir ao mau funcionamento do inflador BCD; Desconecte a mangueira de inflagem, despeje o gás e infle 

por via oral um BCD / ASA até a flutuabilidade neutra 
10. Demonstrar capacidade de confirmar a(s) troca(s) de gás em profundidade com amigos / membros da 

equipe 
11. Respirando gás de descompressão com o dupla por pelo menos 1 minuto. 
12. Demonstrar reação apropriada ao regulador de descompressão em fluxo livre simulado  
13. Demonstrar modificações adequadas ao cronograma de descompressão em uma emergência (ao longo do 

tempo, sobre a profundidade) (a ser simulada) 
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14. Demonstrar mergulhador cansado na profundidade e na superfície por 30 metros / 90 pés laterais cada 
15. Complete uma natação segurando a respiração na profundidade por 15 metros / 45 pés 
16. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 

a. Montagem de equipamentos transportados por um mergulhador 
b. Taxas de descida / subida adequadas 
c. Procedimentos apropriados de parada planejada 
d. Monitoramento do equipamento de status de descompressão; tabelas, computadores, equipamentos 

17. Situações de contingência e resolução de problemas, conforme apropriado pelo instrutor 
a. Descompressão omitida 
b. Perfis de tempo de fundo ampliados com descompressão aumentada e agendamentos recalculados 
c. Falha em lançar um Saco Elevatório e Carretilha 
d. Perdeu o cabo de subida ou perdeu o cabo de âncora do barco 
e. Perda do Gás de Descompressão 

18. Uma parada de de segurança de pelo menos 3 minutos deve ser realizado em todos os mergulhos sem 
descompressão e paradas de descompressão em etapas adequadas sempre que e onde for exigido. 

19. Demonstrar (simulado) o compartilhamento de gás de emergência a uma profundidade estacionária não 
superior a 30 metros / 100 pés 

20. Demonstrar o lançamento de emergência 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 

21. Demonstrar a adequada implantação, gerenciamento e uso da mistura de fundo, mistura de descompressão 
e mistura de viagem, se usado, incluindo, entre outros: 

a. Gerenciamento de gás conservador 
b. Controle de profundidade para evitar descer muito profundo para a mistura 
c. Mostre respostas apropriadas e no tempo certo a instruções / sinais do instrutor e demonstre 

controle de flutuabilidade e conscientização ao longo do mergulho 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Decompression Procedures 
2. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
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11. Advanced Wreck Diver  

11.1 Introdução 
Este curso oferece treinamento e experiência para conduzir com competência mergulhos de naufrágio 

avançados. Este programa inclui habilidades de penetração e técnicas. As profundidades não devem exceder o nível 
em que o mergulhador é treinado e competente, mas em nenhum caso a profundidade máxima neste programa deve 
exceder 55 metros / 180 pés.  O objetivo deste curso é treinar mergulhadores nas técnicas adequadas, requisitos de 
equipamentos e perigos do mergulho de naufrágio. 

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

naufrágio sem supervisão direta desde que: 
1. As atividades de mergulho se aproximam das de treinamento 
2. As áreas as atividades se aproximam das de treinamento 
3. As condições ambientais se aproximam das de treinamento 

11.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor de Procedimentos de Decompressão TDI ativo pode ensinar este curso 

11.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. 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 

11.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificdo como um Mergulhador Advanced Open Water Diver SDI ou Equivalente 
3. Forneça prova de 50 mergulhos registrados 
4. Seja certificado como TDI Basic Wreck ou Cavern Diver ou equivalente 

 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página47de216 

 

11.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Seis mergulhos de penetração / teto e um tempo acumulado não inferior de 100 minutos. 
2. Apenas 2 mergulhos do curso TDI Advanced Wreck podem ser creditados em relação aos mergulhos totais 

necessários para TDI Advanced Nitrox, Procedimentos de Decompressão, Extended Range ou Entry Level 
Trimix 

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

de habilidade. 

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 8 horas. 

11.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

11.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual do Mergulhador Naufrágio Avançado TDI 

Materiais Opcionais 
1. Pranchetas de Dicas TDI Advanced Wreck 
2. Pranchetas de Avaliação TDI Advanced Wreck  

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

1. Cilindros Principais 
a. Cilindros, com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno com 

manômetro submersível 
b. Torneiras duplas, duplo distribuidor (manifold) ou duplas independentes 
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c. Rotulado de acordo com os padrões TDI 
2. Cilindros de viagem ou descompressão conforme exigido pelas condições do local 
3. Reguladores 

a. Reguladores redundantes e primários necessários em todos os cilindros de mistura de fundo 
b. Manómetros de pressão submersíveis são necessários em todos os cilindros primários 
c. Um segunda estágio de mangueira de longa  deve ser designada e adequadamente manipulada para 

facilitar o compartilhamento de ar em profundidade, se necessário 
4. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
5. Dispositivos de profundidade e temporização redundantes 
6. Computadores de descompressão a ar permitidos para uso como dispositivos de profundidade e 

temporização 
7. Sistemas de Lanternas 

a. Principal 
b. Reserva 

8. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície 
a. Equipamento apropriado para as condições 
b. Elevação mínima de 12 kg / 25 lb 

9. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
10. Dois dispositivos de corte 
11. Prancheta Subaquática 
12. Carretilhas 

a. Carretilha de principal de penetração 
b. Carretilha de Segurança 

13. Opcionais que o instrutor pode exigir 
a. Tabelas de Mergulho Submersíveis 
b. Cilindros reserva com reguladores 
c. Jon-Line 
d. Prancheta, bússola, dispositivo de sinalização de superfície (flare, strobe, etc.) 

11.10 Assuntos obrigatórios 
Os seguintes exercícios de terra devem ser cobertos durante este curso: 

1. Uso do Cabo Guia 
2. Seguindo o Cabo Guia 
3. Procedimentos de Emergência 

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

1. Considerações sobre os Equipamentos 
a. scuba redundante 
b. Lanternas 
c. Carretilhas 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página49de216 

 

d. Ferramentas 
2. Procedimentos 

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

3. Riscos do mergulho em naufrágio e ambientes com teto 
a. Desorientaçao 
b. Visibilidade Limitada 
c. Enrosco 
d. Emaranhamento 
e. Ambientais 
f. Perda do suprimento de gás 
g. Armadilhas de cabo 
h. Separação dos times de amigos 

4. Cabos de Penetração 
a. Tipos 
b. Uso adeguado 

5. Pesquisa e Localização 
a. Regulamentações Locais 
b. Fontes de Informação 
c. Ferramentas 
d. Mapeamento 

6. Planejamento de Contingência 
a. Localização de câmaras  
b. Comunicações 
c. Gases de Emergência 

11.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

O aluno deve completar as seguintes habilidades durante os mergulhos em naufrágio. 
Todos os mergulhos devem ser conduzidos com uma profundidade máxima não mais 
profunda do que as capacidades do aluno certificado. 
Exercícios de terra 

1. Implementação adequada do cabo guia 
2. Técnicas adequadas para seguir o cabo guia 
3. Uso da carretilha / carretilha de segurança em procedimentos de cabo perdido 
4. Uso da carretilha / carretilha de segurança em procedimentos de amigo perdido 
5. Técnica adequada para sinais de comunicação por contato e toque 
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6. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
7. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 

a. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
b. Limites baseados em exposições de oxigênio a profundidade planejada com mistura atual 
c. Limites baseados na absorção de nitrogênio nas profundidades planejadas para o gás atual 

utilizado 

Exercícios Pré Mergulho 
1. Uso do S.T.A.R.T.* antes de todo mergulho 
2. Análise de estresse e mitigação 

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

Exercícios dentro da água 
1. Demonstrar técnicas de propulsão especializadas para um ambiente com teto 
2. Implementar cabo guia com atenção ao ambiente e condições imediatas 
3. Demonstrar exercícios de cabo perdido e amigos perdidos 
4. Siga o cabo, com olhos abertos e com os olhos fechados, ou a máscara negra 
5. Mude para o fornecimento de ar redundante enquanto sai do espaço confinado, com os olhos abertos e 

olhos fechados, ou máscara negra 
6. Remover e recolocar a máscara embaixo da água mantendo contato com o cabo guia 
7. Demonstrar comunicações de lanterna e manuais com os membros da equipe 
8. Demonstrar toque contato com os membros da equipe 
9. Simular a falha de lanterna primária e o uso de lanternas reserva 
10. Demonstrar técnicas corretas para estagiar gás de contingência/deco fora do naufrágio 
11. Demonstrar procedimento adequado para isolar e trocar um regulador com defeito; esta exercício deve ser 

conduzida não mais fundo que 30 metros / 100 pés 
12. Demonstrar habilidade para lançar um saco de elevatório sozinho e como membro do time 
13. Demonstrar habilidade para lançar um saco de elevatório sozinho como alternativa de flutuabilidade 
14. Executar uma subida de água azul de emergência simulada com lançamento de marcador a partir de parada 

abaixo de 6 metros / 20 pés; simulada ou real 
15. Demonstrar compreensão do layout básico do naufrágio e considerações especiais para navegar no 

naufrágio 
16. Lidar com o mergulhador apresentando sinais de graves doença de descompressiva (DD) na superfície; 

evacuação simulada de emergência 
17. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
18. Demonstrar as técnicas adequadas de navegação para o mergulho específico 
19. Demonstrar fora do compartilhamento de ar com mangueira longa através de uma restrição 
20. Lançar um saco elevatório ou cabo para descompressão 
21. Procedimentos de silt-out (zero visibilidade) 
22. Acompanhe o cabo enquanto compartilha o ar  
23. Acompanhe o cabo enquanto compartilha o ar com os olhos fechados 
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Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete todos os exercicios de campo e os requisitos de água confinada e aberta de forma segura e 

eficiente 
2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Complete com satisfação o exame escrito do TDI Advanced Wreck 
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12. Trimix Diver  

12.1 Introdução 
O curso TDI Trimix fornece o treinamento necessário para usar de forma competente e segura gases 

respiratórios contendo hélio para mergulhos que requerem descompressão planejada, utilizando nitrox e / ou 
misturas de oxigênio durante a descompressão até uma profundidade máxima de 60 metros / 200 pés.  O objetivo 
deste curso é capacitar os mergulhadores nos benefícios, perigos e procedimentos apropriados para utilizar misturas 
personalizadas de oxigênio / hélio / nitrogênio como gases respiratórios. As misturas de gás não devem ter menos de 
18 por cento de oxigênio (O2). 

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

mergulho utilizando misturas de trimix personalizadas sem supervisão direta desde que: 
1. As atividades de mergulho se aproximam das de treinamento 
2. As áreas as atividades se aproximam das de treinamento 
3. As condições ambientais se aproximam das de treinamento 
4. As porcentagens de oxigênio (O2) são 18 por cento ou mais 

12.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI Trimix ativo pode ensinar este curso 

12.4 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. Um máximo de 4 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 

12.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificado como TDI Advanced Nitrox Diver e TDI Decompression Procedures Diver ou equivalente 
3. Forneça prova de 100 mergulhos registrados 
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12.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Os alunos devem completar 4 mergulhos descompressivos com um mínimo de tempo acumulado de 100 
minutos. 

2. Dois dos mergulhos devem ser mais profundos do que 40 metros / 130 pés 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 8 horas. 

12.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

12.8  Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Extended Range / Trimix Diver ou curso de eLearning 

Materiais Opcionais 
1. PowerPoint do TDI Extended Range/Trimix 
2. Pranchetas de Dicas do TDI Trimix 
3. Pranchetas de Avaliação do TDI Trimix  

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

1. Cilindro(s) com Misturas de Fundo 
a. Volume do cilindro apropriado para completar toda a descompressão planejada na mistura de 

fundo 
b. Torneiras duplas, duplo distribuidor (manifold) ou duplas independentes 
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c. Rotulado de acordo com os padrões TDI 
2. Cilindros de Descompressão com Misturas 

a. O volume do cilindro deve conter um mínimo de 1,5 vezes o gás necessário para a descompressão 
planejada 

b. Rotulado de acordo com os padrões TDI 
3. Cilindro de inflagem de roupa, necessário apenas para mergulhadores de roupa seca 
4. Reguladores 

a. Reguladores redundantes e primários necessários em todos os cilindros de mistura de fundo 
b. Manômetros de pressão submersíveis são necessários em todos os cilindros primários/mistura de 

fundo 
c. Um segunda estágio de mangueira de longa  deve ser designada e adequadamente manipulada para 

facilitar o compartilhamento de ar em profundidade, se necessário 
d. É altamente recomendável que os 3 reguladores necessários sejam todos DIN ou todos Yoke 

5. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão de acordo com 
a configução utilizada 

6. Dispositivos de profundidade e temporização redundantes 
7. Computadores de descompressão a ar permitidos para uso como dispositivos de profundidade e 

temporização 
8. Sistema de lanterna redundante se necessário para condições do local 
9. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície 

a. Apropriada para a profundidade máxima planejada 
b. Elevação mínima de 23 kg / 50 lb, uma válvula de exaustão é recomendada 

10. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
11. Dispositivos de corte 
12. Prancheta subaquática (para tabelas de descompressão / contingência) 
13. Analisador de hélio, recomendado 

12.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Extended Range/Trimix é obrigatório para uso durante este curso, mas os 
instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles acham que ajuda a 
apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. Física 
a. Revisão de Pressão 

2. Fisiologia 
a. Hipóxia 
b. Intoxicação por oxigênio. 

i. Todo o corpo (OTUs) 
ii. Sistema nervoso central (SNC) 

c. Narcose pelo Nitrogênio 
d. Absorção de Nitrogênio e Hélio e eliminação 
e. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
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f. Toxicidade do móxido de carbono 
g. Hélio 

i. HPNS 
ii. Efeitos na Respiração 

iii. Efeitos sobre a temperatura do corpo 
h. Contra Difusão 
i. Hipertermia 
j. Hipotermia 

3. Opções de Descompressão 
a. Ar 
b. Nitrox 
c. Hélio 

4. Considerações sobre os Equipamentos 
a. Opções de Cilindros 
b. Opções de Cilindros de Stage 
c. Opções de sistema de inflagem de roupa 
d. Opções de Reguladores 
e. Opções de Arnês/BCD 
f. Computador, medidor de profundidade, opções de temporizador de fundo 
g. Carretilhas de Subida e navegação 
h. Opções de sacos elevatórios / bóias de marcação de superfície. 
i. Lanternas 
j. Máscara e faca redundantes 
k. Jon-Line 

5. Tabelas de mergulho 
a. Tabelas geradas por computador 
b. Tabelas DCIEM Heliox ou outras tabelas publicadas 

6. Planejamento de mergulho 
a. Operações 

i. Suporte 
ii. Time 

b. Planejamento em Time 
i. Requerimentos de Gás 

ii. Limitações do oxigênio. 
iii. Limitações dos gases inertes 

c. Planejamento de Emergência 
i. Descompressão omitida 

ii. Intoxicação por oxigênio. 
iii. Análise de gás e registro 
iv. Geral 
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7. Procedimentos 
a. Gás de Fundo, viagem e gás descompressivo 

i. Operações Normais 
ii. Falha, perda ou procedimentos de emergência inadeguados 

iii. Análise de gás e registro 

12.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: Recomenda-se que todos os mergulhos sejam conduzidos 
entre 30 metros / 100 pés e 60 metros / 200 pés.  As misturas de gás não devem ter menos de 
18 por cento de oxigênio (O2). 

1. Análise anteriores de habilidades e requisitos TDI 

Exercícios de terra 
1. Demonstrar familiaridade com sinais manuais básicos e intermediários 
2. Seleção e preparação de equipamentos para um ambiente com teto virtual com longas obrigações de 

descompressão 
3. Conduzir habilidades orientadas para equipes (checagem de amigos) para o lançamento do saco elevador 
4. Exercícios para resgate do amigo  
5. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
6. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 

a. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
b. Limites baseados em exposições de oxigênio a profundidade planejada com mistura atual 
c. Limites baseados em exposições de nitrogênio a profundidade planejada com mistura atual 

Exercícios Pré Mergulho 
1. Uso do S.T.A.R.T.* antes de todo mergulho 
2. Análise de estresse e mitigação 

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

Exercícios dentro da água 
1. Mostre boa consciência de amigos e outros membros da equipe através de práticas de mergulho orientadas 

para comunicação, proximidade e equipe 
2. Demonstrar competência gerindo cilindros de 2 estágios, seja 2 deco gas ou 1 deco e gás extra, incluindo 

retirar e recuperar enquanto mantém a posição na coluna de água 
3. Demonstrar capacidade de confirmar a(s) troca(s) de gás em profundidade com amigos / membros da 

equipe 
4. Demonstrar o lançamento do saco elevatório a partir da profundidade e o uso do saco como dispositivo de 

flutuabilidade reserva 
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5. Demonstrar a subida compartilhada de ar a partir da profundidade, enquanto um membro da equipe de 
amigos está sem máscara, tanto como doador como receptor 

6. Criar cronograma de descompressão de contingência após perda simulada de gás de descompressão 
7. Demonstrar subida controlada com mergulhador intoxicado, incluindo um reboque de superfície de pelo 

menos 30 metros / 100 pés com remoção do equipamento na superfície, em água muito profunda para ficar 
em pé. 

8. Complete uma natação segurando a respiração na profundidade por 15 metros / 50 pés sem a máscara ou 
sem ver 

9. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
10. Demonstrar as técnicas adequadas de navegação para o mergulho específico 
11. Durante 2 mergulhos, demonstre uma subida com a carretilha de subida e o saco elevatório e execute a 

descompressão em etapas 
12. Demonstrar os procedimentos adequados para mudar e isolar um regulador primário com defeito Este 

exercício não deve ser praticado com uma profundidade superior a 40 metros / 130 pés 
13. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado (capacidade de deslocamento em posição fixa na coluna de 

água sem mover as mãos ou os pés) 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Trimix 
2. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
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13. Advanced Trimix Diver  

13.1 Introdução 
O curso TDI Advanced Trimix fornece o treinamento necessário para usar de forma competente e segura 

gases respiratórios contendo hélio para mergulhos que requerem descompressão encenada, utilizando nitrox e / ou 
oxigênio (O2) durante a descompressão até uma profundidade máxima de 100 metros / 330 pés.  O objetivo deste 
curso é capacitar os mergulhadores nos benefícios, perigos e procedimentos apropriados para utilizar misturas 
personalizadas de oxigênio / hélio / nitrogênio como gases respiratórios. 

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

mergulho utilizando misturas de trimix personalizadas sem supervisão direta desde que: 
1. As atividades de mergulho se aproximam das de treinamento 
2. As áreas as atividades se aproximam das de treinamento 
3. As condições ambientais se aproximam das de treinamento 

13.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI Advanced Trimix ativo pode ensinar este curso 

13.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. 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 

13.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificação mínima TDI Extended Range Diver ou TDI Trimix Diver, ou equivalente 
3. Forneça prova de 100 mergulhos registrados com 25 mais fundos que 30 metros / 100 pés 
4. Fornecer prova de experiência registrada anterior com cilindros duplos e qualquer outro equipamento não 

familiar, como roupa seca 
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13.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Os alunos devem completar 4 mergulhos com um mínimo de tempo acumulado de 100 minutos. 
2. Dois dos mergulhos devem ser mais profundos do que 70 metros / 230 pés 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 8 horas. 

13.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

13.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Advanced Trimix Diver ou curso de eLearning 

Materiais Opcionais 
1. Apresentação PowerPoint  TDI Advanced Trimix Diving 
2. Pranchetas de Dicas TDI Advanced Trimix 
3. Pranchetas de Avaliação TDI Advanced Trimix  

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

1. Cilindro(s) com Misturas de Fundo 
a. Cilindros com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
b. Torneiras duplas, duplo distribuidor (manifold) ou duplas independentes 
c. Rotulado de acordo com os padrões TDI 
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2. Cilindro(s) com Misturas de Viagem 
a. Cilindros com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
b. Rotulado de acordo com os padrões TDI 

3. Cilindros de Descompressão com Misturas 
a. Cilindros com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
b. Rotulado de acordo com os padrões TDI 

4. Cilindro de inflagem de roupa, necessário apenas para mergulhadores de roupa seca 
5. Reguladores 

a. Reguladores redundantes e primários necessários em todos os cilindros de mistura de fundo 
b. Manômetros de pressão submersíveis são necessários em todos os cilindros primários/mistura de 

fundo 
c. Um segundo estágio de mangueira de longa  deve ser designada e adequadamente manipulada para 

facilitar o compartilhamento de ar em profundidade, se necessário 
d. É altamente recomendável que os 4 reguladores necessários sejam todos DIN ou todos Yoke 

6. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão de acordo com 
a configução utilizada 

7. Computadores de descompressão a ar permitidos para uso como dispositivos de profundidade e 
temporização 

8. Sistema de lanterna redundante se necessário para condições do local 
9. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície 

a. Apropriada para a profundidade máxima planejada 
b. Elevação mínima de 23 kg / 50 lb, uma válvula de exaustão é recomendada 

10. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
11. Dispositivos de corte 
12. Prancheta subaquática (para tabelas de descompressão / contingência) 
13. Analisador de hélio, recomendado 

13.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Advanced Trimix é obrigatório para uso durante este curso, mas os 
instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles acham que ajuda a 
apresentar esses tópicos.  Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. Física 
a. Revisão de Pressão 

2. Fisiologia 
a. Hipóxia 
b. Intoxicação por oxigênio. 

i. Todo o corpo (OTUs) 
ii. Sistema nervoso central (SNC) 

c. Narcose pelo Nitrogênio 
d. Absorção de Nitrogênio e Hélio e eliminação 
e. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
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f. Toxicidade do móxido de carbono 
g. Hélio 

i. HPNS 
ii. Efeitos na Respiração 

iii. Efeitos sobre a temperatura do corpo 
h. Contra Difusão 
i. Hipertermia 
j. Hipotermia 

3. Opções de Descompressão 
a. Ar 
b. Nitrox 
c. Hélio 

4. Considerações sobre os Equipamentos 
a. Opções de Cilindros 
b. Opções de Cilindros de Stage 
c. Opções de sistema de inflagem de roupa 
d. Opções de Reguladores 
e. Opções de Arnês/BCD 
f. Computador, medidor de profundidade, opções de temporizador de fundo 
g. Carretilhas de Subida e navegação 
h. Opções de sacos elevatórios / bóias de marcação de superfície. 
i. Lanternas 
j. Máscara e faca redundantes 
k. Jon-Line 

5. Tabelas de mergulho 
a. Tabelas geradas por computador 
b. Tabelas DCIEM Heliox ou outras tabelas publicadas 

6. Planejamento de mergulho 
a. Operações 

i. Suporte 
ii. Time 

b. Planejamento em Time 
i. Requerimentos de Gás 

ii. Limitações do oxigênio. 
iii. Limitações dos gases inertes 

c. Planejamento de Emergência 
i. Descompressão omitida 

ii. Intoxicação por oxigênio. 
iii. Análise de gás e registro 
iv. Geral 
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7. Procedimentos 
a. Gás de Fundo, viagem e gás descompressivo 

i. Operações Normais 
ii. Falha, perda ou procedimentos de emergência inadeguados 

iii. Análise de gás e registro 

13.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: Recomenda-se que todos os mergulhos sejam conduzidos 
entre 55 metros / 180 pés e 100 metros / 330 pés. 

1. Avaliação de habilidades de requisitos de habilidades TDI anteriores, incluindo todas as habilidades de 
nível de entrada de misturas ou limites estendidos 

Exercícios de terra 
1. Demonstrar familiaridade com sinais manuais básicos e intermediários  
2. Seleção e preparação de equipamentos para um ambiente com teto virtual com longas obrigações de 

descompressão 
3. Conduzir habilidades orientadas para equipes (checagem de amigos) para o lançamento do saco elevador 
4. Exercícios para resgate do amigo 
5. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 

Exercícios Pré Mergulho 
1. Uso do S.T.A.R.T.* antes de todo mergulho 
2. Análise de estresse e mitigação 
3. Combinação de gás entre equipes de amigos (gas matching) 
4. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 

a. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
b. Limites baseados em exposições de oxigênio a profundidade planejada com mistura atual 
c. Limites baseados em exposições de nitrogênio a profundidade planejada com mistura atual 

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

Exercícios dentro da água 
1. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado (capacidade de deslocamento em posição fixa na coluna de 

água sem mover as mãos ou os pés) 
2. Mostre boa consciência de amigos e outros membros da equipe através de práticas de mergulho orientadas 

para comunicação, proximidade e equipe 
3. Demonstrar competência gerindo cilindros de 3 estágios, seja 3 deco gas ou 2 deco e gás extra, incluindo 

retirar e recuperar enquanto mantém a posição na coluna de água 
4. Capacidade de gerenciar várias falhas em condições adversas 
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5. Complete uma natação segurando a respiração na profundidade por 20 metros / 66 pés sem a máscara ou 
sem ver 

6. Lançar um saco de elevatório enquanto compartilha o ar na mangueira longa do amigo 
7. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
8. Demonstrar as técnicas adequadas de navegação para o mergulho específico 
9. Durante 2 mergulhos, demonstre uma subida com a carretilha de subida e o saco elevatório e execute a 

descompressão em etapas 
10. Demonstrar os procedimentos adequados para mudar e isolar um regulador primário com defeito Este 

exercício não deve ser praticado com uma profundidade superior a 40 metros / 130 pés 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Advanced Trimix 
2. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
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14. Nitrox Gas Blender  

14.1 Introdução 
Este curso fornece o treinamento necessário para permitir que os candidatos combinem de forma 

competente e segura nitrox gás.   O objetivo deste curso é treinar mergulhadores nas técnicas adequadas, requisitos 
de equipamentos e perigos do mergulho de naufrágio. 

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

naufrágio sem supervisão direta desde que: 

14.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI Nitrox Gas Blender ativo pode ensinar este curso 

14.4 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 

14.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 

14.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. N/A 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 2 horas. 
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14.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

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

1. Manual TDI Nitrox Gas Blending 
2. Apresentação PowerPoint TDI Nitrox Gas Blending  
3. O analisador de oxigênio (O2), o instrutor pode fornecer  

14.9 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Nitrox Gas Blending é obrigatório 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. A Responsabilidade do Gas Blender 
2. Gases de Mergulho 

a. Ar 
b. Oxigênio (O2) 
c. Nitrogênio 

3. Manejo Apropriado do Oxigênio 
a. Perigos do Oxigênio (O2) 
b. Causas e prevenção do fogo por oxigênio (O2) 
c. Sistemas desenhados para Oxigênio 
d. Regulamentos locais para mistura e manuseio de gases 

4. Equipamentos para Produção de Gás 
a. Compressor 
b. Cilindros 
c. Sistemas de filtragem 
d. Instrumentos Analógicos 

5. Técnicas de Misturas 
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a. Considerações Gerais 
b. Mistura por Fluxo Contínuo 
c. Sistemas de ar des-nitrogênado 
d. Sistemas pré misturados 
e. Matemáticas das Mistura por pressão parcial 

6. Analises de Oxigênio (O2) 
a. Procedimentos 
b. Analisadores de Oxigênio (O2) 

7. Manipulação de cilindros de assinaturas de checagem final 

14.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Os candidatos devem misturar e analisar com sucesso 5 cilindros de gás nitrox, todos os cilindros devem ter 

+/- 1 por cento da quantidade alvo de oxigênio 
2. O candidato deve completar satisfatoriamente um registro de preenchimento de nitrox para incluir: PMO e 

conteúdo de oxigênio 
3. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Nitrox Gas Blender 
4. Demonstrar compreensão da análise de oxigênio e misturas de nitrox 
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15. Advanced Gas Blender  

15.1 Introdução 
Este curso permite ao candidato bem sucedido se envolver na mistura de gases com oxigênio e hélio.  O 

objetivo deste curso é treinar os candidatos nos procedimentos adequados necessários para a preparação e mistura de 
nitrox e trimix de alta qualidade para uso em mergulho técnico. 

15.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os candidatos poderão preparar os gases scuba de alta 

qualidade. 

15.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI Advanced Gas Blender ativo pode ensinar este curso 

15.4 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 

15.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Forneça prova de certificação como um misturador TDI Nitrox Gas Blender ou equivalente 

15.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. N/A 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas 
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15.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI  

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

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

15.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Advanced Gas Blender 

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

1. O analisador de oxigênio (O2), o instrutor pode fornecer  
2. O analisador de Hélio (He), o instrutor pode fornecer 

15.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Advanced Gas Blender é obrigatório para uso durante este curso, mas os 
instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles acham que ajuda a 
apresentar esses tópicos.  Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. A Responsabilidade do Gas Blender 
2. Gases de Mergulho 

a. Oxigênio (O2) 
b. Nitrogênio 
c. Hélio 
d. Outros gases 

3. Manejo Apropriado do Oxigênio 
a. Perigos do Oxigênio (O2) 
b. Causas e prevenção do fogo por oxigênio (O2) 
c. Sistemas desenhados para Oxigênio 
d. Regulamentos locais para mistura e manuseio de gases 
e. Componentes de sistemas compatíveis com oxigênio 

4. Equipamentos para Produção de Gás 
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a. Compressor 
b. Cilindros 
c. Sistemas de filtragem 
d. Manômetros 

5. Técnicas de Misturas 
a. Considerações Gerais 
b. Mistura por Fluxo Contínuo 
c. Separação por membrana 
d. Sistemas pré misturados 
e. Mistura por pressão parcial 

i. Matemáticas da pressão parcial 
ii. Mistura por peso (opcional) 

6. Analises de Oxigênio (O2) 
a. Procedimentos 
b. Analisadores de Oxigênio (O2) 

7. Manipulação de cilindros e assinaturas de checagem final 
8. Analisador de hélio, recomendado 

15.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Os candidatos devem misturar e analisar com sucesso 5 cilindros de gás nitrox, e 3 cilindros de Trimix, 

todos os cilindros devem ter +/- 1 por cento da quantidade alvo de oxigênio e +/- 3 por cento de hélio 
2. O candidato deve completar satisfatoriamente um registro de preenchimento de nitrox para incluir: PMO e 

conteúdo de oxigênio 
3. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Advanced Nitrox Gas Blender 
4. Demonstrar proficiência na mistura e análise de gases nitrox e trimix 
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16. Oxygen (O2) Equipment Service Technician  

16.1 Introdução 
Este curso permite ao candidato bem sucedido se envolver na preparação de equipamentos de mergulho 

para gases de mergulho técnicos. O objetivo deste curso é treinar os candidatos nos procedimentos adequados 
necessários para a limpeza do equipamento de oxigênio.  Este curso pode ser combinado com o curso TDI Visual 
Inspection Procedures, a critério do instrutor. 

16.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem sucedida deste curso, os candidatos poderão preparar equipamentos de mergulho, de 

acordo com seu nível de certificação.  Existem dois níveis de certificação, da seguinte forma: 
1. Técnico de serviço de equipamento O2: Qualificado para preparar reguladores de mergulho, cilindros, 

válvulas e distribuidores para uso com EAN e outros gases técnicos de mergulho  
2. Técnico de serviço em Cilindro de O2: Qualificado para preparar cilindros scuba , válvulas e distribuidores 

para uso com EAN e outros gases técnicos de mergulho 

16.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI Service Technician ativo pode ensinar este curso 

16.4 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 

16.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Forneça prova de:  

a. ertificação como um misturador TDI Nitrox Gas Blender ou equivalente 
b. Certificação VIP por uma agência reconhecida* 
c. Certificação através de uma empresa reconhecida de fabricação regulador , clínica * 
d. Emprego através de uma loja reconhecida de mergulho, fabricante / distribuidor ou prova de 

intenção de adquirir esse emprego 

* A certificação VIP pode ser oferecida em combinação com este curso 
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 ** Não é exigido se for treinado apenas como técnico de serviço TDI de Cilindor de O2 

16.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. N/A 

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

de habilidade. Os procedimentos de inspeção visual (VIP) podem ser combinados com este curso por 
instrutores de técnicos de serviço O2 que também possuem a classificação do instrutor VIP   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas 

16.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

16.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Equipment Service Technician 

Materiais Opcionais 
1. Apresentação Power Point TDI Equipment Service Technician 

16.9 Equipamentos necessários 
1. NENHUM 

16.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Equipment Service Technician é obrigatório para uso durante este curso, 
mas os instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles acham que 
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ajuda a apresentar esses tópicos. As áreas acadêmicas requeridas são as mesmas para 
ambos os níveis de certificação: 

1. A Responsabilidade do Técnico de Serviço 
2. Manejo Apropriado do Oxigênio 

a. Componentes de sistemas compatíveis com oxigênio 
3. Preparando Equipamentos 

a. Materiais para uso em sistemas de oxigênio limpo 
i. Lubricante 

ii. Aneis de Vedação em O 
iii. Químicos para Limpeza 

b. Procedimentos de Limpeza para Oxigênio 
i. Cilindros 

ii. Válvulas 
iii. Reguladores 
iv. Componetes do sistema 

4. Equipamentos para Produção de Gás 
a. Compressor 
b. Cilindros 
c. Sistemas de filtragem 
d. Manômetros 

5. Técnicas de Misturas 
a. Considerações Gerais 
b. Mistura por Fluxo Contínuo 
c. Separação por membrana 
d. Sistemas pré misturados 
e. Mistura por pressão parcial 

i. Matemáticas da pressão parcial 
ii. Mistura por peso (opcional) 

6. Analises de Oxigênio (O2) 
a. Procedimentos 
b. Analisadores de Oxigênio (O2) 

7. Manipulação de cilindros e assinaturas de checagem final 

16.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Os candidatos devem preparar com sucesso uma válvula de cilindro e regulador * para uso de nitrox de ar 

enriquecido (EAN) 
2. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Service Technician 
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3. Demonstrar proficiência na manutenção de equipamento scuba para uso com nitrox de ar enriquecido 
(EAN) 

*Não é exigido se for treinado apenas como técnico de serviço TDI de Cilindor de O2 

NOTA:  Para subir para o nível de TDI Cylinder para TDI Equipment O2 Service Technician, é necessária 
a verificação da certificação através de uma clínica de reguladores por empresa reconhecida.  Além disso, o 
treinamento e a avaliação prática na preparação de oxigênio do regulador devem ser preenchidos com um instrutor 
TDI O2 Service Technician ativo (mais qualquer treinamento de atualização associado exigido pelo instrutor), que 
deve registrar a certificação de acordo com os requisitos de administração do curso 

 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página74de216 

 

17. Cavern Discovery 

17.1 Introdução 
Este curso foi concebido para desenvolver as habilidades e conhecimentos mínimos para o mergulho da 

caverna guiada nos limites da penetração da luz; Além disso, descreve os perigos específicos associados ao 
mergulho em cavernas.  O curso Cavern Discovery não pretende fornecer instruções para ambientes de mergulho em 
cavernas. O objetivo deste curso é permitir que os mergulhadores recreativos mergulhem no ambiente da caverna 
sob a supervisão direta de um Instrutor Cavern Diver ativo. 

17.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para:  
1. Mergulho de Cavern sob a supervisão direta de um instrutor TDI Cavern ativo 
2. Inscrever-se em um TDI Cavern Diver Course  

17.3 Quem Pode Ensinar 
1. Qualquer instrutor de Cavern TDI, Instrutor Intro to Cave ou Cave TDI pode ensinar este Curso: 

17.4 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 6 alunos instrutor TDI ativo 

Cavern 
1. Um máximo de 4 alunos por instrutor TDI ativo são permitidos; a proporção deve ser reduzida conforme 

necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 
2. Zona diurna, ou seja, dentro da luz natural da entrada da caverna 
3. A penetração é limitada a 1/3 de um único cilindro de mergulho ou 1/6 em cilindros duplos 
4.  61 metros lineares / 200 pés lineares da superfície 
5. Profundidade máxima de 40 metros / 130 pés 
6. Mergulho Não descompressivo 
7. Sem restrições; sem areas pequenas demais para 2 mergulhadores passarem lado a lado 
8. Paradas de Segurança conforme apropriado ou necessário 
9. Manter um cabo guia 
10. Equipamentos adequados de mergulho de caverna são usados 
11. Não é permitida a remoção de equipamentos de suporte de vida dentro do ambiente de sobrecarga 
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17.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 15 anos com consentimento dos responsáveis legais. 
2. Certificdo como um Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente 
3. Forneça prova de 25 mergulhos registrados 

17.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. 1 Mergulho Cavern 

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

de habilidade. 

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 1 horas 
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 1 dias 

17.7 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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

17.8 Equipamentos necessários 
Materiais de leitura sugeridos: 

1. Manual do TDI Diving In Overhead Environments 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. Cilindros com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
2. Regulador com manômetro e fonte de ar alternativa; embora não seja necessário, é sugerido que um 

regulador seja montado em uma mangueira de aproximadamente 2 metros / 7 pés de comprimento 
3. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
4. Roupa de exposição adequado para ambiente de caverna 
5. Máscara e nadadeiras, NÃO snorkel 
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6. Dispositivos de corte 
7. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha 
8. Uma carretilha primária de mergulho com caverna com comprimento apropriado para o mergulho 

pretendido (o instrutor pode fornecer) 
9. Duas lanternas alimentadas por bateria, com tempo de gravação adequado para o tempo de mergulho 

planejado 
10. Computador, relógio ou temporizador de fundo e medidor de profundidade 
11.  Pranchetas ou wetnotes com um lápis (recomendado) 
12. Tabelas de mergulho submersíveis ou computador de mergulho reserva (recomendado) 
13. Sistemas de Lastro 

O instrutor deve usar equipamentos de mergulho de cavernas completas durante todos os 
exercícios de água 

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

1. Política para Cavern Diving 
2. Procedimentos de correspondência de gás para incluir volumes diferentes 
3. Aspectos Psicológicos 
4. Considerações sobre os Equipamentos 

a. Opções de Cilindros 
b. Opções de Reguladores 
c. Coletes Compensadores de Flutuabilidade/ opções de Arnês 
d. Opções de carretilhas 
e. Lastro adequado 

5. Comunicações 
a. Sinais manuais 
b. Sinalização de Lanterna 
c. Técnica adequada para sinais de contato por toque 

6. Técnicas de natação 
a. Postura corporal / trim 
b. Controle da flutuabilidade 
c. Seguindo o Cabo Guia 
d. Técnicas de equalização 

7. Fisiologia 
a. Técnicas de Respiração 
b. Gerenciamento de tempo 

8. Meio Ambiente da Caverna 
a. Geologia 

i. Fundo 
ii. Teto 
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b. Requerimentos de acesso local 
c. Relações com proprietários de terras 

9. Preservação de Caverna 
10.  Resolução de Problemas 

a. Procedimentos de Emergência 
b. Falhas com Equipamentos 
c. Condições de sedimentos 

11. 11. Análise de acidente 
12. 12. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
13. 13. Etiqueta do mergulho da caverna 

17.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os seguintes exercícios de terra devem ser cobertos durante este curso: 
1. Como fazer: 

a. Apropriadamente compartilhar o ar e sair corretamente 
b. Apropriadamente seguir o cabo guia 
c. Técnica de comunicação por contato e toque 

O aluno deve realizar o seguinte S-drill e habilidades durante todos os mergulhos: 
1. Demonstrar: 

a. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
b. Verificação de equipamento e correspondência do equipamento 
c. Checagem de Bolhas 
d. Técnicas de propulsão 
e. Controle da flutuabilidade apropriado 
f. Demonstrar postura corporal adequada 
g. Análise adequada do estresse (deteção e gerenciamento) 

2. Referenciando como navegação de backup 
3. Técnicas de anti-sedimento 
4. Simular uma falha de lanterna primária, pegar uma lanterna reserva e seguir o cabo guia. 
5. Se o mergulhador usa um sistema de válvula dupla, o gerenciamento de válvulas de ar / gás 

NOTA: Não é permitida a remoção de equipamentos de suporte de vida dentro do 
ambiente de teto 
Para completar o curso, os alunos devem: 

1. Complete todos os exercicios de terra e de e mergulhos de caverna de forma segura e eficiente 
2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente da caverna 
4. Registrar todos os mergulhos 
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18. Cavern Diver  

18.1 Introdução 
Este curso destina-se a desenvolver as habilidades e conhecimentos mínimos para o mergulho na caverna e 

nas regiões com teto dentro dos limites da penetração da luz; Além disso, descreve os perigos específicos associados 
ao mergulho em cavernas. O curso Cavern não pretende fornecer instruções para ambientes de mergulho em 
cavernas além da zona de luz natural  O objetivo deste curso é treinar os mergulhadores no bom planejamento, 
procedimentos, técnicas e perigos do mergulho na caverna. 

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

caverna sem supervisão direta desde que os graduados adotem os seguintes limites: 
1. Zona diurna, ou seja, dentro da luz natural da entrada da caverna 
2. A penetração é limitada a 1/3 de um único cilindro de mergulho ou 1/6 em cilindros duplos 
3. 61 metros lineares / 200 pés lineares da superfície 
4. Profundidade máxima de 40 metros / 130 pés 
5. Mergulho Não descompressivo 
6. Sem restrições; sem areas pequenas demais para 2 mergulhadores passarem lado a lado 
7. Paradas de Segurança conforme apropriado ou necessário 
8. Manter um cabo guia 
9. Equipamentos adequados de mergulho de caverna são usados 
10. Não é permitida a remoção de equipamentos de suporte de vida dentro do ambiente de teto 

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para se inscrever em: 
11. Curso Intro to  Cave Diver TDI 

18.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI Cavern ativo pode ensinar este curso 

18.4 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 6 alunos por instrutor TDI ativo   

Caverna 
1. Um máximo de 4 alunos por instrutor TDI ativo são permitidos; a proporção deve ser reduzida conforme 

necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 
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18.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais. 
2. Certificado como um Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente   
3. Forneça prova de 25 mergulhos registrados 

18.6 Estrutura e duração do curso 
Execução na Água 

1. Quatro mergulhos em caverna com um tempo de fundo total de 80 minutos realizado em 2 locais diferentes 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas 
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 2 dias 

18.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

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

1. Manual do TDI Diving In Overhead Environments (ou elearning) 
2. Guia do Instructor TDI Diving In Overhead Environments 

Materiais de leitura sugeridos: 
1. Manual Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. Cilindros com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 

permitido usar cilindros duplos, mas sera limitado à regra de 1/6 de ar 
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2. Regulador com manômetro e fonte de ar alternativa; embora não seja necessário, é sugerido que um 
regulador 
seja montado em uma mangueira de aproximadamente 2 metros / 7 pés de comprimento 

3. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão  
4. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
5. Máscara e nadadeiras 
6. Dispositivos de corte 
7. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha 
8. Uma carretilha primária de mergulho com caverna com comprimento apropriado para o mergulho 

pretendido (o instrutor pode fornecer) 
9. Duas lanternas alimentadas por bateria, com tempo de uso adequado para o tempo de mergulho planejado 
10. Computador, relógio ou temporizador de fundo e medidor de profundidade 
11. Pranchetas ou wetnotes com um lápis 
12. Tabelas de mergulho submersíveis ou computador de mergulho reserva (recomendado) 
13. Três setas direcionais 

O instrutor deve usar equipamentos de mergulho de cavernas completo durante todos os 
exercícios de água 

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

1. Política para Cavern Diving 
2. Procedimentos de correspondência de gás para incluir volumes diferentes 
3. Aspectos Psicológicos 
4. Considerações sobre os Equipamentos 

a. Opções de Cilindros 
b. Opções de Reguladores 
c. Coletes Compensadores de Flutuabilidade/ opções de Arnês 
d. Opções de carretilhas 
e. Lastro adequado 

5. Comunicações 
a. Sinais manuais 
b. Sinalização de Lanterna 
c. Técnica adequada para sinais de contato por toque 

6. Técnicas de natação 
a. Postura corporal / trim 
b. Controle da flutuabilidade 
c. Seguindo o Cabo Guia 
d. Técnicas de propulsão 

7. Fisiologia  
a. Técnicas de Respiração 
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b. Gerenciamento de tempo 
8. Meio Ambiente da Caverna 

a. Geologia 
i. Fundo 

ii. Teto 
b. Requerimentos de acesso local 
c. Relações com proprietários de terras 

9. Preservação de Caverna 
10. Resolução de Problemas 

a. Procedimentos de Emergência 
b. Falhas com Equipamentos 
c. Condições de sedimentos 

11. Análise de acidente 
12. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
13. Etiqueta do mergulho da caverna 

18.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os seguintes exercícios de terra devem ser cobertos durante este curso: 
1. Como fazer:  

a. Apropriadamente implementar um cabo guia 
b. Apropriadamente seguir o cabo guia 
c. Técnica de comunicação por contato e toque 
d. Corretamente implementar um marcador direcional 

O aluno deve realizar o seguinte S-drill e habilidades durante todos os mergulhos: 
1. Demonstrar: 

a. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
b. Verificação de equipamento e correspondência do equipamento 
c. Checagem de Bolhas 
d. Técnicas de propulsão especializadas 
e. Controle da flutuabilidade apropriado 
f. Demonstrar postura corporal adequada 
g.  Análise adequada do estresse (deteção e gerenciamento) 

O aluno deve realizar as seguintes habilidades na água durante todos os mergulhos em 
caverna: 

1. Apropriadamente implementar um cabo guia 
2. Seguir corretamente um cabo guia com os olhos abertos e fechados; simulando perda de visibilidade 
3. O compartilhamento de ar com um amigo com os olhos abertos, seguindo o cabo guia 
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4. O compartilhamento de ar com um amigo com os olhos fechados e usando o toque contato e seguindo o 
cabo guia 

5. Remover e recolocar a máscara embaixo da água mantendo contato com o cabo guia 
6. Demonstrar sinais de lanterna / manuais e toque contato 
7. Explorar a Caverna 
8. Referenciando como navegação de backup 
9. Técnicas de anti-sedimento 
10. Simular uma falha de lanterna primária, pegar uma lanterna reserva e seguir o cabo guia. 
11. Se o mergulhador usa um sistema de válvula dupla, gerenciamento de válvulas de ar / gás 

 NOTA: Não é permitida a remoção de equipamentos de suporte de vida dentro do 
ambiente de teto 
Para completar o curso, os alunos devem: 

1. Complete todos os exercicios de terra e de e mergulhos de caverna de forma segura e eficiente 
2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente da caverna 
4. Registrar todos os mergulhos 
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19. Intro to  Cave Diver  

19.1 Introdução 
Este curso é uma introdução aos princípios básicos do mergulho em cavernas, utilizando um único cabo 

guia principal. O mergulho introdutório nas cavernas é o segundo nível no desenvolvimento de técnicas seguras para 
o mergulho em cavernas, construindo diretamente sobre o mergulhador cavern (nivel 1). Esta introdução ao 
mergulho em cavernas não se destina a treinar mergulhadores para todas as facetas do mergulho em cavernas.  O 
objetivo deste curso é a perfeição das habilidades ensinadas no programa de mergulho cavern (nível 1), além da 
adoção de técnicas e procedimentos adicionais necessários para mergulhos de cavernas elementares. 

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

caverna sem supervisão direta desde que os graduados adotem os seguintes limites: 
1. A penetração é limitada a 1/3 de um único cilindro de mergulho ou 1/6 em cilindros duplos 
2. Profundidade máxima de 40 metros / 130 pés 
3. Mergulho Não descompressivo 
4. Manter um cabo guia 
5. Equipamentos adequados de mergulho de caverna são usados 
6. Não é permitida a remoção de equipamentos de suporte de vida dentro do ambiente de teto 

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para se inscrever em: 
1. Curso TDI Cave Diver 

19.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer Instrutor Intro to Cave pode ensinar este Curso: 

19.4 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 

Mergulhos em Caverna 
1. Um máximo de 3 alunos por instrutor TDI ativo são permitidos  
2. A proporção deve ser reduzida conforme necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 
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19.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais.  
2. Forneça prova de certificação como TDI Cavern Diver ou equivalente ou esteja atualmente matriculado em 

um curso de TDI Cavern 

19.6 Estrutura e duração do curso 
Execução na Água 

1. 4 mergulhos de caverna no cabo principal com um mínimo de 100 minutos acumulados em 2 diferentes 
locais 

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

de habilidade. 

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 4 horas 
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 2 dias 
3. Se este curso for combinado com o curso TDI Cavern Diver, é necessário um mínimo de 3 dias, 8 

mergulhos e 180 minutos de tempo de fundo Todas as habilidades do curso TDI Cavern devem ser 
concluídas antes de qualquer mergulho pode ser conduzido além da zona de luz natural. Um mínimo de 1 
mergulho de cavern (nível 1) deve ser conduzido nos cursos combinados. 

19.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

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

1. Manual do TDI Diving In Overhead Environments (ou elearning) 
2. Guia do Instructor TDI Diving In Overhead Environments 

Materiais de leitura sugeridos: 
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1. Manual Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 
2. Livro Cavern Measureless to Man 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. Cilindros primários; com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
2. Torneiras de dois orifícios Y ou H, cilindros duplos ou torneiras duplas com manifold 
3. Dois reguladores independentes primeiros e segundos estágios; um regulador equipado com uma 

mangueira longa com um comprimento mínimo recomendado de 2 metros / 7 pés 
4. Manômetro submersível 
5. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
6. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
7. Máscara e nadadeiras 
8. Dispositivos de corte 
9. Três lanternas alimentadas por bateria, 1 primária e duas de reserva, cada uma com tempo de uso adequado 

para o tempo de mergulho planejado 
10. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha 
11. Uma carretilha primária de mergulho com caverna com comprimento apropriado para o mergulho 

pretendido 
12. Computador, relógio ou temporizador de fundo e medidor de profundidade 
13. Pranchetas ou wetnotes com um lápis 
14. Tabelas de mergulho submersíveis ou computador de mergulho reserva 
15. Três setas direcionais 

O instrutor deve usar equipamentos de mergulho de cavernas completo durante todos os 
exercícios de água 

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

1. Política para mergulho na caverna 
2. Procedimentos de correspondência de gás para incluir volumes diferentes 
3. Aspectos Psicológicos 
4. 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. Opções de carretilhas 
e. Lastro adequado 
f. Considerações sobre os Equipamentos 

5. Comunicações 
a. Sinais manuais 
b. Sinalização de Lanterna 
c. Técnica adequada para sinais de contato por toque 
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6. Técnicas de natação 
a. Postura corporal / trim 
b. Controle da flutuabilidade 
c. Seguindo o Cabo Guia 
d. Técnicas de propulsão 

7. Fisiologia  
a. Técnicas de Respiração 
b. Gerenciamento de estresse 

8. Meio Ambiente da Caverna 
a. Geologia 

i. Fundo 
ii. Teto 

b. Requerimentos de acesso local 
c. Relações com proprietários de terras 

9. Preservação 
10. Resolução de Problemas 

a. Procedimentos de Emergência 
b. Falhas com Equipamentos 
c. Condições de sedimentos 

11. Análise de acidente 
12. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
13. Etiqueta do mergulho da caverna 

19.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os seguintes exercícios de terra devem ser cobertos durante este curso: 
1. Apropriadamente implementar um cabo guia 
2. Apropriadamente seguir o cabo guia 
3. Uso da carretilha de segurança para procedimentos de mergulhador perdido 
4. Uso da carretilha de segurança para procedimentos de cabo perdido 

O aluno deve realizar o seguinte S-drill e habilidades durante todos os mergulhos: 
1. Demonstrar:  

a. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
b. Verificação de equipamento e correspondência do equipamento 
c. Checagem de Bolhas 
d. Demonstrar técnicas de propulsão especializadas em diferentes tipos de fluxo 
e. Controle da flutuabilidade apropriado 
f. Demonstrar postura corporal adequada 
g. Análise adequada do estresse (deteção e gerenciamento) 
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O aluno deve realizar as seguintes habilidades na água durante todos os mergulhosde 
caverna: 

1. Apropriadamente implementar um cabo guia 
2. Use corretamente os marcadores de cabo 
3. Seguir corretamente um cabo guia com os olhos abertos e fechados; simulando perda de visibilidade 
4. O compartilhamento de ar com um amigo com os olhos abertos, seguindo o cabo guia 
5. O compartilhamento de ar com um amigo com os olhos fechados e usando o toque contato e seguindo o 

cabo guia 
6. Remover e recolocar a máscara embaixo da água mantendo contato com o cabo guia 
7. Demonstrar sinais de lanterna / manuais e toque contato 
8. Preservação e técnicas de consciência 
9. Referenciando como navegação de backup 
10. Técnicas de anti-sedimento 
11. Simule uma falha de lanterna primária e use lanterna reserva para sair da caverna  
12. Demonstrar exercícios de cabo perdido e amigos perdidos 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Intro Cave Diver 
2. Complete todos os exercicios de terra e de mergulho em caverna de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
4. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente da caverna 
5. Registrar todos os mergulhos 
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20. Full Cave diver  

20.1 Introdução 
Este curso é o terceiro estágio de treinamento na série do programa de desenvolvimento de Cave Diver da 

TDI. O planejamento avançado de mergulho em cavernas, a execução prática de diferentes tipos de sistemas de 
cavernas e cenários de encontro aos mergulhadores são apresentados. Esta introdução ao mergulho em cavernas não 
se destina a treinar mergulhadores para todas as facetas do mergulho em cavernas. O objetivo deste curso é expandir 
e criticar as habilidades anteriores realizadas nos programas Cavern e Intro to Cave Diving TDI A ênfase é colocada 
após o planejamento do mergulho e a perfeição das habilidades através da penetração real em cavernas. 

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

caverna sem supervisão direta desde que os graduados adotem os seguintes limites: 
1. Penetração limitada à regra de 1/3 de ar 
2. Profundidade máxima de 40 metros / 130 pés 
3. Sem remoção de equipamentos na caverna 
4. Fazer as Paradas de Segurança e de Descompressão como apropriado ou necessário se treinado em 

Procedimentos Descompressivos ou equivalente. 
5. Manter um cabo guia continuo até águas abertas 
6. Equipamentos adequados de mergulho de caverna são usados 

20.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor de TDI Full Cave ativo pode ensinar este curso 

20.4 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 

Mergulhos em Caverna 
1. Um máximo de 3 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 

20.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificação mínima de TDI Introductory Cave Diver ou equivalente 
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3. Se os mergulhos de decompressão forem conduzidos no treinamento, o aluno deve ser certificado em TDI 
Decompression Procedures ou este treinamento deve ser realizado simultaneamente.  Se os cursos são 
ensinados simultaneamente, TODOS os requisitos para ambos os cursos devem ser atendidos e os registros 
processados após a conclusão 

20.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. 8 mergulhos de caverna com um mínimo de 240 minutos acumulados em 3 diferentes locais  
2. Pelo menos 1 desses sites deve ser um local não utilizado no treinamento durante o curso Cavern ou Intro 

to Cave TDI.  
3. Para os mergulhadores que entram no programa de Cave Diver sem uma certificação de Cavern Diver / 

Intro to Cave Diver , são necessários 16 mergulhos de cavernas com 420 minutos de fundo total, sem 
contar com os tempos de descompressão. 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas 
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 4 dias 
3. Se os cursos de mergulho TDI Cavern e Intro to Cave forem combinados com o Full Cave, o curso Full 

Cave deve ter pelo menos 7 dias de duração 

20.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

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

1. Manual do TDI Diving In Overhead Environments (ou elearning) 
2. Guia do Instructor TDI Diving In Overhead Environments 
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Materiais de leitura sugeridos: 
1. Manual Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 
2. Livro Cavern Measureless to Man 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. Cilindro(s) duplos, com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
2. Dois reguladores independentes primeiros e segundos estágios; um regulador equipado com uma 

mangueira longa 
com um comprimento mínimo recomendado de 2 metros / 7 pés 

3. Manômetro submersível 
4. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
5. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
6. Máscara e nadadeiras 
7. Dois dispositivos de corte 
8. Três lanternas alimentadas por bateria, 1 primária e duas de reserva, cada uma com tempo de uso adequado 

para o tempo de mergulho planejado 
9. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha Carretilha secundária/spool de segurança 
10. Uma carretilha primária de mergulho com caverna com comprimento apropriado para o mergulho 

pretendido 
11. Computador, relógio ou temporizador de fundo e medidor de profundidade 
12. Pranchetas ou wetnotes com um lápis 
13. Tabelas de mergulho submersíveis ou computador de mergulho reserva 
14. Três setas direcionais 
15. Um marcador de linha não direcional 
16. Carretilha(s)/spool(s) com cabo guia suficiente para o(s) jump(s) planejado(s) ou gap(s). 
17. Recomenda-se que a equipe marque adequadamente os cilindros de descompressão e encaixe-os, em 

qualquer mergulho onde a descompressão esteja planejada, pelo menos 1 mais fundo do que a obrigação de 
descompressão planejada. 

O instrutor deve usar equipamentos de mergulho de cavernas completo durante todos os 
exercícios de água 

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

1. Política para mergulho na caverna 
2. Procedimentos de correspondência de gás para incluir volumes diferentes 
3. Aspectos Psicológicos 
4. Considerações sobre os Equipamentos 

a. Opções de Cilindros 
b. Opções de Reguladores 
c. Coletes Compensadores de Flutuabilidade/ opções de Arnês 
d. Opções de carretilhas 
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e. Lastro adequado 
f. Considerações sobre os Equipamentos 

5. Comunicações 
a. Sinais manuais 
b. Sinalização de Lanterna 
c. Técnica adequada para sinais de contato por toque 

6. Técnicas de natação 
a. Postura corporal / trim 
b. Controle da flutuabilidade 
c. Seguindo o Cabo Guia 
d. Técnicas de propulsão 

7. Fisiologia  
a. Técnicas de Respiração 
b. Gerenciamento de estresse 
c. Teoria da decomposição e sua aplicação ao mergulho em cavernas 

8. Meio Ambiente da Caverna 
a. Geologia 

i. Fundo 
ii. Teto 

b. Requerimentos de acesso local 
c. Relações com proprietários de terras 

9. Preservação 
10. Resolução de Problemas 

a. Procedimentos de Emergência 
b. Falhas com Equipamentos 
c. Condições de sedimentos 

11. Análise de acidente 
12. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
13. Etiqueta do mergulho da caverna 

20.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os seguintes exercícios de terra devem ser cobertos durante este curso: 
1. Apropriadamente implementar um cabo guia 
2. Apropriadamente seguir o cabo guia 
3. Uso da carretilha de segurança para procedimentos de mergulhador perdido 
4. Uso da carretilha de segurança para procedimentos de cabo perdido 

O aluno deve realizar o seguinte S-drill e habilidades durante todos os mergulhos: 
1. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
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2. Verificação de equipamento e correspondência do equipamento 
3. Checagem de Bolhas 
4. Demonstrar técnicas de propulsão especializadas em diferentes tipos de fluxo 
5. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado 
6. Demonstrar postura corporal adequada 
7. Demonstrar análise de estresse apropriado (detecção e gerenciamento) 

 
O aluno deve realizar as seguintes habilidades na água durante todos os mergulhosde caverna: 

1. Apropriadamente implementar um cabo guia 
2. Um marcador de linha não direcional e direcionais 
3. Seguir corretamente um cabo guia com os olhos abertos e fechados; simulando perda de visibilidade 
4. O compartilhamento de ar com um amigo com os olhos abertos, seguindo o cabo guia 
5. O compartilhamento de ar com um amigo com os olhos fechados e usando o toque contato e seguindo o 

cabo guia 
6. Remover e recolocar a máscara embaixo da água mantendo contato com o cabo guia 
7. Demonstrar sinais de lanterna / manuais e toque contato 
8. Preservação e técnicas de consciência 
9. Referenciando como navegação de backup 
10. Técnicas de anti-sedimento 
11. Simule uma falha de lanterna primária e use lanterna reserva para sair da caverna  
12. Demonstrar exercícios de cabo perdido e amigos perdidos 
13. Demonstrar o uso de carretilhas para executar jumps e gaps requeridos em circuitos e travessias para 

manter um cabo guia contínuo até águas abertas 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Completar com satisfação o exame escrito do curso TDI Cave Diver 
2. Complete todos os exercicios de terra e de mergulho em caverna de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
4. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente de água contaminada. 
5. Registrar todos os mergulhos 
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21. Underwater Cave Surveying Diver  

21.1 Introdução 
Este curso é projetado para dar ao mergulhador de cavernas treinado o conhecimento mínimo e os 

fundamentos básicos de como cartografar um exclusivo sistema de caverna subaquática. A intenção deste programa 
é encorajar a padronização do levantamento de dados e cartografia em cavernas em todos os projetos; incentivar o 
uso de mapas de cavernas no planejamento de mergulho, aumentando a conscientização do mergulhador e o 
conhecimento dos arredores neste ambiente. São enfatizadas técnicas seguras, procedimentos e perfeição de 
habilidades associadas ao levantamento de dados e cartografia em mergulho em cavernas.  

21.2 Quem Pode Ensinar 
Este curso pode ser ministrado por qualquer instrutor ativo TDI Underwater Cave Surveying 

21.3 Qualificações dos Graduados/ Lmites de Treinamento 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem participar de atividades de mergulho de 

cavernas sem supervisão direta, desde que os seguintes limites sejam cumpridos: 
1. A penetração é limitada a uma regra aérea de um terço, ou um plano aéreo mais conservador a critério do 

instrutor 
2. Profundidade máxima de 39 metros / 130 pés 
3. Aproximadamente 6 metros / 20 pés de visibilidade 
4. Sem remoção de equipamentos na caverna 
5. Os alunos são encorajados a adquirir experiência antes de tentar planejar e executar mergulhos de cavernas 

complexas 
6. Fazer as Paradas de Segurança e de Descompressão como apropriado ou necessário 

21.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

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

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

condições determinam 

21.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
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2. Forneça prova de uma certificação TDI Full Cave Diver ou equivalente 
3. Forneça prova de pelo menos 25 mergulhos de caverna completos que não treinam 

21.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. A TDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de participantes e seu nível 
de habilidade. É necessário um tempo adequado para garantir a compreensão e capacidade de realizar 
habilidades. 

Estrutura do curso  
1. Os alunos devem completar 2 mergulhos de cartografia de caverna com um mínimo de tempo acumulado 

de 60 minutos.  

Duração 
1. O número sugerido de horas de sala de aula e de briefing é 8; Número mínimo de dias para completar o 

programa é 2 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

21.7 Materiais Requeridos 
1. Topografia subaquática básica de caverna por John Burge, NSS-CDS 
2. Bloco de notas e lápis 
3. Calculadora básica (raiz quadradas e exatas raízes quadradas) ou calculadora científica 
4. fita métrica 
5. papel gráfico 
6. compasso 

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

1. Cilindros primários, o volume mínimo é de 22 litros / 160 pés cúbicos, recomenda-se o sistema de 
distribuidor (manifold) 
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2. Dois reguladores independentes primeiros e segundos estágios; um regulador equipado com uma 
mangueira longa com um comprimento mínimo recomendado de 2 metros / 7 pés 

3. Manômetro submersível 
4. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
5. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
6. Máscara e nadadeiras, NÃO snorkel 
7. Dispositivos de corte 
8. Três lanternas alimentadas por bateria, 1 primária e duas de reserva, cada uma com tempo de uso adequado 

para o tempo de mergulho planejado 
9. Pranchetas ou wetnotes com um lápis  
10. Tabelas de mergulho submersíveis ou computador de mergulho reserva 
11. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha 
12. Uma carretilha primária de mergulho com caverna com comprimento apropriado para o mergulho 

pretendido. 
13. Carretilha de Jump/Ga com 15 metros / 50 pés 
14. Três setas direcionais 
15. Um marcador de linha não direcional 
16. Bússola subaquática e Nível montados na prancheta 

NOTA: Recomenda-se que a equipe pre-posicione cilindros de descompressão 
aproximadamente 1 parada mais profunda do que a profundidade de descompressão 
planejada em qualquer mergulho onde a descompressão está planejada. Os cilindros 
devem ser claramente marcados e facilmente identificáveis, mesmo em condições de não 
visibilidade. Cada cilindro deve ter um regulador e um manômetro submersível anexado.  
NOTA: Recomenda-se que o instrutor tenha oxigênio e kit de primeiros socorros disponível 
para o suporte de superfície. Além disso, líquidos adequados devem estar disponíveis para 
todos os alunos, pessoal instrutivo e pessoal de suporte de superfície para evitar a 
desidratação. 

21.9 Assuntos obrigatórios 
1. Teoria da decomposição e sua aplicação ao mergulho de Cartografi em cavernas 
2. Gerenciamento e Procedimentos de Correspondência de Gás 
3. Análise de acidente 
4. Considerações sobre os Equipamentos 

a. Leitura das Bússolas 
b. Erro das bússolas 
c. Hidrodinâmico 

5. Controle da flutuabilidade e Postura do Corpo 
6. Técnicas de Topografia 

a. Esboço 
b. Estações 
c. Topografia Verticalizada 
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d. Grandes Salões 
e. Passagens Estensas 
f. Topografia Radial 

7. Revisão da Resolução de Problemas 
a. Procedimentos de Emergência 

i. Seguindo o Cabo Guia 
ii. Seperação do Time 

iii. Comunicações 
8. Processo de Topografia 

a. Coleta de dados 
b. Data de verificação 
c. Data de preparação 

9. Símbolos 
10. Cartografia 

a. Mapas de cabo simples 
b. Mapas de alta precisão 

11. Meio Ambiente da Caverna/Conservação 
12. Relações com proprietários de terras 
13. Requerimentos de acesso local 

21.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

O aluno deve realizar as seguintes habilidades na água durante todos os mergulhosde 
caverna: 

1. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado  
2. Verificação de equipamento e S-drill devem ser de segunda natureza com cada mergulho 
3. Demonstrar o uso adequado de diretrizes e carretilhas 
4. Os alunos devem criticar seus próprios mergulhos enquanto o instrutor supervisiona esse processo 
5. Profundidade máxima deste curso é 40 metros / 130 pés 

 

NOTA: Um cabo contínuo até águas abertas deve ser mantida em todos os mergulhos das 
cavernas 
NOTA: Uma atitude imprudente ou grosseira pode constituir motivo para negar a 
certificação, independentemente da habilidade técnica. 
NOTA: As certificações podem ser negadas se for determinado que o curso não foi 
conduzido de acordo com os padrões estabelecidos pela TDI. 
 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete todos os exercicios de terra e de mergulho em caverna de forma segura e eficiente 
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2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente de água contaminada. 
4. Registrar todos os mergulhos 
5. Receba a recomendação de certificação pelo instrutor 

21.11 Requerimentos do Instrutor: 
Para se qualificar para ensinar o curso de TDI Cave Survey , um instrutor deve: 

1. Ser instrutor de TDI Full Cave ativo por pelo menos um ano. 
2. Ensinou pelo menos 5 cursos completos de mergulhadores de cavernas 
3. Forneça prova de 25 mergulhos registrados de cartografia de cavernas 
4. Co-ensinou pelo menos 1 TDI Underwater Cave Survey Diver Course com um TDI Underwater Cave 

Survey Diver Instructor ativo 
5. Publicou ou ser um membro-chave de pelo menos 1 projeto de pesquisa de cavernas 
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22. DPV Cave Diver 

22.1 Introdução 
Este curso foi concebido para ensinar mergulhadores treinados a mergulhar como utilizar veículos de 

propulsão de mergulho (DPVs) no ambiente da caverna. Os mergulhadores aprenderão sobre o uso seguro de DPV, 
componentes do DPV e cuidados e manutenção.  Os alunos aprenderão a planejar mergulhos que podem incorporar 
penetração prolongada, tempos de fundo mais longos, planejamento de mergulho complexo e métodos adequados de 
gerenciamento de gás. 

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

DPV sem supervisão direta desde que os seguintes limites sejam cumpridos: 
1. Se cada mergulhador utilizar um DPV único, cada mergulhador deve retornar o mergulho com pelo menos 

o dobro da quantidade de gás necessária para sair da caverna se estivesse nadando. 
2. Se cada mergulhador utilizar múltiplos DPVs, cada mergulhador deve retornar o mergulho com pelo menos 

duas vezes a quantidade de gás necessária para sair da caverna enquanto utiliza o DPV 
3. Sem remoção de equipamentos na caverna com excessão dos cilindros de stage se utilizados 
4. Profundidade máxima de 39 metros / 130 pés 
5. Os alunos são encorajados a adquirir experiência antes de tentar planejar e executar mergulhos de cavernas 

DPV complexos. 
6. Fazer as Paradas de Segurança e de Descompressão como apropriado ou necessário 

22.3 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor TDI DPV Cave ativo. 

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. N/A 

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

condições determinam. 

22.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
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2. Certificado como TDI Full Cave Diver ou equivalente 
3. Forneça prova de pelo menos 25 mergulhos de caverna completos que não os de treinamento. 

22.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Os alunos devem completar 3 mergulhos de DPV com um mínimo de tempo acumulado de 90 minutos.  

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

de habilidade.  

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

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

22.8 Equipamentos necessários 
É necessário o seguinte material: 

1. N/A 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. Cilindro(s) duplos, com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
2. Dois reguladores independentes primeiros e segundos estágios; um regulador equipado com uma 

mangueira longa com um comprimento mínimo recomendado de 2 metros / 7 pés  
3. Manômetro submersível 
4. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão  
5. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho  
6. Máscara e nadadeiras, NÃO snorkel  
7. Dois dispositivos de corte  
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8. Três lanternas alimentadas por bateria, 1 primária e duas de reserva, cada uma com tempo de uso adequado 
para o tempo de mergulho planejado  

9. Uma carretilha primária de mergulho com caverna com comprimento apropriado para o mergulho 
pretendido. 

10. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha  
11. Número apropriado de carretilhas de Jump/Gap com 15 metros / 50 pés de cabo.  
12. Computador, relógio ou temporizador de fundo e medidor de profundidade  
13. Pranchetas ou wetnotes com um lápis 
14. Tabelas de mergulho submersíveis ou computador de mergulho reserva  
15. Três setas direcionais  
16. Um marcador de linha não direcional  
17. DPV apropriadamente configurado para o ambiente de caverna 

O instrutor deve usar equipamentos de mergulho de cavernas completo durante todos os 
exercícios de água 

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

1. Motivações para o mergulho com DPV 
2. Vantagens do uso de um DPV 
3. Considerações sobre os Equipamentos 

a. Opções de DPV 
b. Componetes do DPV 
c. Taxa do Tempo de Uso da Bateria 
d. Cuidados e Manutenção 
e. Cabos de DPV 
f. Capacete 

4. Procedimentos de Resolução de Problemas 
a. Mau funcionamento ou falha do DPV 
b. Reboque 
c. Compartilhar Gas com DPV 
d. Falha de Lanterna 
e. Emaranhamento 
f. Evitando Colisões 
g. Seperação do Time 

5. Considerações ambientais 
a. Locais de mergulho apropriados e inapropriados 
b. Condições adequadas da caverna 
c. Baixo Impacto no uso de DPV 

6. Técnicas de mergulho com DPV 
a. Flutuabilidade e Trim com DPV 
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b. Estacionado, deixando e recuperando um DPV 
c. Instalando cabos guias com um DPV 
d. Instigar mudanças direcionais e de profundidade 
e. Cortesia e etiqueta do DPV 

7. Planejamento de mergulho e gerenciamento de gás 
a. Tempo de Retornar, Distância de Retornar e Pressão de Retornar 
b. Mistura(s) de gas(es) e LND ou obrigações de descompressão 

22.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

O aluno deve realizar o seguinte S-drill e habilidades durante todos os mergulhos: 
1. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado  
2. Verificação de equipamento e correspondência do equipamento  
3. Checagem de Bolhas  
4. Demonstrar técnicas de propulsão especializadas em diferentes tipos de fluxo  
5. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado  
6. Demonstrar postura corporal adequada  
7. Demonstrar análise de estresse apropriado (detecção e gerenciamento)  

 

O aluno deve realizar as seguintes habilidades na água durante todos os mergulhosde 
caverna: 

1. Compartilhe gás com DPVs enquanto mantém contato visual com o cabo guia 
2. Simular a falha de lanterna primária e o uso de lanternas reserva 
3. Simular a saída da caverna com DPV desativado. 
4. Retirar um membro da equipe e seu DPV desativado 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente  
2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho  
3. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente da caverna  
4. Registrar todos os mergulhos  

22.11 Requerimentos do Instrutor: 
Para se qualificar para ensinar o curso de TDI DPV Cave Diver , um instrutor deve: 

1. Ser instrutor de TDI Full Cave ativo por pelo menos um ano. 
2. Ensinou pelo menos 5 cursos completos de mergulhadores de cavernas 
3. Forneça prova de 25 mergulhos registrados de mergulho em Caverna com DPV. 
4. Co-ensinou pelo menos 1 TDI DPV Cave Diver com um TDI DPV Cave Diver Instructor ativo 
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23. Stage Cave Diver 

23.1 Introdução 
Este curso foi concebido para ensinar mergulhadores treinados em como estender os tempos de fundo e / ou 

a distância de penetração através do uso de cilindros de stage. Os mergulhadores aprenderão a planejar mergulhos 
que possam incorporar tempos de fundo mais longos, planejamento de mergulho complexo e múltiplos métodos de 
gerenciamento de gás.  No que diz respeito à profundidade, as misturas de gases e a descompressão necessária, os 
mergulhos dos cursos não excederão o nível atual de certificação e nível de experiência do aluno. 

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

DPV sem supervisão direta desde que os seguintes limites sejam cumpridos: 
1. Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem participar de atividades de mergulho em 

cavernas com stage sem supervisão direta, desde que os seguintes limites sejam cumpridos: 
2. Sem remoção de equipamentos na caverna com excessão dos cilindros de stage. 
3. Os alunos são encorajados a adquirir experiência antes de tentar planejar e executar mergulhos stage de 

cavernas complexos 
4. Fazer as Paradas de Segurança e de Descompressão como apropriado ou necessário 

23.3 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor TDI Stage Cave ativo. 

23.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

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

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 3 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 

23.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificado como TDI Full Cave Diver ou equivalente 
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23.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Os alunos devem completar 3 mergulhos de caverna stage com um mínimo de tempo acumulado de 90 
minutos utilizando duas entradas de cavernas diferentes.  

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

de habilidade.  

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

23.7 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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

23.8 Equipamentos necessários 
É necessário o seguinte material: 

1. N/A 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. Cilindro(s) duplos, com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
2. Dois reguladores independentes primeiros e segundos estágios; um regulador equipado com uma 

mangueira longa com um comprimento mínimo recomendado de 2 metros / 7 pés  
3. Manômetro submersível 
4. Cilindro (s) de estágio, volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno. 
5. Reguladores de stage independentes com primeiro e segundo estágios cada um com um medidor de pressão 

submersível  
6. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão  
7. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho  
8. Máscara e nadadeiras, NÃO snorkel  
9. Dois dispositivos de corte  
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10. Três lanternas alimentadas por bateria, 1 primária e duas de reserva, cada uma com tempo de uso adequado 
para o tempo de mergulho planejado  

11. Uma carretilha primária de mergulho com caverna com comprimento apropriado para o mergulho 
pretendido. 

12. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha  
13. Número apropriado de carretilhas de Jump/Gap com 15 metros / 50 pés de cabo.  
14. Computador, relógio ou temporizador de fundo e medidor de profundidade  
15. Pranchetas ou wetnotes com um lápis 
16. Tabelas de mergulho submersíveis ou computador de mergulho reserva  
17. Três setas direcionais  
18. Um marcador de linha não direcional  

O instrutor deve usar equipamentos de mergulho de cavernas completo durante todos os 
exercícios de água 

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

1. Motivações por tempo prolongado e penetração 
2. Considerações sobre os Equipamentos 

a. Tamanhos de Cilindros 
b. Configuração 
c. Hidrodinâmico 

3. Planejamento de mergulho e gerenciamento de gás 
4. Planejamento de mergulho incluindo obrigações de descompressão 
5. Técnicas de mergulhos de Stage apropriadamente configurado para o ambiente de caverna 

a. Deixando e recuperando cilindros de stage. 
b. Estações de "estacionamentos" 

23.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

O aluno deve realizar o seguinte S-drill e habilidades durante todos os mergulhos: 
1. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado  
2. Verificação de equipamento e correspondência do equipamento  
3. Checagem de Bolhas  
4. Demonstrar técnicas de propulsão especializadas em diferentes tipos de fluxo  
5. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado  
6. Demonstrar postura corporal adequada  
7. Demonstrar análise de estresse apropriado (detecção e gerenciamento)  
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O aluno deve realizar as seguintes habilidades na água durante todos os mergulhosde 
caverna: 

1. Demonstrar o uso adequado de cilindros de stage. 
2. Deixando e recuperando cilindros de stage enquanto nadando.  

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente  
2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho  
3. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente da caverna  
4. Registrar todos os mergulhos  

23.11 Requerimentos do Instrutor: 
Para se qualificar para ensinar o curso de TDI Stage Cave Diver , um instrutor deve: 

1. Ser instrutor de TDI Full Cave Instructor ativo por pelo menos um ano. 
2. Ensinou pelo menos 5 cursos completos de mergulhadores de cavernas 
3. Forneça prova de 25 mergulhos registrados de penetração de mergulhos de stage 
4. Co-ensinou pelo menos 1 TDI Stage Cave Diver com um TDI Stage Cave Diver Instructor ativo 
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24. Mine Diver Level I  

24.1 Introdução 
Este curso é a primeira etapa do programa de desenvolvimento do TDI Mine Diver e é uma introdução aos 

princípios básicos do mergulho em minas, utilizando um única cabo principal de guia. Esta introdução não se destina 
a treinar mergulhadores para todas as facetas do mergulho em minas.  O objetivo deste curso é a perfeição das 
habilidades ensinadas no programa TDI Cavern Diving, além da adoção de técnicas e procedimentos adicionais 
necessários para mergulhos elementáres em minas.  Este curso pode ser combinado com TDI Mine Diver Level II a 
critério do instrutor.   

Este curso usa os mesmos princípios e técnicas que o curso TDI Intro to Cave, incluindo a utilização dos 
mesmos materiais e equipamentos de treinamento.  No entanto, a certificação dupla não é permitida e os graduados 
que desejam mergulhar nas cavernas devem completar o curso TDI Intro to Cave.    

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

caverna sem supervisão direta desde que os graduados adotem os seguintes limites: 
1. A penetração é limitada a 1/3 de um único cilindro de mergulho ou 1/6 em cilindros duplos 
2. Profundidade máxima de 40 metros / 130 pés 
3. Mergulho Não descompressivo 
4. Manter um cabo guia continuo até águas abertas 
5. Equipamentos adequados de mergulho em mina são usados 
6. Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para se inscrever em: 

a. Curso TDI Mine Diver nível II 

24.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer Instrutor TDI MIne Diver ativo, especificamente autorizado pelo Departamento de Treinamento do 
QG.  Os critérios mínimos a serem considerados para autorização são: Instrutor TDI Full Cave com um mínimo 
verificável de 30 mergulhos em minas   

24.4 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 

Mergulhos na Mina 
1. Um máximo de 3 alunos por instrutor TDI ativo são permitidos  
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2. A proporção deve ser reduzida conforme necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 

24.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos  
2. Certificado como TDI Cavern Diver ou equivalente 

24.6 Estrutura e duração do curso 
Execução na Água 

1. Mínimo de 4 mergulhos em minas de cabo guia único com um tempo de fundo total de 100 minutos 
realizado em 2 locais diferentes (diferentes pontos de entrada de água no mesmo sistema de mina podem 
ser considerados um local diferente para o treinamento de Nível I de Mine Diver, se forem pelo menos 50 
metros / 165 pés de distância um do outro) 

2. Se o aluno já for certificado como TDI Intro to Cave ou Full Cave Diver, um máximo de 2 mergulhos 
podem ser creditados no treinamento Mine Diver Level I a critério do instrutor   

3. Se combinado com o Mine Diver Level II, um total de 12 mergulhos com um mínimo  total de 340 minutos 
deve ser realizado durante um mínimo de 6 dias.   

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

de habilidade. 

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 4 horas 
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 2 dias 

24.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

24.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos  

1. Manual do TDI Diving In Overhead Environments 
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2. Guia do Instructor TDI Diving In Overhead Environments 
3. Guia do Instructor TDI Diving In Overhead Environments 

Materiais Opcionais 
1. NACD Art of Safe Cave Diving 
2. Manual Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 
3. CDAA - Cavern / Sinkhole Manual 
4. NSS-CDS Cave Diving Manual 
5. The Darkness Beackons to Man 
6. Livro Cavern Measureless to Man 

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

1. Cilindros primários; com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
2. Torneiras de dois orifícios Y ou H, cilindros duplos ou torneiras duplas com manifold 
3. Dois reguladores independentes primeiros e segundos estágios; um regulador equipado com uma 

mangueira longa com um comprimento mínimo recomendado de 2 metros / 7 pés 
4. Manômetro submersível 
5. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
6. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
7. Máscara e nadadeiras, NÃO snorkel 
8. Dispositivos de corte 
9. Três lanternas alimentadas por bateria, 1 primária e duas de reserva, cada uma com tempo de uso adequado 

para o tempo de mergulho planejado 
10. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha 
11. Uma carretilha primária de mergulho com caverna com comprimento apropriado para o mergulho 

pretendido. 
12. Computador, relógio ou temporizador de fundo e medidor de profundidade 
13. Pranchetas ou wetnotes com um lápis  
14. Tabelas de mergulho submersíveis ou computador de mergulho reserva 
15. Três setas direcionais 

O equipamento necessário é o mesmo para o  TDI Intro to Cave Diver.  O instrutor deve 
usar equipamentos de mergulho de cavernas completo durante todos os exercícios de água 

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

1. Política para Mina / Caverna 
2. Procedimentos de correspondência de gás para incluir volumes diferentes 
3. Aspectos Psicológicos 
4. Considerações sobre os Equipamentos 
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a. Opções de Cilindros 
b. Opções de Reguladores 
c. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
d. Opções de carretilhas 
e. Lastro adequado 
f. Considerações sobre os Equipamentos 

5. Comunicações 
a. Sinais manuais 
b. Sinalização de Lanterna 
c. Técnica adequada para sinais de contato por toque 

6. Técnicas de natação 
a. Postura corporal / trim 
b. Controle da flutuabilidade 
c. Seguindo o Cabo Guia 
d. Técnicas de propulsão 

7. Fisiologia  
a. Técnicas de Respiração 
b. Gerenciamento de estresse 

8. Meio Ambiente da Caverna 
a. Tipos de Minas 
b. Geologia 

i. Fundo 
ii. Teto 

c. Estrutura do Time 
d. Perigos 
e. Requerimentos de acesso local 
f. Relações com proprietários de terras 

9. Preservação 
10. Resolução de Problemas 

a. Procedimentos de Emergência 
b. Falhas com Equipamentos 
c. Condições de sedimentos 

11. Análise de acidente 
12. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
13. Etiqueta do mergulho da caverna 
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24.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

A maior parte das seguintes informações possíveis deve ser determinada / obtida e 
utilizada no planejamento de mergulho: 
1. Que material(ais) eram extraídos da Mina e por qual método(s)? 
2. Se as soluções tóxicas ou substâncias utilizadas ou criadas durante o processo de extração cria um o risco 

de tais substâncias permanecerem ou gerarem poluição geral.  se sim, averiguar se no local: 
3. Obter um mapa detalhado da empresa mineradora ou quem é responsável pelo local. 
4. Existem túneis conhecidos ou potencialmente colapsaveis?  
5. Todos os pontos conhecidos de acesso e saída da mina, suas profundidades e possíveis travessias de 

emergência para outras saídas 
6. Tipos de sedimenros na mina. 
7. Tipo de suporte de teto; ou seja, madeira ou metal e como detectar sinais de desgaste, tipo de detritos 

deixados na mina  
8. Todos os possíveis pontos de emaranhamento   
9. Localização, tamanho e profundidade dos eixos de extração vertical 
10. Pontos que podem danificar os equipamentos delicados dos mergulhadores, como cabos, roupas secas, etc. 
11. Opções de cabos 
12. Como avaliar a estabilidade de uma passagem 
13. Pontos de colapso existentes 
14. Requerimentos de Equipamentos Especializados 
15. Tipos de Saída/Entrada  

Exercícios de terra 
1. Como apropriadamente: 

a. Apropriadamente implementar um cabo guia 
b. apropriadamente seguir o cabo guia 

2. Uso da carretilha de segurança: 
a. Procedimentos de Mergulhador Perdido 
b. Procedimentos de cabo perdido 

O aluno deve realizar o seguinte S-drill e habilidades durante todos os mergulhos: 
1. Demonstrar:  

a. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
b. Verificação de equipamento e correspondência do equipamento 
c. Checagem de Bolhas 
d. Demonstrar técnicas de propulsão especializadas em diferentes tipos de fluxo 
e. Controle da flutuabilidade apropriado 
f. Demonstrar postura corporal adequada 
g. Análise adequada do estresse (deteção e gerenciamento) 

Exercícios dentro da água 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página112de216 

 

1. Apropriadamente implementar um cabo guia 
2. Use corretamente os marcadores de cabo 
3. Seguir corretamente um cabo guia com os olhos abertos e fechados; simulando perda de visibilidade 
4. O compartilhamento de ar com um amigo com os olhos abertos, seguindo o cabo guia 
5. O compartilhamento de ar com um amigo com os olhos fechados e usando o toque contato e seguindo o 

cabo guia 
6. Remover e recolocar a máscara embaixo da água mantendo contato com o cabo guia 
7. Demonstrar sinais de lanterna / manuais e toque contato 
8. Preservação e técnicas de consciência 
9. Referenciando como navegação de backup 
10. Técnicas de anti-sedimento 
11. Simule uma falha de lanterna primária e use lanterna reserva para sair da caverna  
12. Demonstrar exercícios de cabo perdido e amigos perdidos 
13. Identificar e evitar riscos potenciais, pontos de emaranhamento e colapso 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Intro Cave Diver (esse requisito pode ser 

dispensado pelo instrutor se o aluno já for certificado TDI Intro to Cave) 
2. Complete todos os exercicios de terra e de mina de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
4. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente de água contaminada. 
5. Registrar todos os mergulhos 

24.12 Permissão para Mergulhar 
Antes de realizar treinamento em qualquer ambiente criado pelo homem, é necessário obter permissão de 

quem é responsável pelo site; por exemplo, o proprietário / operador da mina, departamento do governo, etc.  Além 
disso, os serviços de emergência locais relevantes devem ser informados sobre a atividade antes do início.   
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25. Mine Diver Level II  

25.1 Introdução 
Este curso é o segundo estágio de treinamento na série do programa de desenvolvimento de TDI Mine 

Diver. Este curso não se destina a preparar os mergulhadores para avaliar todas as facetas do mergulho em minas. O 
objetivo deste curso é expandir e criticar as habilidades anteriores realizadas nos programas Cavern e Mine Diver 
Level 1 TDI. A ênfase é colocada após o planejamento do mergulho e a perfeição das habilidades através da 
penetração real em minas. Este curso pode ser combinado com TDI Mine Diver Level I a critério do instrutor.   

Este curso usa os mesmos princípios e técnicas que o curso TDI Full Cave, incluindo a utilização dos 
mesmos materiais e equipamentos de treinamento.  No entanto, a certificação dupla não é permitida e os graduados 
que desejam mergulhar nas cavernas devem completar o curso TDI Full Cave. 

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

caverna sem supervisão direta desde que os graduados adotem os seguintes limites: 
1. Penetração limitada à regra de 1/3 de ar 
2. Profundidade máxima de 40 metros / 130 pés 
3. Sem remoção de equipamentos na mina 
4. Fazer as Paradas de Segurança e de Descompressão como apropriado ou necessário 
5. Manter um cabo guia continuo até águas abertas 
6. Equipamentos adequados de mergulho em mina são usados 

25.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer Instrutor TDI Mine Diver ativo, especificamente autorizado pelo Departamento de Treinamento do 
QG.  Os critérios mínimos a serem considerados para autorização são: Instrutor TDI Full Cave com um mínimo 
verificável de 30 mergulhos em minas  

25.4 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 

Mergulhos na Mina 
1. Um máximo de 3 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 
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25.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificado TDI Mine Diver Nível I, ou equivalente 

25.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Água 

1. Mínimo de 8 mergulhos em minas de cabo guia único com um tempo de fundo total de 240 minutos 
realizado em 3 locais diferentes (diferentes pontos de entrada de água no mesmo sistema de mina podem 
ser considerados um local diferente para o treinamento de Nível I de Mine Diver, se forem pelo menos 100 
metros / 330 pés de distância um do outro) 

2. Pelo menos 1 desses sites deve ser um local não utilizado no treinamento durante o curso de Mine Diver 
nível 1. 

3. Se o aluno já for certificado como TDI Mine Diver Level 1 ou Full Cave Diver, um máximo de 2 
mergulhos podem ser creditados no treinamento Mine Diver Level II a critério do instrutor  

4. Se combinado com o Mine Diver Level I, um total de 12 mergulhos com um mínimo  total de 340 minutos 
deve ser realizado durante um mínimo de 6 dias. 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas 
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 4 dias 

25.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

25.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual do TDI Diving In Overhead Environments 
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2. Guia do Instructor TDI Diving In Overhead Environments 
3. Guia do Instructor TDI Diving In Overhead Environments 

Materiais Opcionais 
1. NACD Art of Safe Cave Diving  
2. Manual Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 
3. CDAA - Cavern / Sinkhole Manual 
4. NSS-CDS Cave Diving Manual 
5. Livro Cavern Measureless to Man 
6. The Darkness Beackons to Man 

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

1. Cilindro(s) duplos, com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
2. Dois reguladores independentes primeiros e segundos estágios; um regulador equipado com uma 

mangueira longa com um comprimento mínimo recomendado de 2 metros / 7 pés 
3. Manômetro submersível 
4. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
5. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
6. Máscara e nadadeiras, NÃO snorkel 
7. Dois dispositivos de corte 
8. Três lanternas alimentadas por bateria, 1 primária e duas de reserva, cada uma com tempo de uso adequado 

para o tempo de mergulho planejado  
9. Uma carretilha primária de mergulho com caverna com comprimento apropriado para o mergulho 

pretendido. 
10. Computador, relógio ou temporizador de fundo e medidor de profundidade 
11. Pranchetas ou wetnotes com um lápis  
12. Tabelas de mergulho submersíveis ou computador de mergulho reserva 
13. Três setas direcionais 
14. Um marcador de linha não direcional 
15. Número apropriado de carretilhas de Jump/Gap com 15 metros / 50 pés de cabo. 
16. Recomenda-se que a equipe marque adequadamente os cilindros de descompressão e encaixe-os, em 

qualquer mergulho onde a descompressão esteja planejada, pelo menos 1 mais fundo do que a obrigação de 
descompressão planejada. 

O equipamento necessário é o mesmo para o  TDI Full Cave Diver.  O instrutor deve usar 
equipamentos de mergulho de cavernas completo durante todos os exercícios de água 

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

1. Política para Mina / Caverna 
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2. Procedimentos de correspondência de gás para incluir volumes diferentes 
3. Aspectos Psicológicos 
4. 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. Opções de carretilhas 
e. Lastro adequado 
f. Considerações sobre os Equipamentos 

5. Comunicações 
a. Sinais manuais 
b. Sinalização de Lanterna 
c. Técnica adequada para sinais de contato por toque 

6. Técnicas de natação 
a. Postura corporal / trim 
b. Controle da flutuabilidade 
c. Seguindo o Cabo Guia 
d. Técnicas de propulsão 

7. Fisiologia  
a. Técnicas de Respiração 
b. Gerenciamento de estresse 
c. Teoria da decomposição e sua aplicação ao mergulho em minas 

8. Meio Ambiente da Mina 
a. Tipos de Minas 
b. Geologia 

i. Fundo 
ii. Teto 

c. Estrutura do Time 
d. Perigos 
e. Requerimentos de acesso local 
f. Relações com proprietários de terras 

9. Preservação 
10. Resolução de Problemas 

a. Procedimentos de Emergência 
b. Falhas com Equipamentos 
c. Condições de sedimentos 

11. Análise de acidente 
12. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
13. Etiqueta do mergulho da caverna/mina 
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25.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

A maior parte das seguintes informações possíveis deve ser determinada / obtida e utilizada 
no planejamento de mergulho: 

1. Que material(ais) eram extraídos da Mina e por qual método(s)? 
2. Se as soluções tóxicas ou substâncias utilizadas ou criadas durante o processo de extração cria um o risco 

de tais substâncias permanecerem ou gerarem poluição geral.  se sim, averiguar se no local: 
3. Obter um mapa detalhado da empresa mineradora ou quem é responsável pelo local. 
4. Existem túneis conhecidos ou potencialmente colapsaveis?  
5. Todos os pontos conhecidos de acesso e saída da mina, suas profundidades e possíveis travessias de 

emergência para outras saídas 
6. Tipos de sedimenros na mina. 
7. Tipo de suporte de teto; ou seja, madeira ou metal e como detectar sinais de desgaste, tipo de detritos 

deixados na mina  
8. Todos os possíveis pontos de emaranhamento   
9. Localização, tamanho e profundidade dos eixos de extração vertical 
10. Pontos que podem danificar os equipamentos delicados dos mergulhadores, como cabos, roupas secas, etc. 
11. Opções de cabos 
12. Como avaliar a estabilidade de uma passagem 
13. Pontos de colapso existentes 
14. Requerimentos de Equipamentos Especializados 
15. Tipos de Saída/Entrada  

Exercícios de terra 
1. Apropriadamente implementar um cabo guia 
2. Apropriadamente seguir o cabo guia 
3. Uso da carretilha de segurança para procedimentos de mergulhador perdido 
4. Uso da carretilha de segurança para procedimentos de cabo perdido 

O aluno deve realizar o seguinte S-drill e habilidades durante todos os mergulhos: 
1. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
2. Verificação de equipamento e correspondência do equipamento 
3. Checagem de Bolhas 
4. Demonstrar técnicas de propulsão especializadas em diferentes tipos de fluxo 
5. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado 
6. Demonstrar postura corporal adequada 
7. Demonstrar análise de estresse apropriado (detecção e gerenciamento) 

Exercícios dentro da água 
1. Apropriadamente implementar um cabo guia 
2. Um marcador de linha não direcional e direcionais 
3. Seguir corretamente um cabo guia com os olhos abertos e fechados; simulando perda de visibilidade 
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4. O compartilhamento de ar com um amigo com os olhos abertos, seguindo o cabo guia 
5. O compartilhamento de ar com um amigo com os olhos fechados e usando o toque contato e seguindo o 

cabo guia 
6. Remover e recolocar a máscara embaixo da água mantendo contato com o cabo guia 
7. Demonstrar sinais de lanterna / manuais e toque contato 
8. Preservação e técnicas de consciência 
9. Referenciando como navegação de backup 
10. Técnicas de anti-sedimento 
11. Simule uma falha de lanterna primária e use lanterna reserva para sair da caverna  
12. Demonstrar exercícios de cabo perdido e amigos perdidos 
13. Demonstrar o uso de carretilhas para executar jumps e gaps requeridos em circuitos e travessias para 

manter um cabo guia contínuo até águas abertas 
14. Identificar e evitar riscos potenciais, pontos de emaranhamento e colapso 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Intro Cave Diver (esse requisito pode ser 

dispensado pelo instrutor se o aluno já for certificado TDI Intro to Cave) 
2. Complete todos os exercicios de terra e de mina de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
4. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente de água contaminada. 
5. Registrar todos os mergulhos 

25.12 Permissão para Mergulhar 
Antes de realizar treinamento em qualquer ambiente criado pelo homem, é necessário obter permissão de 

quem é responsável pelo site; por exemplo, o proprietário / operador da mina, departamento do governo, etc.  Além 
disso, os serviços de emergência locais relevantes devem ser informados sobre a atividade antes do início.   
 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página119de216 

 

26. Rebreather Discovery Program 

26.1  Introdução 
Este programa foi projetado para oferecer aos potenciais estudantes uma introdução ao mergulho de um 

Rebreather aprovado pela TDI em um ambiente controlado sob a supervisão direta de um instrutor TDI Rebreather 
ativo. 

26.2 Qualificações dos Graduados 
Este não é um programa de graduação Após a conclusão bem-sucedida deste programa, um certificado 

pode ser emitido afirmando que o mergulhador participou de uma experiência rebreather. 

26.3 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor TDI Rebreather ativo na unidade específica do programa conduzido 

26.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica  

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

Piscina  
1. Um máximo de 2 alunos por instrutor TDI é permitido  

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas)  
1. Um máximo de 2 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 1 alunos por instrutor TDI é permitido 

26.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Forneça prova de 10 mergulhos em aguas abertaspara participar da sessão piscina/ águas confinadas do 

programa 
3. Forneça prova de 25 mergulhos em aguas abertas para participar da sessão águas abertas do programa 
4. TDI Nitrox Diver ou equivalente  

26.6   Estrutura e duração do Programa  
Execução da piscina / águas confinadas 
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1. As habilidades de água confinada devem ser preenchidas em águas pouco profundas o suficiente para se 
levantar e ficar de pé. 

2. 1 sessão de piscina / água confinada por um mínimo de 30 minutos até uma profundidade máxima de 6 
metros / 20 pés 

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

4. O tempo máximo de mergulho em piscina / águas  confinadas e em águas abertas deve ser completado bem 
dentro da recomendação de duração do depurador do fabricante. 

5. Os instrutores não podem transportar qualquer equipamento de fotografia ou vídeo enquanto conduzem 
mergulhos confinados (os sistemas mãos livres são aceitáveis desde que exijam a zero manipulação do 
instrutor durante o mergulho) 

6. Os instrutores devem permanecer próximos o suficiente dos participantes do programa para prestar 
assistência imediata durante toda a experiência  

7. 7. O Rebreather deve ser desinfectado com base nas recomendações dos fabricantes, conforme 
apropriado entre usuários 

Execução em Águas Abertas  
1. Uma sessão de água aberta opcional com uma profundidade máxima de 9 metros / 30 pés pode ser 

realizada 
2. O tempo máximo de mergulho em piscina / águas  confinadas e em águas abertas deve ser completado bem 

dentro da recomendação de duração do depurador do fabricante. 
3. Todos os mergulhos devem ser preenchidos durante o horário diurno (aurora ao entardecer) ou em 

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

mergulhos confinados (os sistemas mãos livres são aceitáveis desde que exijam a zero manipulação do 
instrutor durante o mergulho) 

5. A execução de água aberta pode ser repetida dentro de uma semana do programa original, a critério do 
instrutor. Uma preleção de mergulho irá substituir o desenvolvimento acadêmico. Neste caso, os exercícios 
de segurança chave da parte da piscina / água confinada devem ser repetidos antes de cada mergulho de 
água aberta em água suficientemente rasa para se ficar de pé. 

6. Os instrutores devem permanecer próximos o suficiente dos participantes do programa para prestar 
assistência imediata durante toda a experiência  

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

nível de habilidade. 

Duração  
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 2 horas 

26.7 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  
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4. Peça aos alunos que completem:  
a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco TDI  
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

Após a conclusão bem sucedida deste programa, o instrutor deve: 
5. A critério do Instrutor, emita um certificado indicando que o mergulhador participou de uma experiência de 

mergulho de descoberta do rebreather. Este certificado pode ser produzido pelo instrutor e deve indicar que 
este certificado não é uma certificação para mergulhar com um rebreather 

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

1. Um Rebreather completo aprovado pela TDI completamente montado por um instrutor TDI Rebreather 
ativo que detém a classificação para a unidade específica que o aluno está mergulhando 

2. Lista de verificação de montagem de rebreather exigida pelo fabricante  
3. Mínimo de 1 computador de mergulho CCR ou dispositivo de monitoramento PO2  
4. Máscara e nadadeiras  
5. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento  
6. lastros Apropriados  
7. Acesso a um analisador de oxigênio  
8. Suprimento de gás de reserva (pode ser o suprimento de diluente a bordo)  

NOTA: O Instrutor deve transportar um fornecimento de gás de resgate para os alunos. 
Esta fonte de ar redundante deve ser maior do que o requisito de rebreather do instrutor se 
mergulhando com um rebreather. O instrutor pode optar por estar em um rebreather 
aprovado pelo TDI se eles possuem classificações de instrutor ou optar por estar em 
circuito aberto. 

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

1. Breve introdução sobre a história e a evolução dos Rebreathers 
2. Mecanismos práticos do Sistema 

a. Propósito de contra pulmões 
b. Propósito do material do depurador 
c. Cilindro de Oxigênio 
d. Cilindro de Diluente 
e. Bocal 
f. Ârnes e BCD 

3. Gás Respiratório 
a. Reintroduza o conceito de nitrox e suas vantagens 
b. Introdução aos conceitos de PO2 e a Lei de Dalton 
c. Introdução aos conceito de setpoints PO2 no rebreather  
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d. Sensores de oxigênio, redundância e votação lógica 
4. Fisiologia do Gás 

a. Limitações do oxigênio.  
b. Limitações do nitrogênio 
c. Limitações de CO2, duração do depurador 
d. Consumo de Gás /Limitações   

5. Síndrome de absorção de oxigênio da orelha média - Equalização necessária após o mergulho 
6. Funcionalidade de Sistemas Eletrônicos e Procedimentos de Calibração. Procedimento de calibração deve 

ser executado pelo Instrutor de Rebreather TDI Ativo 
7. Monitoramento de PO2 
8. Procedimentos de Emergência 

a. Gás de reserva 
b. Lastro adequado/ checagem de lastro 
c. Procedimentos de Descida  

i. Adição de Gás Apropriada  
1. Contra pulmões 
2. BC 

d. Procedimentos de subida  
i. Ventilação do Gás apropriado  

1. Contra pulmões 
2. BC 

e. Explicar adição manual e adição de válvula de diluente automática 
f. Alarmes 
g. Os Três H: Hipóxia, hiperóxia, hipercapnia 
h. Loop alagado 

26.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação  

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades na piscina / água 
confinada e abertas dentro dos seguintes limites de programa: 

1. Todos os mergulhos devem ser realizados dentro dos limites do CNS% com um máximo 
recomendado de 80% do limite total da PO2 do SNC. 

2. PO2 não deve exceder a recomendação do fabricante ou 1.3. O setpoint mínimo de PO2 é 0,7 
3. Quando uma válvula de diluente automática (ADV) é instalada pelo fabricante, habilidades 

adicionais, como monitoramento regular e eletrônico e controle manual devem ser enfatizados. 
4. A descida e a subida devem ser feitas seguindo um aumento gradual, como um acesso à praia 

com inclinação suave ou usando um cabo descida / referência  do fundo até a superfície. 
Habilidades na piscina / águas confinadas 

1. Checagem Pré Mergulho 
2. Checagem de Vazamentos 
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3. Demonstrar compreensão do monitoramento de PO2 e Sensor de CO2 (se aplicável) 
4. Demonstrar compreensão e monitoramento dos medidores de pressão 
5. Demonstrar familiaridade com o bocal; podendo fechar o bocal corretamente e ir para o circuito aberto 

reserva. 
6. Procedimentos de descida: adicionar gás para o BCD e contra pulmões conforme apropriado  
7. Adicionar diluente manualmente (se aplicável) 
8. Entendendo a ADV 
9. Natação e manutenção da flutuabilidade  
10. O que fazer no caso de leves borbulhas de água. 
11. Mantendo um volume de loop adeguado 
12. Alarmes= Gás de reserva imediatamente 
13. Subindo enquanto ventila espaços de ar: pulmões, contra pulmão, BCD 

Habilidades de Águas Abertas 
1. Monitoramento de PO2 
2. Monitoramento dos medidores de pressão 
3. Manutenção da flutuabilidade neutra 
4. Mantendo um volume de loop adeguado 

Para completar o programa Rebreather Discovery, o aluno deve:  
1. Passe com sucesso o exame escrito com uma pontuação mínima de 80%, com 100% de correção.  
2. Completar até a satisfação dos instrutores, todas as sessões de desenvolvimento de habilidades em águas 

confinadas e abertas  
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 

Os seguintes artigos e livros são recomendados para ler e permitir mais  
conhecimento.  

1. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
2. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
3. John Lamb - Oxygen Measurement for Divers 
4. Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving 
5. Bob Cole - Rebreather Diving 
6. Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreathers 
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27. Semi-Closed Circuit Rebreather Diver, Unit 
Specific- DOLPHIN, RAY, Atlantis, SUBMATIX 
ST100 & AZIMUTH 

27.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de entrada para mergulhadores recreativos que desejam utilizar um 

dos seguintes rebreathers de circuito semi-fechado: Dolphin, Ray, Submatix ST100 ou Azimuth.  O objetivo deste 
curso é treinar mergulhadores recreativos nos benefícios, perigos e procedimentos adequados para o uso de 
rebreathers SCR. 

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

descompressão utilizando o Dolphin, Ray, Submatix ST100 ou Azimuth a uma profundidade máxima de 40 metros / 
130 pés, sem descompressão; utilizando misturas de nitrox que não excedam o nível de certificação. 

27.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI Rebreather pode ensinar este curso É necessária uma certificação específica de instrutor 
para cada rebreather específico. 

27.4 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. Um máximo de 6 alunos por instrutor para as unidades Draeger, máximo de 4 alunos por instrutor para as 

unidades Azimuth e Submatix; É o critério do instrutor reduzir esse número conforme as condições 
determinam 

27.5 Pré requisitos do Aluno 
1. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais.  
2. Certificação mínima de TDI Nitrox Diver ou equivalente, pode ser combinado com o programa a critério 

do instrutor 
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27.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. 4 mergulhos com um mínimo de 100 minutos acumulados para as unidades Drager 
2. 5 mergulhos com um mínimo de 125 minutos acumulados para as unidades Submatix ST100  
3. 6 mergulhos com um mínimo de 150 minutos acumulados para as unidades Azimuth 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas 

27.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

27.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Diving Rebreathers 
2. Manual específico do fabricante para o rebreather sendo mergulhado 

Materiais Opcionais 
1. Tabela TDI EAD e Tabelas de PO2 
2. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers 
3. Software de equações Nitrox e Rebreather  

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

1. Rebreather específico para o treinamento que está sendo realizado 
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2. Dispositivo de monitoração PO2 integrado para PO2 inalada para cada rebreather (veja o item 17.13 se a 
unidade é equipada) 

3. Máscara e nadadeiras 
4. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
5. O analisador de oxigênio (O2), o instrutor pode fornecer 
6. Sistemas de Lastro 
7. Cilindro de reserva(cilindro de stage, mínimo recomendado de 1,9 litros / 13 pés cúbicos)  
8. Medidor de vazão, o instrutor pode fornecer 

27.10 Assuntos obrigatórios  
O manual TDI Diving Rebreather e o manual do fabricante é obrigatório para uso durante 
este curso, mas os instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles 
acham que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos 
durante este curso: 

1. História e a evolução dos Rebreathers 
2. Comparação de circuito aberto, circuito fechado e circuito semi-fechado 
3. Mecanismos práticos do Sistema 

a. Montagem e desmontagem do rebreather 
b. Desenho e Construção 
c. Recarregando o Depurador 
d. Manutenção do sistema 
e. Procedimentos de Descontaminação do loop de respiração 

4. Revisão de nitrox 
a. Lei de Dalton (triângulo) 
b. Mistura de Nitrox otimizada 
c. Manejo do Oxigênio 
d. Preparação do gás 
e. Exemplos de Planejamento de mergulho 

5. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio. 
b. Hiperoxia 
c. Hipóxia 
d. Asfixia 
e. Hipercapnia 
f. Absorção de Nitrogênio 
g. Toxicidade do Monóxido de Carbono 
h. O consumo de gás 

i. Tamanhos de Cilindros 
ii. Profundidade e a carga de trabalho 

6. Fórmulas / Consumo Metabólico 
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a. Oxigênio (O2) calculos de metabolismo 
b. Oxigênio Inspirado (O2), cálculos e equação dos rebreathers 
c. Profundidade equivalente em ar (PEA) 

7. Tabelas de mergulho 
a. Oxigênio Inspirado (O2), Tabelas 
b. Profundidade equivalente em ar 

8. Computadores de mergulho 
a. Misturas Ajustáveis 
b. Oxigênio (O2) integrado 
c. Monitoramento de PO2 

9. Resolução de Problemas 
a. Canister alagado 
b. Perda do Bocal 
c. Exaustão do Depurador 
d. Perda de Bateria ou Sensores 
e. Ruptura da bolsa de respiração 
f. Sistema de resgate para circuito aberto 

i. Gás on board (interno)  
ii. Gás off board (externo) 

g. Cenário de Hiperoxia 
h. Cenário de Hipóxia 
i. Cenário de Hipercapnia 
j. Problemas de manutenção do equipamento 

10. Planejamento de mergulho 
a. Operações 

i. Requerimentos de Gás 
ii. Limitações do oxigênio. 

iii. Limitações do nitrogênio 

27.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

A profundidade do mergulho não deve exceder 1,6 ATM PO2.  As seguintes habilidades de 
águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos os mergulhos de águas 
abertas: 

1. Analise adequadamente da mistura de gases 
2. Execute todas as verificações pré-mergulho, positivo, negativo, taxa de fluxo, operação do regulador de 

bypass, pressão da válvula de alívio, no mínimo 6 vezes 
3. Demonstrar um cenário de verificação de vazamento e reparo  
4. Demonstração da integridade de expirar no contra-pulmão para Submatix ST100 
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5. Embalar adequadamente um recipiente de depuração no mínimo 2 vezes; se estiver usando o cartucho 
ExtendAir uma embalagem deve ser com material granulado. 

6. Execute corretamente a configuração e a avaria; um mínimo de 6 vezes para Azimuth ou 4 vezes para 
Draeger e Submatix ST100 rebreathers 

7. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
a. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
b. Limites baseados em exposições de oxigênio a profundidade planejada com mistura atual 
c. Limites baseados em exposições de nitrogênio a profundidade planejada com mistura atual 

8. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
9. Execute corretamente uma recuperação de uma falha do sistema e mude para o gás de resgate estacionário 

no mínimo 2 vezes 
10. Execute corretamente uma recuperação de uma falha do sistema e mude para o resgate de um mínimo de 2 

vezes, um dos cenários de resgate, o mergulhador deve mudar para o circuito aberto e completar o 
mergulho e a parada de segurança no circuito aberto; a subida direta deve começar quando o mergulhador 
alterna para o circuito aberto, este cenário deve ser conduzido sem uma profundidade de 20 metros / 60 pés 

11. Demonstrar corretamente a técnica de limpeza da mangueira após cada cenário de resgate 
12. Execute a opção de bloqueio no mínimo 2 vezes, apenas o Azimuth 
13. Controle PO2 adequado em todas os mergulhos, se a unidade estiver equipada com o dispositivo de 

monitoração PO2 
14. Execute corretamente um exercício de desalagamento da máscara com ênfase na perda mínima de gás 
15. Execute de forma segura e correta um cenário de amigo sem ar, é preferível que o amigo esteja em uma 

unidade SCR também 
16. O mergulhador irá demonstrar paradas reais de segurança em profundidades pré-determinadas 
17. Execute corretamente a limpeza e manutenção do rebreather, incluindo descontaminação de loop 

respiratório 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Diving Rebreathers 
2. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
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28. KISS GEM Level 1 Rebreather Diver  

28.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de entrada para mergulhadores recreativos que desejam utilizar o 

circuito remanescente semi-fechado GEM em mergulho recreativo.  O objetivo deste curso é treinar os 
mergulhadores no bom planejamento, procedimentos, técnicas e perigos do mergulho com circuito semi-fechado 
utilizando o GEM. 

28.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem participar de mergulhos sem 

descompressão utilizando o circuito semi-fechado GEM com uma mistura de nitrox entre 32% e 40% até uma 
profundidade máxima de 30 metros / 100 pés com um PO2 não superior a 1,4 ATA com base no conteúdo do 
cilindro.  

28.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI KISS GEM Nível 1 pode ensinar este curso   

28.4 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 4 alunos por instrutor TDI é permitido 

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 

28.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima de 18 anos 
2. Forneça prova de: 

a.  SDI Nitrox Diver ou equivalente a critério do instrutor 
b. SDI Advanced Diver ou equivalente a critério do instrutor 

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

1. 1 mergulhos com um mínimo de 60 minutos acumulados de tempo de fundo 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página130de216 

 

Execução em Águas Abertas  
1. 5 mergulhos com um mínimo de 200 minutos acumulados; dois mergulhos devem ser mais profundos que 

15 metros / 50 pés 

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

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas; duração mínima do curso 3 dias. 

Crossovers / Transferências  

Para os mergulhadores que já receberam treinamento em um SCR aprovado pela TDI, eles devem atender a 
todos os padrões GEM, com exceção do seguinte: 

1. Os alunos devem completar 3 mergulhos com um mínimo de tempo acumulado de 120 minutos. Os 60 
minutos de tempo de água confinada ainda são necessários 

28.7 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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

28.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual do proprietário do KISS GEM 
2. TDI KISS GEM PowerPoint 

Materiais Opcionais 
1. Tabela TDI EAD e Tabelas de PO2 

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

1. Um completo GEM rebreather 
2. Lista de Checagem do Manual do proprietário do KISS GEM 
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3. Manual do proprietário do KISS GEM 
4. Um mínimo de 1 monitoramento integrado PO2 para cada GEM 
5. O analisador de oxigênio (O2), o instrutor pode fornecer 
6. Adequado absorvente de CO2 (cartucho ExtendAir ™ ou equivalente) para os mergulhos a serem 

realizados 
7. Prancheta Subaquática 
8. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
9. Máscara e nadadeiras 
10. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
11. lastros Apropriados 
12. Kit de ferramentas com peças sobressalentes apropriadas (o instrutor pode fornecer) 
13. Desinfetante, o instrutor pode fornecer 
14. Dois dispositivos de corte 

28.10 Assuntos obrigatórios  
O manual Manual o Prorpietário KISS GEM e KISS GEM PowerPoint Slides é obrigatório 
para uso durante este curso, mas os instrutores podem usar qualquer texto ou material 
adicional que eles acham que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem 
ser cobertos durante este curso: 

1. História e a evolução dos Rebreathers 
2. Comparação de circuito aberto, circuito fechado e circuito semi-fechado 
3. Mecanismos práticos do Sistema 

a. Montagem e desmontagem do rebreather 
b. Desenho e Construção 
c. Recarregando o Depurador 
d. Seqüência de verificação de segurança pré-mergulho 
e. Manutenção do sistema e estocagem 
f. Procedimentos de Descontaminação do loop de respiração 

4. Revisão de nitrox 
a. Lei de Dalton (triângulo) 
b. Mistura de Nitrox otimizada 
c. Manejo do Oxigênio 
d. Preparação do gás e analise 

5. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio. 
b. Hiperoxia 
c. Hipóxia 
d. Asfixia 
e. Hipercapnia 
f. Absorção de Nitrogênio 
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g. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
h. O consumo de gás 

i. Tamanhos de Cilindros 
ii. Profundidade e a carga de trabalho 

6. Fórmulas / Consumo Metabólico 
a. Equação de tamanho / duração do cilindro 
b. Profundidade equivalente em ar 

7. Tabelas de mergulho 
a. Oxigênio Inspirado (O2), Tabelas 
b. Profundidade equivalente em ar 

8. Computadores de mergulho 
a. Misturas Ajustáveis 
b. O2 integrado 
c. Monitoramento de PO2 

9. Planejamento de mergulho 
a. Planejamento Operacional 
b. Requisitos de gás, incluindo cenários de resgate  
c. Limitações do oxigênio.  
d. Limitações do nitrogênio 

10. Resolução de Problemas 
a. Canister alagado 
b. Perda do Bocal 
c. Exaustão do Depurador 
d. Perda de Bateria ou Sensores 
e. Ruptura da bolsa de respiração 
f. Sistema de resgate para circuito aberto 
g. Cenário de Hiperoxia 
h. Cenário de Hipóxia 
i. Cenário de Hipercapnia 
j. Problemas de manutenção do equipamento 

28.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

A profundidade do mergulho não deve exceder 1,4 ATM PO2.  As seguintes habilidades de 
águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos os mergulhos de águas 
abertas: 
Habilidades na piscina / águas confinadas 

1. Completado GEM Pré Mergulho Lista de checagem 
2. Pré Mergulho checks (mínimo 1 vez) 
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a. Recarregando o Depurador 
b. Montando a unidade 
c. Cheque a válvula de via unica 
d. Positivo e negativo - teste de pressão 

3. Analise adequadamente o cilindro interno 
4. Adequação e ajuste do sistema de contra pulmão 
5. Direção inicial correta do bocal 
6. Realizar na Água checagem de bolhas 
7. Realizar 1 saída para o sistema de gas reserva estacionário 
8. Execute 1 subida de resgate de uma profundidade não inferior a 1,5 metros / 5 pés 
9. Execute uma completa montagem e desmontagem e limpeza 

NOTA: Todos os mergulhos de piscina devem ser conduzidos com um mínimo de 40% (+/- 1%) de oxigênio 
no cilindro interno (fonte) 
 

Habilidades de Águas Abertas 
1. Analise adequadamente da mistura de gases 
2. Execute a sequência de verificação pré-mergulho com o uso da lista de verificação do fabricante pelo 

menos 5 vezes 
3. Demonstrar um cenário de verificação de vazamento e reparo  
4. Empacote adequadamente o a vasilha de depuração no mínimo 2 vezes 
5. Execute corretamente a configuração e o colapso; um mínimo de 6 vezes para Azimuth ou 5 vezes para 

Draeger e Submatix ST100 rebreathers 
6. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado baseados nos lmites: 

a. Desempenho do sistema 
b. Sobre exposições de oxigênio a profundidade planejada com a mistura 
c. Sobre absorção de nitrogênio a profundidade planejada com a mistura 

7. Demonstrar mudar para circuito aberto ou circuito aberto quando a profundidade é de 6 metros / 20 pés ou 
menos profunda 

8. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
9. Demonstrar o ajuste adequado do sistema contra pulmão debaixo d'água 

a. Ajuste de correias, incluindo remoção e recolocação 
b. Ajuste dos elásticos do contra pulmão se não tiver sido previamente ajustado 

10. Execute corretamente uma recuperação de uma falha do sistema e mude para o gás de resgate estacionário 
no mínimo 2 vezes por mergulho 

11. Execute corretamente uma recuperação de uma falha do sistema e mude para o resgate de um mínimo de 2 
vezes, um dos cenários de resgate, o mergulhador deve mudar para o circuito aberto e completar o 
mergulho e a parada de segurança no circuito aberto; a subida direta deve começar quando o mergulhador 
alterna para o circuito aberto, este cenário deve ser conduzido sem uma profundidade de 18 metros / 60 pés 

12. Demonstrar corretamente a técnica de limpeza da mangueira após cada cenário de resgate 
13. Controle PO2 adequado em todos os mergulhos. 
14. Execute corretamente um exercício de desalagamento da máscara com ênfase na perda mínima de gás 
15. Demonstrar conforto na configuração e mergulho com a unidade 
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16. Demonstrar bom controle da flutuabilidade durante o mergulho 
17. Execute de forma segura e correta um cenário de amigo sem ar, é preferível que o amigo esteja em uma 

unidade SCR também 
18. O mergulhador irá demonstrar paradas reais de segurança em profundidades pré-determinadas 
19. Execute corretamente a limpeza e manutenção do rebreather GEM, incluindo descontaminação de loop 

respiratório 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Passe o exame final do mergulhador com 80% respondido corretamente e 100% de remediação 
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29. Kiss GEM Sidekick Diver 

29.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de entrada para mergulhadores recreativos que desejam utilizar o 

circuito semi-fechado GEM Sidekick em mergulho recreativo.  O objetivo deste curso é treinar os mergulhadores no 
bom planejamento, procedimentos, técnicas e perigos do mergulho com circuito semi-fechado utilizando o GEM 
Sidekick 

29.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem participar de mergulhos sem 

descompressão utilizando o circuito semi-fechado GEM Sidekick SCR com uma mistura de nitrox entre 32% e 40% 
até uma profundidade máxima de 30 metros / 100 pés com um PO2 não superior a 1,4 ATA com base no conteúdo 
do cilindro. 

29.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI KISS GEM Sidekick pode ensinar este curso 

29.4 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 4 alunos por instrutor TDI é permitido 

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 

29.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Forneça prova de: 

a. SDI Advanced Diver ou equivalente a critério do instrutor 
b. Certificação mínima de SDI ou TDI Nitrox Diver ou equivalente, pode ser combinado com o 

programa a critério do instrutor 

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

1. 1 mergulho com um mínimo de 60 minutos acumulados de tempo de fundo 
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Execução em Águas Abertas 

1. 5 mergulhos com um mínimo de 200 minutos acumulados; dois mergulhos devem ser mais profundos que 
15 metros / 50 pés 

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

de habilidade. 
1. Gradualmente aumentando a profundidade a uma profundidade máxima de 30 metros / 100 pés 

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas; duração mínima do curso 3 dias. 
2. Um mínimo de 2 horas deve ser gasto na visão geral e manutenção do equipamento  

Crossovers / Transferências 
1. Para os mergulhadores que já receberam treinamento em um KISS GEM com experiência de mergulho no 

GEM nos últimos 3 meses devem atender a todos os padrões GEM Sidekick, com exceção do seguinte: 
a. Mínimo 3 horas é requerido para a preleção Isso inclui passar pelo PowerPoint específico para o 

Sidekick, bem como a preparação do equipamento  
b. Os alunos devem completar 2 mergulhos com um mínimo de tempo acumulado de 80 minutos.  

2. Para os mergulhadores que já receberam treinamento em um SCR aprovado pela TDI com experiência de 
mergulho nesse SCR nos últimos 3 meses, devem atender todos os padrões GEM Sidekick, do seguinte: 

a. Os alunos devem completar 3 mergulhos com um mínimo de tempo acumulado de 120 minutos. 
Os 60 minutos de tempo de água confinada ainda são necessários 

29.7 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 TDI  
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

29.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual do proprietário do KISS GEM 
2. TDI KISS GEM PowerPoint 
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3. TDI KISS GEM Sidekick PowerPoint 

Materiais Opcionais 
1. Tabela TDI EAD e Tabelas de PO2 

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

1. Um completo GEM Sidekick SCR rebreather 
2. Lista de Checagem do Manual do proprietário do KISS GEM Sidekick 
3. Manual do proprietário do KISS GEM Sidekick SCR 
4. Um mínimo de 1 monitoramento integrado PO2 para cada GEM Sidekick 
5. O analisador de oxigênio (O2), o instrutor pode fornecer 
6. Adequado absorvente de CO2 (cartucho ExtendAir ™ ou equivalente) para os mergulhos a serem realizados 
7. Prancheta Subaquática 
8. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
9. Máscara e nadadeiras 
10. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
11. lastros Apropriados 
12. Kit de ferramentas com peças sobressalentes apropriadas (o instrutor pode fornecer) 
13. Desinfetante, o instrutor pode fornecer 
14. Dois dispositivos de corte 

29.10 Assuntos obrigatórios 
O manual Manual o Prorpietário KISS GEM Sdiekick e KISS GEM Sidekick PowerPoint 
Slides é obrigatório para uso durante este curso, mas os instrutores podem usar qualquer 
texto ou material adicional que eles acham que ajuda a apresentar esses tópicos. Os 
seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. História e a evolução dos Rebreathers 
2. Comparação de circuito aberto, circuito fechado e circuito semi-fechado 
3. Mecanismos práticos do Sistema GEM Sidekick SCR 

a. Montagem e desmontagem do rebreather  
b. Desenho e Construção 
c. Sistema de controle de volume de pulmão 
d. Recarregando o Depurador 
e. Seqüência de verificação de segurança pré-mergulho 
f. Manutenção do sistema e estocagem 
g. Procedimentos de Descontaminação do loop de respiração 

4. Revisão de nitrox 
a. Lei de Dalton (triângulo) 
b. Mistura de Nitrox otimizada 
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c. Manejo do Oxigênio 
d. Preparação do gás e analise 

5. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio.  
b. Hiperoxia 
c. Hipóxia  
d. Asfixia 
e. Hipercapnia 
f. Absorção de Nitrogênio  
g. Toxicidade do CO2 
h. O consumo de gás 
i. Tamanhos de Cilindros 
j. Profundidade e a carga de trabalho 

6. Fórmulas / Consumo Metabólico 
a. Equação de tamanho / duração do cilindro  
b. Profundidade equivalente em ar 

7. Tabelas de mergulho 
a. Tabela de O2 Inspirado 
b. Profundidade equivalente em ar 

8. Computadores de mergulho 
a. Misturas Ajustáveis  
b. O2Integrado 
c. PO2  dispositivos de monitoramento 

9. Planejamento de mergulho 
a. Planejamento Operacional 
b. Requisitos de gás, incluindo cenários de resgate  
c. Limitações do oxigênio. 
d. Limitações do nitrogênio 

10. Resolução de Problemas 
a. Canister alagado  
b. Perda do Bocal 
c. Exaustão do Depurador 
d. Perda de Bateria ou Sensores  
e. Ruptura da bolsa de respiração 
f. Sistema de resgate para circuito aberto  
g. Cenário de Hiperoxia 
h. Cenário de Hipóxia 
i. Cenário de Hipercapnia 
j. Recuperação do loop alagado 
k. Disconectar o suprimento de gás  
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l. Problemas de manutenção do equipamento 

29.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

A profundidade do mergulho não deve exceder 1,4 ATM PO2. As seguintes habilidades de 
águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos os mergulhos de águas 
abertas: 
Habilidades na piscina / águas confinadas 

1. Complete GEM Pré Mergulho Lista de checagem 
2. Pré Mergulho checks (mínimo 1 vez) 

a. Recarregando o Depurador  
b. Montando a unidade 
c. Cheque a válvula de via unica 
d. Positivo e negativo - teste de pressão 

3. Analise adequadamente o cilindro interno 
4. Apropriadamente calibrar e verificar sensores de oxigênio 
5. Adequação e ajuste do sistema de contra pulmão 
6. Orientação inicial correta do bocal, reajuste debaixo d'água 
7. Realizar na Água checagem de bolhas 
8. Demonstrar monitoramento apropriado do PO2 
9. Realizar 1 saída para o sistema de gas reserva estacionário 
10. Execute 1 subida de resgate de uma profundidade não inferior a 1,5 metros / 5 pés 
11. Sistema de controle de volume de pulmão 
12. Desconectar e reconectar o suprimento de gás embaixo da água 

Pratique a respiração em diferentes posições e observe a mudança no trabalho de respiração em cada 
13. posição 
14. Execute uma completa montagem e desmontagem e limpeza 

NOTA: Todos os mergulhos de piscina devem ser conduzidos com um mínimo de 40% (+/- 
1%) de oxigênio no cilindro interno (fonte) 
Habilidades de Águas Abertas 

1. Analise adequadamente da mistura de gases  
2. Apropriadamente calibrar e verificar sensores de oxigênio 
3. Execute a sequência de verificação pré-mergulho com o uso da lista de verificação do fabricante. 
4. Demonstrar um cenário de verificação de vazamento e reparo 
5. Empacote adequadamente o a vasilha de depuração no mínimo 2 vezes 
6. Execute corretamente a configuração e verifique falha mecânica para cada mergulho 
7. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado baseados nos lmites: 

a. Desempenho do sistema 
b. Sobre exposições de oxigênio a profundidade planejada com a mistura 
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c. Sobre absorção de nitrogênio a profundidade planejada com a mistura 
8. Demonstrar mudar para circuito aberto ou circuito aberto quando a profundidade é de 6 metros / 20 pés ou 

menos profunda 
9. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
10. Demonstrar o ajuste adequado do sistema contra pulmão debaixo d'água  
11. Sistema de controle de volume de pulmão 
12. Desconectar e reconectar o suprimento de gás embaixo da água 
13. Execute corretamente uma recuperação de uma falha do sistema e mude para o gás de resgate estacionário 

no mínimo 2 vezes por mergulho 
14. Execute corretamente uma recuperação de uma falha do sistema e mude para o resgate de um mínimo de 2 

vezes, um dos cenários de resgate, o mergulhador deve mudar para o circuito aberto e completar o 
mergulho e a parada de segurança no circuito aberto; a subida direta deve começar quando o mergulhador 
alterna para o circuito aberto, este cenário deve ser conduzido sem uma profundidade de 18 metros / 60 pés 

15. Demonstrar corretamente a técnica de limpeza da mangueira após cada cenário de resgate 
16. Demonstrar monitoramento apropriado do PO2 
17. Execute corretamente um exercício de desalagamento da máscara com ênfase na perda mínima de gás 
18. Demonstrar conforto na configuração e mergulho com a unidade 
19. Demonstrar bom controle da flutuabilidade durante o mergulho 
20. Execute de forma segura e correta um cenário de amigo sem ar, é preferível que o amigo esteja em uma 

unidade SCR também 
21. O mergulhador irá demonstrar paradas reais de segurança em profundidades pré-determinadas 
22. execute coreretamente os procedimentos de recuperação de alagamentos de loop parcial pelo menos 2 

vezes 
23. Execute corretamente procedimentos de troca de gás no mínimo 3 vezes 
24. Execute corretamente a limpeza e manutenção do rebreather GEM Sidekick SCR, incluindo 

descontaminação de loop respiratório 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Passe o exame final do mergulhador com 80% respondido corretamente e 100% de remediação 
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30. Air Diluent Closed Circuit Rebreather Diver, Unit 
Specific 

30.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de entrada para mergulhadores recreativos que desejam utilizar 

rebreathers de circuito fechado (CCR) para mergulho com ar. O objetivo do curso é treinar os mergulhadores nos 
benefícios, perigos e procedimentos adequados para mergulhar um CCR e desenvolver habilidades básicas de 
mergulho CCR até uma profundidade máxima de 30 metros / 100 pés, usando o ar como diluente. Nenhum 
mergulho de descompressão é permitido neste curso 

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

1. Participe em atividades de mergulho utilizando o CCR até uma profundidade máxima de 30 metros / 100 
pés, utilizando ar como diluente 

30.3 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor TDI ativo com uma classificação TDI Air Diluent CCR Instructor na unidade específica que está 
sendo usada 

30.4 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 4 alunos por instrutor TDI ativo  

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 4 alunos por instrutor TDI ativo 
2. A proporção deve ser reduzida conforme necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 

nota especial; Um assistente certificado é um SDI e ou um Divemaster TDI ou equivalente de agências 
reconhecidas pela TDI, com uma qualificação de usuário do CCR diluente ar e um mínimo de 30 horas de 
mergulho registrado no CCR a ser ensinado 

30.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Fornecer prova de 20 mergulhos registrados em águas abertas 
3. Fornecer prova de TDI Nitrox Diver ou equivalente de agências reconhecidas pela TDI * 
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4. Se o rebreather for um rebreather sidemount aprovado pela TDI, o aluno deve ter a certificação TDI 
Sidemount Diver ou equivalente, fornecer prova de 10 mergulhos de sidemount registrados e quaisquer 
requisitos adicionais que o fabricante do sidemount rebreather possa ter.  

NOTA:  Nitrox diver (pode ser combinado com o programa) 

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

1. 1 sessão de piscina / água confinada por um mínimo de 60 minutos até uma profundidade máxima de 9 
metros / 30 pés 

Execução em Águas Abertas 
1. Mínimo de 420 minutos de treinamento em águas abertas para completar no mínimo 7 mergulhos com um 

aumento gradual de profundidade a cada dia até um máximo de 30 metros / 100 pés 

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

de habilidade. 
2. O exame final pode ser administrado oralmente se não estiver disponível em um idioma que o aluno 

entenda 

Duração 
1. Mínimo de 6 horas de desenvolvimento acadêmico e 2 horas de manutenção de equipamentos  
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 5 dias 

Crossovers / Transferências Se um aluno já esta qualificado como TDI Air Diluent CCR 
Diver ou equivalente de agências reconhecidas pela TDI e deseja se qualificar em outro 
CCR reconhecido pela TDI, o aluno deve seguir todos os padrões de curso específicos da 
unidade, com exceção de: 

1. 1 sessão de piscina / água confinada por um mínimo de 60 minutos até uma profundidade máxima de 9 
metros / 30 pés 

2. Mínimo de 180 minutos de treinamento em águas abertas para completar no mínimo 3 mergulhos até um 
máximo de 30 metros / 100 pés 

3.  Se um aluno já é qualificado como um mergulhador de diluente de ar do Kiss Spirit e está transferindo 
para o Sidewinder, o aluno deve completar uma sessão acadêmica que abrange a montagem da unidade, o 
roteamento da mangueira, a colocação e a retirada, e um mínimo de 180 minutos de treinamento em água 
aberta ao longo de um mínimo de 3 mergulhos. 

30.7 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 TDI 
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b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

30.8 Materiais de Treinamento: 
O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 

1. Manual TDI Diving Rebreathers  
2. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers  
3. Manual do Fabricante e atualizações 
4. Lista de verificação de montagem do fabricante 
5. TDI CCR Lista de Checagem pré mergulho 
6. Formulário de avaliação do curso Rebreather (ver apêndice)  
7. Mel Clark- Rebreathers Simplificado (Necessário apenas para JJ-CCR) 
8. Padrão de treinamento mínimo do fabricante 

Opcional 
1. Mel Clark- Rebreathers Simplificado  

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

1. Circuito Fechado Rebreather (CCR) 
2. Mínimo de 1 computador de mergulho CCR ou dispositivo de monitoramento de tempo e profundidade 
3. Máscara, nadadeiras e um dispositivo de corte de cabo adequado 
4. Prancheta e lápis 
5. Carretilha com um mínimo de 40 metros / 130 pés de linha 
6. Elevação mínima de 12 kg / 25 lb no saco elevatório/ bóia de marcação de superfície. 
7. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
8. Acesso a um analisador de oxigênio 
9. lastros Apropriados 
10. Suprimento de gás de resgate (e uma fonte de ar redundante fornecida externamente).  

NOTA: O instrutor e qualquer assistente certificado também devem transportar um 
fornecimento de gás de resgate para o (s) estudante (s) durante todas as sessões de águas 
abertas. Esta fonte de ar redundante deve ser maior do que o requisito de rebreather do 
instrutor ou assistente se mergulhando com um rebreather. 

30.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Diving Rebreather e o manual do fabricante é obrigatório para uso durante 
este curso, mas os instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles 
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acham que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos 
durante este curso: 

1. História e a evolução dos Rebreathers 
2. Comparação de circuito aberto, circuito fechado e circuito semi-fechado 
 Benefícios/Problemas de cada um 
3. Mecanismos práticos do Sistema 

a. Montagem e desmontagem do rebreather 
b. Desenho e Construção de uma unidade 
c. Desenho e manutenção do recipiente do depurador 
d. Procedimentos de Descontaminação do loop de respiração 
e. Itens adicionais incluídos pelo fabricante; válvula diluente automática, etc. 

4. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio (O2) 
b. Absorção de Nitrogênio 
c. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 

5. Embalagem do depurativo apropriadamente; de acordo com a recomendação do fabricante 
a. O consumo de gás 

6. Desenho e manutenção de sistemas eletrônicos ou manuais 
a. Oxigênio (O2) calculos de metabolismo 
b. Sensores de Oxigênio 
c. Funcionalidade de Sistemas Eletrônicos e Procedimentos de Calibração. 

7. Tabelas de mergulho 
a. Teoria da pressão parcial constante do oxigênio (PPO2) 
b. Sistema nervoso central (SNC) e conhecimento do rastreamento das unidades de rastreamento de 

oxigênio (OTU) 
8. Computadores de mergulho 

a. Misturas Ajustáveis 
b. PO2 Constante 
c. Oxigênio (O2) integrado 

9. Planejamento de mergulho 
a. Planejamento Operacional 
b. Requisitos de gás, incluindo cenários de resgate 
c. Limitações do oxigênio. 
d. Limitações do nitrogênio 

10. Procedimentos de Emergência 
a. Uso do B.A.D.A.S.S (Respiração, Ansiedade, Decide, Flush de Dil, Sempre Saiba sua Po2, 

Habilidades)  
b. Problemas dos Três H: 
c. Loop alagado 
d. Alertas de Células de O2 
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e. Alertas de Baterias 

30.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Todos os padrões estabelecidos tanto pela TDI quanto pelo fabricante do rebreather devem 
ser atendidos, enquanto os limites máximos de ambos não podem exceder 
As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: 

1. Todos os mergulhos de águas abertas devem estar entre 9 metros / 30 pés e 30 metros / 100 pés 
2. Todos os mergulhos devem ser mais profundo que 20 metros / 60 pés com 2 mergulhos mais fundo do que 

27 metros / 90 pés 
3. Complete satisfatoriamente todas as habilidades adicionais exigidas pelo fabricante específico da unidade. 
4. PO2 não deve exceder a recomendação do fabricante ou 1.3 bar de limite de trabalho. 
5. Todos os mergulhos devem ser realizados dentro dos limites do CNS% com um máximo recomendado de 

80% do limite total da PO2 do SNC. 
6. Paradas de segurança devem ser conduzidas com a mínimo 3 minutes a 6 metros / 20 dos pés 
7. Quando o usuário optar por uma válvula de diluição automática (ADV) instalada pelo fabricante, as 

habilidades adicionais, como a monitoração regular do manômetro do diluente e controle de adição, devem 
ser enfatizadas 

Habilidades de Águas Abertas 
1. Checagem Pré Mergulho 

a. Montagem da unidade 
b. Verificação da vasilha do depurador 
c. Checagem do loop de respiração 
d. Positivo e negativo - teste de pressão  

2. Verifique o conteúdo do cilindro de diluente e oxigênio (O2) usando o analisador de O2, quando 
apropriado 

3. Demonstrar correto procedimento de pre planejamento de mergulhos incluindo 
a. Limites baseados no desempenho do sistema 
b. Limites baseados em exposições de oxigênio ao nível escolhido de PpO2 
c. Limites baseados em absorção de nitrogênio a profundidade planejada com a PO2 escolhida 
d. Restrições térmicas 

4. Procedimentos de Emergência 
a. Familiaridade com os exercícios de bocal  
b. Perda e fechamento do suprimento de gás 
c. Manguerias quebradas 
d. Vazilha do absorvente alagada 
e. Passagem de Dióxido de Carbono (CO2)  
f. Exercícios de baixo oxigênio 
g. Exercícios de alto oxigênio 
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h. Loop alagado 
i. Falha de Eletrônica e de bateria 
j. Execute corretamente os procedimentos de subida para um mergulhador incapacitado do CCR 

5. Uso do BCD / Roupa e gerenciamento efetivo do volume de respiração em loop para controle de 
flutuabilidade 

6. Parada a 3-6 metros / 10 – 20 dos pés na descida para checagem de vazamento de bolhas 
7. Monitoramente dos sistemas eletrônicos dos níveis de PO2 (SETPOINT) e troca de setpoints. 
8. Controle manual do setpoint se o CCR controlado eletronicamente não for usado 
9. Uso do saco elevatório/ bóia marcadora de superfície e carretilha (quando relevante e aplicável) 
10. Execução adequada do mergulho dentro de todos os limites de mergulho pré-determinados 
11. Demonstração de paradas de segurança em profundidades pré-determinadas 
12. Gerenciamento constante do volume do loop 
13. Limpesa pós mergulho da unidade 

a. Bocal e mangueiras 
b. Limpar e desinfetar a unidade 
c. Inspecionar componentes da unidade 

14. Manutenção do mergulhador da unidade 
a. Remover/recolocar sensores de oxigênio 
b. Presilha plástica de bocal, substituir 
c. Trocar baterias 

Para completar o curso e alcançar a classificação TDI Air Diluent CCR, o aluno deve: 
1. Passe com sucesso o exame escrito com uma pontuação mínima de 80%, com 100% de correção. 
2. Completar até a satisfação dos instrutores, todas as sessões de desenvolvimento de habilidades em águas 

confinadas e abertas 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
4. O curso deve ser concluído dentro de 6 semanas a partir da data de início 
5. Complete um curso de atualização após um período de inatividade superior a 6 meses após o curso 

 Os seguintes artigos e livros são recomendados para ler e permitir mais 
1. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
2. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
3. John Lamb - Oxygen Measurement for Divers 
4. Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving 
5. Bob Cole - Rebreather Diving 
6. Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreathers 
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31. Air Diluent Closed Circuit Rebreather 
Decompression Procedures Diver, Unit Specific  

31.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de segundo nível para os mergulhadores que desejam utilizar um rebreather 

de circuito fechado (CCR) para mergulho no ar. O objetivo do curso é treinar os mergulhadores nos benefícios, 
perigos e procedimentos adequados para mergulhar um CCR e desenvolver habilidades básicas de mergulho CCR 
até uma profundidade máxima de 45 metros / 150 pés, usando o ar como diluente.  

31.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem participar de atividades 
de mergulho de descompressão utilizando um CCR sem supervisão direta desde que: 

1. As atividades de mergulho se aproximam das de treinamento 
2. As áreas as atividades se aproximam das de treinamento 
3. As condições ambientais se aproximam das de treinamento 

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

1. Curso específico da unidade de CCR TDI Mixed Gas 
2. Curso TDI Advanced Wreck Course 

31.3 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor TDI ativo com uma classificação TDI Air Diluent CCR Decompression Procedures Instructor na 
unidade específica que está sendo usada 

31.4 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 4 alunos por instrutor TDI ativo  

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 4 alunos por instrutor TDI ativo 
2. A proporção deve ser reduzida conforme necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 

31.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
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2. Forneça prova de 50 mergulhos registrados 
3. Fornecer prova de TDI Advanced Nitrox Diver e Deco Procedures Diver ou equivalente de agências 

reconhecidas pela TDI  
4. Se o rebreather for um rebreather sidemount aprovado pela TDI, o aluno deve ter a certificação TDI 

Sidemount Diver ou equivalente, fornecer prova de 10 mergulhos de sidemount registrados e quaisquer 
requisitos adicionais que o fabricante do sidemount rebreather possa ter. 

OU 
5. Idade mínima 18 anos 
6. TDI Air Diluent CCR Diver certificado ou equivalente  
7. 30 horas de experiência na unidade CCR 
8. e seis meses de experiência com CCR 

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

1. Mínimo de treinamento de água confinada de 60 minutos até um máximo de 9 metros / 30 pés 

Execução em Águas Abertas 
1. Mínimo de 420 minutos de treinamento em águas abertas para completar no mínimo 7 mergulhos com um 

aumento gradual de profundidade a cada dia até um máximo de 45 metros / 150 pés 

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

de habilidade. 
2. O exame final pode ser administrado oralmente se não estiver disponível em um idioma que o aluno 

entenda 

Duração 
1. Mínimo de 6 horas de desenvolvimento acadêmico e 2 horas de manutenção de equipamentos  
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 5 dias 

Crossovers / Transferências 
1. Se um aluno já esta qualificado como TDI Air Diluent CCR Diver ou equivalente de agências reconhecidas 

pela TDI e deseja se qualificar em outro CCR reconhecido pela TDI, o aluno deve seguir todos os padrões 
de curso específicos da unidade, com exceção de: 

a. Mínimo de treinamento de água confinada de 60 minutos até um máximo de 9 metros / 30 pés 
b. Mínimo de 180 minutos de treinamento em águas abertas para completar no mínimo 4 mergulhos 

até um máximo de 45 metros / 150 pés 
2. Se um aluno já é qualificado como um mergulhador de diluente de ar do Kiss Spirit e está transferindo para 

o Sidewinder, o aluno deve completar uma sessão acadêmica que abrange a montagem da unidade, o 
roteamento da mangueira, a colocação e a retirada, e um mínimo de 180 minutos de treinamento em água 
aberta ao longo de um mínimo de 3 mergulhos. 

Atualizações 
1. Se um aluno tiver a certificação TDI Air Diluent e deseja fazer descompressão como parte deste curso, é 

necessário apenas 240 minutos em águas abertas 
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2. O aluno deve ter no mínimo 30 horas registradas em 30 mergulhos antes da inscrição no curso de deco.  
3. e seis meses de experiência com CCR 

31.7 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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

31.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Diving Rebreathers  
2. Manual do Fabricante e atualizações 
3. Manual TDI Decompression Procedures 
4. Manual TDI Advanced Nitrox Diving 
5. Lista de verificação de montagem do fabricante 
6. Padrão de treinamento mínimo do fabricante 
7. TDI CCR Lista de Checagem pré mergulho 
8. Formulário de avaliação do curso Rebreather (ver apêndice)  
9. Mel Clark- Rebreathers Simplificado (Necessário apenas para JJ-CCR) 

Opcional  
1. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers 
2. Mel Clark- Rebreathers Simplificado  
3. Pranchetas de habilidades 

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

1. Circuito Fechado Rebreather (CCR) completo 
2. Mínimo de 1 computador de mergulho CCR ou dispositivo de monitoramento de tempo e profundidade 
3. Máscara, nadadeiras e um dispositivo de corte de cabo adequado 
4. Prancheta e lápis 
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5. Carretilha com um mínimo de 50 metros / 165 pés de linha 
6. Elevação mínima de 12 kg / 25 lb no saco elevatório/ bóia de marcação de superfície. 
7. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
8. Acesso a um analisador de oxigênio 
9. lastros Apropriados 
10. Um cilindro de fornecimento de gás de resgate/reserva com uma capacidade mínima de 5,7 litros / 40 pés 

quadrados de ar ou nitrox pode ser usado.  

NOTA: O instrutor e qualquer assistente certificado também devem ter um fornecimento de gás de resgate 
durante todas as sessões de águas abertas. Esta fonte de ar redundante deve ser maior do que o requisito de 
rebreather do instrutor ou assistente se mergulhando com um rebreather.  

31.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Diving Rebreather e o manual do fabricante é obrigatório para uso durante 
este curso, mas os instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles 
acham que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos 
durante este curso: 

1. História e a evolução dos Rebreathers 
2. Comparação de circuito aberto, circuito fechado e circuito semi-fechado Rebreather e os benefícios / 

problemas com cada um 
3. Mecanismos práticos do Sistema 

a. Montagem e desmontagem do rebreather 
b. Desenho e Construção de uma unidade 
c. Desenho e manutenção do recipiente do depurador 
d. Embalagem do depurativo apropriadamente; de acordo com a recomendação do fabricante 
e. Procedimentos de Descontaminação do loop de respiração 
f. Itens adicionais incluídos pelo fabricante; válvula diluente automática, etc. 

4. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio (O2) 
b. Absorção de Nitrogênio 
c. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
d. O consumo de gás 

5. Desenho e manutenção de sistemas eletrônicos ou manuais 
a. Oxigênio (O2) calculos de metabolismo 
b. Sensores de Oxigênio 

i. Manutenção 
ii. Reparo/Substituição 

iii. Data de fabricação 
c. Funcionalidade de Sistemas Eletrônicos e Procedimentos de Calibração. 

6. Tabelas de mergulho 
a. Teoria da pressão parcial constante do oxigênio (PPO2) 
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b. Sistema nervoso central (SNC) e conhecimento do rastreamento das unidades de rastreamento de 
oxigênio (OTU)  

7. Computadores de mergulho 
a. Misturas Ajustáveis 
b. Percentual constante de oxigênio (PO2) 
c. Oxigênio (O2) integrado 

8. Planejamento de mergulho 
a. Planejamento Operacional 
b. Requisitos de gás, incluindo cenários de resgate 
c. Limitações do oxigênio. 
d. Limitações do nitrogênio 

9. Procedimentos de Emergência 
a. Uso do B.A.D.A.S.S (Respiração, Ansiedade, Decide, Flush de Dil, Sempre Saiba sua Po2, 

Habilidades) 
b. Problemas dos Três H: 
c. Loop alagado 
d. Alertas de Células de O2 
e. Alertas de Baterias 
f. Requerimentos de Gás 

31.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Todos os padrões estabelecidos tanto pela TDI quanto pelo fabricante do rebreather devem 
ser atendidos, enquanto os limites máximos de ambos não podem exceder 
As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: 

1. Todos os mergulhos de águas abertas devem estar entre 9 metros / 30 pés e 45 metros / 150 pés  
2. Todos os mergulhos devem ser mais profundo que 20 metros / 66 pés com 1 mergulho mais fundo do que 

27 metros / 100 pés 
3. Complete satisfatoriamente todas as habilidades adicionais exigidas pelo fabricante específico da unidade. 
4. PO2 não deve exceder a recomendação do fabricante ou 1.3 bar de limite de trabalho. 
5. Todos os mergulhos devem ser realizados dentro dos limites do CNS% com um máximo recomendado de 

80% do limite total da PO2 do SNC. 
6. Paradas de segurança devem ser conduzidas com a mínimo 3 minutes a 6 metros / 20 dos pés 
7. Quando o usuário optar por uma válvula de diluição automática (ADV) instalada pelo fabricante, as 

habilidades adicionais, como a monitoração regular do manômetro do diluente e controle de adição, devem 
ser enfatizadas 

8. Calcule todos os gases externos (offboard a 45,30 litros / 1,6 pés cúbicos por minuto para cobrir situações 
de estresse 

9. Todos os mergulhos devem ser completados dentro de tabelas de descompressão de PO2 constantes 
apropriadas 
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10. O aluno apenas é certificado para mergulho de descompressão na unidade CCR específica 
11. Os alunos devem fazer um subiba com um gás de resgate da profundidade em circuito aberto, incluindo 

uma descompressão simulada 

Habilidades de Águas Abertas 
1. Checagem Pré Mergulho 

a. Montagem da unidade 
b. Recarregando o Depurador 
c. Positivo e negativo - teste de pressão 

2. Verifique o conteúdo do cilindro de diluente e oxigênio (O2) usando o analisador de O2, quando 
apropriado 

3. Demonstrar correto procedimento de pre planejamento de mergulhos incluindo 
a. Limites baseados no desempenho do sistema 
b. Limites baseados em exposições de oxigênio ao nível escolhido de PpO2 
c. Limites baseados em absorção de nitrogênio a profundidade planejada com a PO2 escolhida 
d. Restrições térmicas 

4. Procedimentos de Emergência 
a. Familiaridade com os exercícios de bocal  
b. Perda e fechamento do suprimento de gás 
c. Manguerias quebradas 
d. Vazilha do absorvente alagada 
e. Passagem de Dióxido de Carbono (CO2) 
f. Modo Semi fechado (SCR) 
g. Exercícios de baixo oxigênio 
h. Exercícios de alto oxigênio 
i. Loop alagado 
j. Falha de Eletrônica e de bateria 
k. Execute corretamente os procedimentos de subida para um mergulhador incapacitado do CCR 

5. Uso do BCD / Roupa e gerenciamento efetivo do volume de respiração em loop para controle de 
flutuabilidade 

6. Parada a 3-6 metros / 10 – 20 dos pés na descida para checagem de vazamento de bolhas 
7. Monitoramente dos sistemas eletrônicos dos níveis de PO2 (SETPOINT) e troca de setpoints. 
8. Controle manual do setpoint se o CCR controlado eletronicamente não for usado 
9. Uso do saco elevatório/ bóia marcadora de superfície e carretilha (quando relevante e aplicável) 
10. Execução adequada do mergulho dentro de todos os limites de mergulho pré-determinados 

a. Gerenciamento constante do volume do loop 
11. Limpesa pós mergulho da unidade 

Se este for o primeiro curso CCR, o seguinte deve ser incluído: 
1. Limpesa pós mergulho da unidade 

a. Bocal e mangueiras 
b. Limpar e desinfetar a unidade 
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c. Inspecionar componentes da unidade 
2. Manutenção do mergulhador da unidade 

a. Remover/recolocar sensores de oxigênio 
b. Presilha plástica de bocal, substituir 
c. Trocar baterias 

Habilidades relacionadas a descompressão na água: 
1. Demonstrar conforto de natação na superfície e em profundidade, carregando cilindro de 

resgate/descompressão. 
2. Demonstrar capacidade de soltar e recuperar um cilindro de resgate/descompressão enquanto mantém a 

posição na coluna de água 
3. Demonstrar habilidade para lançar um saco de elevatório sozinho e como membro do time 
4. Demonstrar reação apropriada à vazamento de gás do distribuidor (manifold) ou primeiro estágio, 

manômetro e regulador primário 
5. Demonstrar reação apropriada ao regulador de descompressão em fluxo livre simulado 
6. Respirando gás de descompressão com o dupla por pelo menos 1 minuto. 
7. Modo Rebreather de oxigênio a menos de 6 metros /  20 pés 
8. Complete 1 cenário de resgate em profundidade incluindo a obrigação de descompressão em circuito aberto  

Para completar o curso e alcançar a classificação TDI Air Diluent CCR Decompression 
Procedures, o aluno deve: 

1. Passe com sucesso o exame escrito com uma pontuação mínima de 80%, com 100% de correção. 
2. Completar até a satisfação dos instrutores, todas as sessões de desenvolvimento de habilidades em águas 

confinadas e abertas 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
4. O curso deve ser concluído dentro de 6 semanas a partir da data de início 
5. Complete um curso de atualização após um período de inatividade superior a 6 meses após o curso 

Leitura adicional recomendada e material de suporte 
1. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
2. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
3. John Lamb - Oxygen Measurement for Divers 
4. Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving 
5. Bob Cole - Rebreather Diving 
6. Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreathers 
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32. Helitrox Diluent Closed Circuit Rebreather Diver 
Decompression Procedures Course, Unit Specific-  

32.1 Introdução 
Este é o segundo curso de certificação de nível de entrada para os mergulhadores que desejam utilizar um 

rebreather de circuito fechado (CCR) para mergulho com gás misturado usando um diluente Helitrox. O objetivo do 
curso é treinar os mergulhadores nos benefícios, perigos e procedimentos adequados para mergulhar um CCR e 
desenvolver habilidades básicas de mergulho CCR até uma profundidade máxima de 45 metros / 150 pés, usando 
diluente de ar / nitrox / hélio para mergulho formal de descompressão.  Os alunos são autorizados a utilizar uma 
mistura de diluente e resgate com um conteúdo de 20% de hélio e não inferior a um teor de oxigênio de 21% e é 
permitido usar até 100% de oxigênio para descompressão. 

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

descompressão utilizando um CCR sem supervisão direta desde que: 
1. As atividades de mergulho se aproximam das de treinamento 
2. As áreas as atividades se aproximam das de treinamento 
3. As condições ambientais se aproximam das de treinamento 

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para se inscrever em: 
4. Curso específico da unidade de CCR TDI Mixed Gas 
5. Curso TDI Advanced Wreck Course 

32.3 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor TDI Helitrox Diluent CCR Decompression Procedures para a unidade específica que está sendo 
usada. 

Além de fazer um TDI Helitrox Diluent Decompression Procedures Instructor Course com Instrutor de 
instrutor devidamente qualificado, os instrutores TDI atuais que atendem aos seguintes requisitos podem se 
candidatar à sede para aprovação para ensinar este programa: 

1. Um instrutor TDI ativo com uma classificação TDI Air Diluent CCR Decompression Procedures Instructor 
na unidade específica que está sendo usada 

2. Ser um Instrutor TDI Trimix ativo  
3. Um instrutor TDI ativo com uma classificação TDI  CCR Mixed Gas Diver na unidade específica que está 

sendo usada 
4. Prova de 15 mergulhos de mistura de gás com rebreather, 5 dos quais devem devem ser na unidade 

específica que está sendo ensinada, com 5 mergulhos registrados abaixo de 30 metros / 100 pés 

32.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 
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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 4 alunos por instrutor TDI ativo  

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 4 alunos por instrutor TDI ativo 
2. A proporção deve ser reduzida conforme necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 

32.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Forneça prova de 50 mergulhos registrados 
3. Fornecer prova de TDI Advanced Nitrox Diver e Deco Procedures Diver ou Helitrox Diver equivalente de 

agências reconhecidas pela TDI  
4. Se o rebreather for um rebreather sidemount aprovado pela TDI, o aluno deve ter a certificação TDI 

Sidemount Diver ou equivalente, fornecer prova de 10 mergulhos de sidemount registrados e quaisquer 
requisitos adicionais que o fabricante do sidemount rebreather possa ter. 

OU 
5. Idade mínima 18 anos 
6. TDI Air Diluent CCR Diver certificado ou equivalente  
7. 30 horas de experiência na unidade CCR 
8. e seis meses de experiência com CCR  

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

1. Mínimo de treinamento de água confinada de 60 minutos até um máximo de 9 metros / 30 pés 

Execução em Águas Abertas 
1. Mínimo de 420 minutos de treinamento em águas abertas para completar no mínimo 7 mergulhos com um 

aumento gradual de profundidade a cada dia até um máximo de 45 metros / 150 pés 

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

de habilidade. 
2. O exame final pode ser administrado oralmente se não estiver disponível em um idioma que o aluno 

entenda 

Duração 
1. Mínimo de 6 horas de desenvolvimento acadêmico e 2 horas de manutenção de equipamentos  
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 5 dias 

Crossovers / Transferências 
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1. Se um aluno já se classificou como TDI Helitrox Diluent Deco Procedimentos CCR Diver ou equivalente 
de agências reconhecidas pela TDI e deseja qualificar em outro CCR reconhecido pela TDI, o aluno deve 
seguir todos os padrões de curso específicos da unidade, com a diferença de: 

a. Mínimo de treinamento de água confinada de 60 minutos até um máximo de 9 metros / 30 pés 
b. Mínimo de 180 minutos de treinamento em águas abertas para completar no mínimo 3 mergulhos 

até um máximo de 45 metros / 150 pés 
2. Se um aluno já é qualificado como um mergulhador de diluente de ar do Kiss Spirit e está transferindo para 

o Sidewinder, o aluno deve completar uma sessão acadêmica que abrange a montagem da unidade, o 
roteamento da mangueira, a colocação e a retirada, e um mínimo de 180 minutos de treinamento em água 
aberta ao longo de um mínimo de 3 mergulhos. 

Atualizações 
1. Se um aluno tiver o TDI Air Diluent, ou equivalente, certifique-se e deseja fazer a parte de descompressão 

Helitrox deste curso, apenas 240 minutos de água aberta são necessários 
2. O aluno deve ter no mínimo 30 horas registradas em 30 mergulhos antes da inscrição no curso de deco.  
3. e seis meses de experiência com CCR 
4. Se um aluno tiver a certificação TDI Air Diluent Decompression e deseja fazer descompressão com 

Helitrox neste curso, apenas 120 minutos de água aberta são necessários 

32.7 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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

32.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Obrigatórios 

1. Manual TDI Diving Rebreathers ou curso online de TDI Generic CCR  
2. Manual do Fabricante e atualizações 
3. Lista de verificação de montagem do fabricante 
4. TDI CCR Lista de Checagem pré mergulho 
5. Manual TDI Decompression Procedures 
6. Manual TDI Extended Range / Trimix Diver ou curso de eLearning 
7. Manual TDI Advanced Nitrox Diving 
8. Formulário de avaliação do curso Rebreather (ver apêndice)  
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9. Mel Clark- Rebreathers Simplificado (Necessário apenas para JJ-CCR) 
10. Padrão de treinamento mínimo do fabricante 
11.  

Opcional  
1. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers 
2. Mel Clark- Rebreathers Simplificado  
3. Pranchetas de habilidades 

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

1. Circuito Fechado Rebreather (CCR) completo 
2. Mínimo de 1 computador de mergulho CCR ou dispositivo de monitoramento de tempo e profundidade 
3. Máscara, nadadeiras e um dispositivo de corte de cabo adequado 
4. Prancheta e lápis 
5. Carretilha com um mínimo de 50 metros / 165 pés de linha 
6. Elevação mínima de 12 kg / 25 lb no saco elevatório/ bóia de marcação de superfície. 
7. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
8. Acesso a um analisador de oxigênio/hélio 
9. lastros Apropriados 
10. Cilindro de fornecimento de gás reserva/resgate com capacidade adequada de gás para o mergulho 

planejado 

NOTA: O instrutor e qualquer assistente certificado também devem ter um fornecimento 
de gás de resgate durante todas as sessões de águas abertas. Esta fonte de ar redundante 
deve ser maior do que o requisito de rebreather do instrutor ou assistente se mergulhando 
com um rebreather.  

32.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Diving Rebreather e o manual do fabricante é obrigatório para uso durante 
este curso, mas os instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles 
acham que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos 
durante este curso: 

1. História e a evolução dos Rebreathers 
2. Comparação de circuito aberto, circuito fechado e circuito semi-fechado Rebreather e os benefícios / 

problemas com cada um 
3. Mecanismos práticos do Sistema 

a. Montagem e desmontagem do rebreather 
b. Desenho e Construção de uma unidade 
c. Desenho e manutenção do recipiente do depurador 
d. Embalagem do depurativo apropriadamente; de acordo com a recomendação do fabricante 
e. Procedimentos de Descontaminação do loop de respiração 
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f. Itens adicionais incluídos pelo fabricante; válvula diluente automática, etc. 
4. Fisiologia do Gás 

a. Intoxicação por oxigênio. 
b. Absorção de Nitrogênio 
c. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
d. O consumo de gás 

5. Desenho e manutenção de sistemas eletrônicos ou manuais 
a. Oxigênio (O2) calculos de metabolismo 
b. Sensores de Oxigênio 

i. Manutenção 
ii. Reparo/Substituição 

iii. Data de fabricação 
c. Funcionalidade de Sistemas Eletrônicos e Procedimentos de Calibração. 

6. Tabelas de mergulho 
a. Teoria da pressão parcial constante do oxigênio (PPO2) 
b. Sistema nervoso central (SNC) e conhecimento do rastreamento das unidades de rastreamento de 

oxigênio (OTU) 
7. Computadores de mergulho 

a. Misturas Ajustáveis 
b. PO2 Constante 
c. O2 integrado 

8. Planejamento de mergulho 
a. Planejamento Operacional 
b. Requisitos de gás, incluindo cenários de resgate 
c. Limitações do oxigênio. 
d. Limitações do nitrogênio 

9. Procedimentos de Emergência 
a. Uso do B.A.D.A.S.S (Respiração, Ansiedade, Decide, Flush de Dil, Sempre Saiba sua Po2, 

Habilidades) 
b. Problemas dos Três H: 
c. Loop alagado 
d. Alertas de Células de O2 
e. Alertas de Baterias 
f. Requerimentos de Gás 

10. Considerações sobre os Equipamentos 
a. Absorção de Nitrogênio e eliminação 
b. Vantagens de misturas hiperóxicas para descompressão 
c. Vantagens das misturas de hélio para o gás de fundo 
d. Hipóxia 
e. HPNS 
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f. Efeitos na Respiração 
g. Efeitos sobre a temperatura do corpo 
h. Limitações do Hélio 

32.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Todos os padrões estabelecidos tanto pela TDI quanto pelo fabricante do rebreather devem 
ser atendidos, enquanto os limites máximos de ambos não podem exceder 
As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: 

1. Todos os mergulhos de águas abertas devem estar entre 9 metros / 30 pés e 45 metros / 150 pés   
2. Todos os mergulhos devem ser mais profundo que 20 metros / 66 pés com 2 mergulhos mais fundo do que 

30 metros / 100 pés 
3. Complete satisfatoriamente todas as habilidades adicionais exigidas pelo fabricante específico da unidade. 
4. PO2 não deve exceder a recomendação do fabricante ou 1.3 bar de limite de trabalho. 
5. Todos os mergulhos devem ser realizados dentro dos limites do CNS% com um máximo recomendado de 

80% do limite total da PO2 do SNC. 
6. Paradas de segurança devem ser conduzidas com a mínimo 3 minutes a 6 metros / 20 dos pés 
7. Quando o usuário optar por uma válvula de diluição automática (ADV) instalada pelo fabricante, as 

habilidades adicionais, como a monitoração regular do manômetro do diluente e controle de adição, devem 
ser enfatizadas 

8. Calcule o gás de resgate a 45 litros / 1,6 pés cúbicos por minuto de uso para mistura profunda e 30 litros / 
1,1 pés cúbicos por minuto para gás de descompressão 

9. Todos os mergulhos devem ser completados dentro de tabelas de descompressão de PO2 constantes 
apropriadas 

10. O aluno apenas é certificado para mergulho de descompressão na unidade CCR específica 
11. Os alunos devem fazer um subiba com um gás de resgate da profundidade em circuito aberto, incluindo 

uma descompressão simulada 
 

Habilidades de Águas Abertas 
1. Checagem Pré Mergulho 

a. Montagem da unidade 
b. Recarregando o Depurador 
c. Positivo e negativo - teste de pressão 

2. Verifique o conteúdo do cilindro de diluente e oxigênio (O2) usando o analisador de O2, quando 
apropriado 

3. Demonstrar correto procedimento de pre planejamento de mergulhos incluindo 
a. Limites baseados no desempenho do sistema 
b. Limites baseados em exposições de oxigênio ao nível escolhido de PpO2 
c. Limites baseados em absorção de nitrogênio a profundidade planejada com a PO2 escolhida 
d. Restrições térmicas 
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4. Procedimentos de Emergência 
a. Familiaridade com os exercícios de bocal  
b. Perda e fechamento do suprimento de gás 
c. Manguerias quebradas 
d. Vazilha do absorvente alagada 
e. Passagem de Dióxido de Carbono (CO2) 
f. Modo Semi fechado (SCR) 
g. Exercícios de baixo oxigênio 
h. Exercícios de alto oxigênio 
i. Loop alagado 
j. Falha de Eletrônica e de bateria 
k. Execute corretamente os procedimentos de subida para um mergulhador incapacitado do CCR 

5. Uso do BCD / Roupa e gerenciamento efetivo do volume de respiração em loop para controle de 
flutuabilidade 

6. Parada a 3-6 metros / 10 – 20 dos pés na descida para checagem de vazamento de bolhas 
7. Monitoramente dos sistemas eletrônicos dos níveis de PO2 (SETPOINT) e troca de setpoints. 
8. Controle manual do setpoint se o CCR controlado eletronicamente não for usado  
9. Uso do saco elevatório/ bóia marcadora de superfície e carretilha (quando relevante e aplicável) 
10. Execução adequada do mergulho dentro de todos os limites de mergulho pré-determinados 

a. Gerenciamento constante do volume do loop 
11. Limpesa pós mergulho da unidade e desinfecção 

Se este for o primeiro curso CCR, o seguinte deve ser incluído: 
1. Limpesa pós mergulho da unidade 

a. Bocal e mangueiras 
b. Limpar e desinfetar a unidade 
c. Inspecionar componentes da unidade 

2. Manutenção do mergulhador da unidade 
a. Remover/recolocar sensores de oxigênio 
b. Presilha plástica de bocal, substituir 
c. Trocar baterias 

Habilidades relacionadas a descompressão na água: 
1. Demonstrar conforto de natação na superfície e em profundidade, carregando cilindro de 

resgate/descompressão. 
2. Demonstrar capacidade de soltar e recuperar um cilindro de resgate/descompressão enquanto mantém a 

posição na coluna de água 
3. Demonstrar habilidade para lançar um saco de elevatório sozinho e como membro do time 
4. Demonstrar reação apropriada à vazamento de gás do distribuidor (manifold) ou primeiro estágio, 

manômetro e regulador primário 
5. Demonstrar reação apropriada ao regulador de descompressão em fluxo livre simulado 
6. Respirando gás de descompressão com o dupla por pelo menos 1 minuto. 
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7. Modo Rebreather de oxigênio a menos de 6 metros /  20 pés  
8. Complete 1 cenário de resgate em profundidade incluindo a obrigação de descompressão em circuito aberto  

Para completar o curso e alcançar o nível de  TDI Helitrox Diluent Decompression 
Procedures CCR o aluno deve: 

1. Passe com sucesso o exame escrito com uma pontuação mínima de 80%, com 100% de correção. 
2. Completar até a satisfação dos instrutores, todas as sessões de desenvolvimento de habilidades em águas 

confinadas e abertas 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
4. O curso deve ser concluído dentro de 6 semanas a partir da data de início 
5. Complete um curso de atualização após um período de inatividade superior a 6 meses após o curso 

Leitura adicional recomendada e material de suporte 
1. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
2. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
3. John Lamb - Oxygen Measurement for Divers 
4. Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving 
5. Bob Cole - Rebreather Diving 
6. Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreathers 
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33. Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Diver, Unit 
Specific 
* o Discovery MK VI / SE7EN / Se7en deve estar equipado com atualizações completas de 60 M, 

incluindo 60M-emodule e contra pulmões com válvulas de adição manual. 

33.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível intermediário para os mergulhadores que desejam utilizar um 

rebreather de circuito fechado (CCR) para mergulho com gás misturado. O objetivo do curso é capacitar os 
mergulhadores nos benefícios, perigos e procedimentos adequados para o mergulho com misturas de gases no CCR 
específico da unidade, utilizando um diluente de mistura de gasescontendo 16 por cento ou mais de oxigênio e 
desenvolver habilidades de mergulho intermédias CCR adequadas ao mergulho técnico a uma profundidade máxima 
de 60 metros / 200 pés. 

33.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem participar de atividades de mergulho técnico 
utilizando o CCR específico da unidade até um máximo de 60 metros / 200 pés, utilizando um diluente de misturas 
de gases contendo 16 por cento ou mais de oxigênio, desde que: 

1. As atividades de mergulho se aproximam das de treinamento 
2. As áreas as atividades se aproximam das de treinamento 
3. As condições ambientais se aproximam das de treinamento  

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

1. TDI Advanced Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Diver, unit specific.  

33.3 Quem Pode Ensinar 
Um Instrutor de Rebrather de Circuito Fechado TDI ativo, com uma classificação de Instrutor TDI Mixed Gas 
específico da unidade.  

33.4 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 3 alunos por instrutor TDI ativo é permitido ou 4 com um assistente certificado 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 3 alunos por instrutor TDI ativo é permitido ou 4 com um assistente certificado 
2. A proporção deve ser reduzida conforme necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 
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Nota especial; Um assistente certificado é um Divemaster TDI ou equivalente de agências reconhecidas pela 
TDI, com uma qualificação de usuário de Mixed Gas CCR e um mínimo de 50 horas de mergulho registrado 
no CCR a ser ensinado 

33.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Forneça um registro verificado de um mínimo de 50 horas de rebreather distribuídos em um mínimo de 50 

mergulhos no rebreather específico. Os mergulhos com registro válido devem ser mais profundos que 9 
metros / 20 pés, metade dos quais deve ser mais profundo que 20 metros / 66 pés. Se o mergulhador tiver 
50 horas em outra unidade CCR reconhecida pelo TDI, apenas 25 horas devem ser na unidade específica 

3. Ter completado e se qualificado  no DI Air Diluent Decompression Procedures Rebreather/TDI CCR 
Helitrox Diluent Decompression Procedures Diver ou equivalente de agências reconhecidas pelo TDI 

33.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Mínimo de 360 minutos de treinamento em águas abertas a ser completado em um mínimo de 6 mergulhos, 
incluindo 1 configuração de equipamento e exercícios de diluente de ar  até um máximo de 40 metros / 130 
pés 

2. Todos os mergulhos subsequentes deve incrementalmente ir a passos não superiores a 10 metros / 33 pés 
3. 5 mergulhos devem ser conduzidos com mistura de gases no diluente 
4. Todos os mergulhos de misturas de gás devem ser mais profundos que 40 metros / 130 pés, utilizando um 

diluente de mistura de gás contendo 16 por cento ou mais de oxigênio, até uma profundidade máxima de 60 
metros / 200 pés 

5. Um mínimo de 4 mergulhos devem ser mergulhos de descompressão 
6. Além de atender aos pré-requisitos do curso, se o aluno também é qualificado como TDI Trimix Diver ou 

equivalente por agências reconhecidas pela TDI, é necessário um mínimo de 240 minutos de treinamento 
em águas abertas durante um mínimo de 4 mergulhos de descompressão  com mistura de gases 
incrementalmente não superior a 15 metros / passos de 50 pés 

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

de habilidade. 
2. O exame final pode ser administrado oralmente se não estiver disponível em um idioma que o aluno 

entenda 

Duração 
1. Mínimo de 6 horas de desenvolvimento acadêmico e 2 horas de manutenção de equipamentos 

Crossovers / Transferências 
1. Se um aluno já se classificou como TDI Diluente de Gás Diluente CCR Diver ou equivalente de agências 

reconhecidas pela TDI e deseja se qualificar em outro CCR reconhecido pela TDI, o aluno deve atender a 
todos os requisitos de cruzamento para Diluente de Ar Deco ou Helitrox Deco CCR e seguir todas as 
unidades específicas padrões de curso, com exceção de:  

a. O treinamento de água confinada não é necessário.  



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página164de216 

 

b. Mínimo de 120 minutos de treinamento em águas abertas para completar no mínimo 2 mergulhos 
até um máximo de 60 metros / 200 pés  

c. Deve demonstrar proficiência em todas as habilidades necessárias ao nível do diluente de misturas 
de gases 

33.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

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

1. Manual TDI Diving Rebreathers 
2. TDI CCR Lista de Checagem pré mergulho 
3. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers 
4. manual específico da unidade de rebreather 
5. Lista de verificação de montagem de rebreather exigida pelo fabricante  
6. Lista de verificação de montagem do fabricante 
7. Manual do Fabricante e atualizações 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. Um rebrota de circuito fechado completo configurado dentro das recomendações do fabricante; Esta deve 

ser a unidade pessoal do aluno 
2. Mínimo de 2 temporizadores de fundo e medidores de profundidade ou; 1 computador de misturas de gases 

CCR e 1 temporizador de fundo e medidor de profundidade 
3. Cilindros de gás de reserva/resgate (mínimo 2) com a capacidade adequada para o mergulho planejado 
4. Dois reguladores de circuito aberto e medidores ajustados à configuração 
5. Máscara, nadadeiras e um dispositivo de corte de cabo adequado 
6. Prancheta e lápis 
7. Carretilha com um mínimo de 60 metros / 200 pés de linha 
8. Carretilha com um mínimo de 30 metros / 100 pés de linha 
9. Dois saco elevatório/ bóia de marcação de superfície com elevação mínima de 12 kg / 25 lb no saco 

elevatório/ bóia de marcação de superfície. 
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10. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
11. Acesso a um analisador de oxigênio 
12. Acesso a um analisador de hélio 
13. Lastros Apropriados 

33.9 Assuntos obrigatórios 
O Manual TDI Diving Rebreathers é obrigatório para revisão/recaptulação do aluno. 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. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio (O2) 
b. Hipóxia 
c. Absorção de Nitrogênio 
d. Absorçao de Hélio 
e. HPNS 
f. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
g. O consumo de gás 
h. Mistura de Gases 

2. Formúlas 
a. Oxigênio (O2) calculos de metabolismo 
b. Circuito Fechado Rebreather (CCR) manualmente controlado 
c. Teoria de Profundidade Equivalente Narcótica 
d. Monitamento do Sistema nervoso central (SNC) 
e. Monitoramento das unidades de oxigênio (OTU)  
f. Gerenciamento de gases 

3. Tabelas de mergulho 
a. Criação de tabelas de mergulho personalizadas apropriadas para profundidades de mergulho 
b. Criação de menor porcentagem de oxigênio (PO2) no diluente para suportar a diluição no loop e 

gás de resgate em profundidade 
4. Computadores de mergulho 

a. Misturas Ajustáveis 
b. Pressão parcial constante do oxigênio (PPO2) 
c. Oxigênio (O2) integrado 

5. Planejamento de mergulho 
a. Planejamento Operacional 

i. Requisitos de gás, incluindo cenários de resgate 
ii. Descompressão 

iii. Limitações do oxigênio. 
iv. Limitações do nitrogênio 
v. Limitações do Hélio 
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6. Manutenção 
a. Gerenciamento de sensores de oxigênio 

i. Selos de data 
ii. Reparo/Substituição  

b. Configurações de loop 
c. Equipamentos e modificações adicionais instalados 

i. Adição automática de diluente 
ii. Bocal de dois modos (BOV) 

iii. Heads up display 
iv. Injetores de adição manual 
v. Integração de monitores de oxigênio para computadores de mergulho 

33.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: 

1. 6 mergulhos não fundo mais de 60 metros / 200 pés 
2. Não há mergulhos com menos de 40 metros / 130 pés, além de um mergulho de configuração com diluente 

ar, são creditados em direção aos requisitos de mergulho. Os mergulhos subseqüentes de treinamento em 
águas rasas são permitidos, se necessário, durante o curso.  

3. Profundidade equivalente de narcose não superior a 30 metros / 100 pés 
4. Calcule o gás de resgate a 45 litros / 1,6 pés cúbicos por minuto de uso para mistura profunda e 30 litros / 

1,1 pés cúbicos por minuto para gás de descompressão 
5. PO2 para não exceder a recomendação do fabricante ou um limite de trabalho de 1,3 bar durante a fase de 

fundo do mergulho e 1,4 bar durante a fase de descompressão do mergulho. 
6. Diluente PO2 não deve exceder 1,2 na profundidade máxima 
7. Todos os mergulhos devem ser completados dentro de tabelas de descompressão de PO2 constantes 

apropriadas 
8. Todos os mergulhos devem ser realizados dentro dos limites do CNS% com um máximo recomendado de 

80% do limite total da PO2 do SNC. 
9. O aluno apenas é certificado para mergulho de descompressão na unidade CCR específica  

Exercícios de terra 
1. Montagem daunidade de acordo com as especificações do fabricante usando a lista de verificação do 

manual do fabricante / lista de checagem 
2. Demonstrar familiaridade com sinais manuais básicos e intermediários 
3. Seleção e preparação de equipamentos para um ambiente com teto virtual com longas obrigações de 

descompressão 
4. Conduzir habilidades orientadas para equipes (checagem de amigos) para o lançamento do saco elevador e 

procedimentos de bailout (resgate) 
5. Exercícios para resgate do amigo  
6. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página167de216 

 

7. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
a. Limites baseados no desempenho do sistema 
b. Limites baseados no requerimentos de gas de resgate 
c. Limites baseados em exposições de oxigênio ao nível escolhido de PpO2 
d. Limites do Circuito Fechado Rebreather (CCR) manualmente controlado 
e. Limites baseados em absorção de nitrogênio a profundidade planejada com a PPO2 escolhida 
f. Limites baseados na absorção de hélio  
g. Planejamento de profundidade narcótica correta e seleção de diluente para permitir a limpeza 

celular na profundidade alvo (o diluente não deve exceder um PO2 de 1,2 na profundidade 
máxima planejada) 

Exercícios Pré Mergulho 
1. Realizar verificações pré-mergulho usando lista de verificação pré-voo TDI 
2. Uso do S.T.A.R.T.* antes de todo mergulho  
3. Análise de estresse e mitigação 

Habilidades de Águas Abertas 
1. Mostre boa consciência de amigos e outros membros da equipe através de práticas de mergulho orientadas 

para comunicação, proximidade e equipe 
2. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado (capacidade de deslocamento em posição fixa na coluna de 

água sem mover as mãos ou os pés) 
3. Execute corretamente uma recuperação de uma falha do sistema e conclua o mergulho e descompressão em 

gases de circuito aberto transportados 
4. Execute corretamente uma recuperação da falha do sistema e conclua o mergulho e a descompressão com a 

unidade no modo manual 
5. Perda e fechamento do suprimento de gás, escolha correta dos gases externos 
6. Mangueiras quebradas, cenários de falha catastrófica 
7. Vazilha do absorvente alagada 
8. Erro nos sensores 
9. Exercício de SCR mínimo de 10 minutos  
10. Modo Rebreather de oxigênio a menos de 6 metros /  20 pés 
11. Parada a 3-6 metros / 10 – 20 dos pés na descida para checagem de vazamento de bolhas 
12. Demonstrar competência gerenciando 2 cilindros de resgate, incluindo retirada e recolocação, mantendo a 

posição na coluna de água  
13. Uso do saco elevatório/ bóia marcadora de superfície e carretilha na profundidade e a meia água 
14. Simular falha do saco de elevatório / lançamento do SMB 
15. Durante 2 mergulhos, demonstre uma subida com a carretilha de subida e o saco elevatório e execute a 

descompressão em etapas 
16. Monitoramento de sistemas eletrônicos para níveis de PPO2 
17. Execução adequada do mergulho dentro de todos os limites de mergulho pré-determinados 
18. Demonstração de paradas de segurança em profundidades pré-determinadas 
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19. Demonstrar subida controlada com mergulhador intoxicado, incluindo o reboque de superfície por pelo 
menos 30 metros / 100 pés com remoção do equipamento na superfície, em água muito profunda para ficar 
em pé. 

Para completar o curso e alcançar a classificação TDI Mixed GasCCR, o aluno deve: 
1. Completar até a satisfação dos instrutores, todas as sessões de desenvolvimento de habilidades em águas 

confinadas e abertas 
2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Passe com sucesso o exame escrito com uma pontuação mínima de 80%, com 100% de correção. 
4. O curso deve ser concluído dentro de 6 semanas a partir da data de início 
5. Complete um curso de atualização após um período de inatividade superior a 6 meses após o curso 
6. curso 
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34. Advanced Mixed Gas Closed Circuit Rebreather 
Diver, Unit Specific 

34.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível mais alto para os mergulhadores que desejam utilizar rebreather de 

circuito fechado específico da unidade (CCR) para o mergulho avançado em misturas de gás. O objetivo do curso é 
capacitar os mergulhadores nos benefícios, perigos e procedimentos adequados para o mergulho avançado em gás 
combinado em um CCR e desenvolver habilidades avançadas em um mergulho de CCR adequado ao mergulho 
técnico até uma profundidade máxima de 100 metros / 330 pés. 

* O Poseidon SE7EN deve ser equipado com atualizações completas de 100M, incluindo 100M-
emodule e countra pulmões com válvulas de adição manual. 

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

técnico utilizando o CCR específico da unidade para uma profundidade máxima de 100 metros / 330 pés, utilizando 
qualquer diluente com misturas de gás apropriada para o plano de mergulho. 

34.3 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor TDI ativo com uma classificação TDI Air Diluent CCR Instructor na unidade específica que está 
sendo usada  

34.4 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 3 alunos por instrutor TDI ativo é permitido ou 4 com um assistente certificado  

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 3 alunos por instrutor TDI ativo é permitido ou 4 com um assistente certificado  
2. A proporção deve ser reduzida conforme necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 

Nota Especial: Um assistente certificado é um TDI Divemaster ou equivalente de agências reconhecidas pela 
TDI, com uma qualificação avançada de usuário de CCR com misturas de gases e um mínimo de 120 horas de 
mergulho registrado no CCR sendo ensinado. 

34.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima de 18 anos 
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2. Mergulhador TDI CCR Mixed Gas Diluent, ou equivalente de agências reconhecidas pela TDI 
3. Tenha um registro verificado de um mínimo de 100 horas como mergulhador CCR certificado em um 

mínimo de 100 mergulhos, um mínimo de 50 horas e 50 mergulhos devem estar no CCR específico da 
unidade.  Cinquenta por cento desses mergulhos devem ser mais profundos do que 30 metros / 100 pés. 
Todos os mergulhos são mais profundos do que 9 metros / 20 pés   

34.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Mínimo de 420 minutos de treinamento em águas abertas a ser completado em um mínimo de 7 mergulhos, 
incluindo 1 configuração de equipamento e exercícios de diluente ar com prática de mergulho até um 
máximo de 40 metros / 130 pés 

2. Todos os mergulhos subsequentes deve incrementalmente ir a passos não superiores a 10 metros / 33 pés 
3. 6 mergulhos devem ser conduzidos com mistura de gases no diluente  
4. Todos os mergulhos de misturas de gases devem ser mais profundos que 40 metros / 130 pés 
5. 5 dos mergulhos com misturas de gás devem ser mergulhos de descompressão 
6. Além de atender aos pré-requisitos do curso, se o aluno também é qualificado como TDI Advanced Trimix 

Diver ou equivalente de agências reconhecidas pela TDI, é necessário um mínimo de apenas 240 minutos 
de treinamento em água aberta ao longo de um mínimo de 4 mergulhos mistos de descompressão de gás 
para construir incrementalmente em passos não superiores a 15 metros / 50 pés 

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

de habilidade. 
2. O exame final pode ser administrado oralmente se não estiver disponível em um idioma que o aluno 

entenda 

Duração 
1. Mínimo de 6 horas de desenvolvimento acadêmico e 2 horas de manutenção de equipamentos 

Crossovers / Transferências 
1. Se um aluno já se classificou como TDI Advanced Mixed Gas Diluent CCR Diver ou equivalente de 

agências reconhecidas pela TDI e deseja se qualificar em outro CCR reconhecido pela TDI, o aluno deve 
atender a todos os requisitos de cruzamento para Diluente de Ar Deco ou Helitrox Deco CCR, bem como 
todos Requisitos de crossover para DCR de Diluente de Gás Misturado e siga todos os padrões de curso 
específicos da unidade, com exceção de:  

a. O treinamento de água confinada não é necessário.  
b. Mínimo de 120 minutos de treinamento em águas abertas para completar no mínimo 2 mergulhos 

até um máximo de 100 metros / 330 pés  
c. Deve demonstrar proficiência em todas as habilidades necessárias ao nível do diluente de misturas 

de gases 

Nota Especial: A profundidade máxima ao ensinar este curso no Reino Unido ou na Irlanda é de 75 metros / 
245 pés devido a requisitos da H.S.E.  
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34.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

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

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

1. Manual TDI Diving Rebreathers 
2. manual específico da unidade de rebreather 
3. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers 
4. Manual do Fabricante e atualizações 
5. Lista de verificação de montagem do fabricante 
6. TDI CCR Lista de Checagem pré mergulho 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. Um rebreather de circuito fechado completo configurado dentro das recomendações do fabricante; Esta 

deve ser a unidade pessoal do aluno 
2. Mínimo de 2 temporizadores de fundo e medidores de profundidade ou; 1 computador de misturas de gases 

CCR e 1 temporizador de fundo e medidor de profundidade 
3. Cilindros de gás de reserva/resgate (mínimo 2) com a capacidade adequada para o mergulho planejado 
4. Dois reguladores de circuito aberto e medidores ajustados à configuração 
5. Máscara, nadadeiras e um dispositivo de corte de cabo adequado 
6. Prancheta e lápis 
7. Carretilha com um mínimo de 100 metros / 330 pés de linha 
8. Carretilha com um mínimo de 50 metros / 165 pés de linha 
9. Dois saco elevatório/ bóia de marcação de superfície com elevação mínima de 12 kg / 25 lb no saco 

elevatório/ bóia de marcação de superfície. 
10. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
11. Acesso a um analisador de oxigênio 
12. Acesso a um analisador de hélio 
13. Lastros Apropriados 
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34.9 Assuntos obrigatórios 
O Manual TDI Diving Rebreathers é obrigatório para revisão/recaptulação do aluno. 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. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio (O2) 
b. Hipóxia 
c. Absorção de Nitrogênio 
d. Absorçao de Hélio 
e. HPNS 
f. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
g. O consumo de gás 
h. Mistura de Gases 

2. Formúlas 
a. Oxigênio (O2) calculos de metabolismo 
b. Circuito Fechado Rebreather (CCR) manualmente controlado 
c. Teoria de Profundidade Equivalente Narcótica 
d. Monitamento do Sistema nervoso central (SNC) 
e. Monitoramento das unidades de oxigênio (OTU) 
f. Gerenciamento de gases 

3. Tabelas de mergulho 
a. Criação de tabelas de mergulho personalizadas apropriadas para profundidades de mergulho 
b. Criação de menor porcentagem de oxigênio (PO2) no diluente para suportar a diluição no loop e 

gás de resgate em profundidade 
4. Computadores de mergulho 

a. Misturas Ajustáveis 
b. Pressão parcial constante do oxigênio (PPO2) 
c. Oxigênio (O2) integrado 

5. Planejamento de mergulho 
a. Planejamento Operacional 

i. Requisitos de gás, incluindo cenários de resgate 
ii. Limitações do oxigênio. 

iii. Limitações do nitrogênio 
iv. Limitações do Hélio 

6. Manutenção 
a. Gerenciamento de sensores de oxigênio 

i. Selos de data 
ii. Reparo/Substituição  

b. Configurações de loop 
c. Equipamentos e modificações adicionais instalados 
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i. Adição automática de diluente 
ii. Bocal de dois modos (BOV) 

iii. Heads up display 
iv. Injetores de adição manual 
v. Integração de monitores de oxigênio para computadores de mergulho 

34.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: 

1. Mergulhos mais fundo mais de 100 metros / 330 pés não são permitidos 
2. Não há mergulhos com menos de 40 metros / 130 pés, além de um mergulho de configuração com diluente 

ar, são creditados em direção aos requisitos de mergulho.  
3. Profundidade equivalente de narcose não superior a 30 metros / 100 pés 
4. Calcule o gás de resgate a 45 litros / 1,6 pés cúbicos por minuto de uso para mistura profunda e 30 litros / 

1,1 pés cúbicos por minuto para gás de descompressão 
5. PO2 para não exceder a recomendação do fabricante ou um limite de trabalho de 1,3 bar durante a fase de 

fundo do mergulho e 1,4 bar durante a fase de descompressão do mergulho. 
6. Diluente PO2 não deve exceder 1,2 na profundidade máxima 
7. Todos os mergulhos devem ser completados dentro de tabelas de descompressão de PO2 constantes 

apropriadas 
8. Todos os mergulhos devem ser realizados dentro dos limites do CNS% com um máximo recomendado de 

80% do limite total da PO2 do SNC. 
9. O aluno apenas é certificado para mergulho de descompressão na unidade CCR específica  

Exercícios Pré Mergulho 
1. Realizar verificações pré-mergulho usando lista de verificação pré-voo TDI 
2. Uso do S.T.A.R.T.* antes de todo mergulho  
3. Análise de estresse e mitigação 

Exercícios de terra 
1. Montagem  da unidade de acordo com as especificações do fabricante usando a lista de verificação do 

manual do fabricante / lista de checagem 
2. Demonstrar familiaridade com sinais manuais básicos e intermediários 
3. Seleção e preparação de equipamentos para um ambiente com teto virtual com longas obrigações de 

descompressão 
4. Conduzir habilidades orientadas para equipes para o lançamento do saco elevador e troca de gases 
5. Exercícios para resgate do amigo  
6. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
7. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 

a. Limites baseados no desempenho do sistema 
b. Limites baseados no requerimentos de gas de resgate 
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c. Limites baseados em exposições de oxigênio ao nível escolhido de PpO2 
d. Limites do Circuito Fechado Rebreather (CCR) manualmente controlado 
e. Limites baseados em absorção de nitrogênio a profundidade planejada com a PPO2 escolhida 
f. Limites baseados na absorção de hélio  
g. Planejamento de profundidade narcótica correta e seleção de diluente para permitir a limpeza 

celular na profundidade alvo (o diluente não deve exceder um PO2 de 1,2 na profundidade 
máxima planejada) 

Habilidades de Águas Abertas 
1. Mostre boa consciência de amigos e outros membros da equipe através de práticas de mergulho orientadas 

para comunicação, proximidade e equipe 
2. Demonstrar controle de flutuabilidade adequado (capacidade de deslocamento em posição fixa na coluna de 

água sem mover as mãos ou os pés) 
3. Execute corretamente uma recuperação de uma falha do sistema e conclua o mergulho e descompressão em 

gases de circuito aberto transportados 
4. Execute corretamente uma recuperação da falha do sistema e conclua o mergulho e a descompressão com a 

unidade no modo manual 
5. Perda e fechamento do suprimento de gás, escolha correta dos gases externos 
6. Mangueiras quebradas, cenários de desastre 
7. Vazilha do absorvente alagada 
8. Erro nos sensores 
9. Exercício de SCR mínimo de 10 minutos  
10. Modo Rebreather de oxigênio a menos de 6 metros /  20 pés 
11. Controle manualmente a Unidade CCR para um mergulho completo, incluindo todas as paradas de 

descompressão 
12. Demonstrar competência gerenciando 3 cilindros de resgate, incluindo retirada e recolocação, mantendo a 

posição na coluna de água  
13. Demonstrar compreensão e implementação adequadas dos procedimentos de resgate da equipe e conduzir 

um resgate de equipe de uma profundidade superior a 40 metros / 130 pés 
14. Demonstrar habilidade como equipe para conectar e compartilhar gás fora de bordo, incluindo 

compartilhamento / troca de compartilhamento de resgates fora de bordo 
15. Durante 2 mergulhos, demonstre uma subida com a carretilha de subida e o saco elevatório e execute a 

descompressão em etapas 
16. Execução adequada do mergulho dentro de todos os limites de mergulho pré-determinados 
17. Capacidade de gerenciar várias falhas em condições adversas 
18. Demonstrar suporte de superfície / apoiar os mergulhadores no tratamento de cenários de resgate 

Para completar o curso e atingir a classificação TCR Advanced TDI Advanced CCR, o 
estudante deve: 

1. Completar até a satisfação dos instrutores, todas as sessões de desenvolvimento de habilidades em águas 
confinadas e abertas 

2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Passe com sucesso o exame escrito com uma pontuação mínima de 80%, com 100% de correção. 
4. O curso deve ser concluído dentro de 6 semanas a partir da data de início 
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5. Complete um curso de atualização após um período de inatividade superior a 6 meses após o curso 
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35. Air Diluent Closed Circuit Rebreather Diver Unit 
Specific Poseidon Discovery MK VI / SE7EN  

35.1 Introdução 
Este é o curso de certificação do nível TDI Diver para os mergulhadores que desejam usar o MK VI / 

SE7EN Discovery Closed Circuit Rebreather. O objetivo deste curso é treinar mergulhadores para desenvolver 
habilidades básicas de mergulho de rebreather apropriadas para mergulhar dentro dos limites de profundidade 
recreacional normal para mergulho sem descompressão a 30 metros / 100 pés usando oxigênio e um diluente ar.  

35.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem usar o Poseidon MK VI / SE7EN CCR 

com diluente ar para não exceder a profundidade projetada do fabricante ou 30 metros / 100 pés com diluente de ar. 
Este curso é específico desta unidade. Os graduados também podem se inscrever no curso específico da TDI CCR 
Decompression Procedures Unit, após ter cumprido os pré-requisitos para esse curso.  

35.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI CCR Rebreather ativo com uma qualificação MK VI / SE7EN Discovery pode ensinar 
este curso. 

35.4 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 4 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 

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

condições determinam 

35.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente 
3. Fornecer prova de 20 mergulhos registrados em águas abertas 
4. TDI Nitrox Diver ou equivalente Nitrox diver (pode ser combinado com o programa) 
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35.6 Estrutura e duração do curso 
Execução da piscina / águas confinadas 

1. Mínimo de treinamento de água confinada de 60 minutos até um máximo de 9 metros / 30 pés 

Execução em Águas Abertas 
1. Mínimo de 180 minutos de treinamento em águas abertas para completar no mínimo 4 mergulhos com um 

aumento gradual de profundidade a cada dia até um máximo de 30 metros / 100 pés 

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

de habilidade.   

Duração 
1. Mínimo de 4 horas de desenvolvimento acadêmico e 2 horas de manutenção de equipamentos 
2. A duração de todo o curso deve ser distribuída ao longo de um mínimo de 3 dias, sendo os mergulhos nas 

águas abertas no mínimo de 2 dias. 
Crossovers / Transferências 

1. Se um aluno já é qualificado como TDI Air Diluent CCR Diver ou equivalente de agências reconhecidas 
pela TDI e deseja se qualificar em outro CCR reconhecido pela TDI, o aluno deve seguir todos os padrões 
de curso específicos da unidade, com exceção de: 

a. Mínimo de treinamento de água confinada de 30 minutos até um máximo de 9 metros / 30 pés 
b. Mínimo de 60 minutos de treinamento em águas abertas para completar no mínimo 2 mergulhos 

até um máximo de 30 metros / 100 pés 

35.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI  

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

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

35.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Guia do Instrutor TDI Diving Rebreathers 
2. Manual TDI Diving Rebreathers 
3. Manual do Instrutor de Normas e Procedimentos TDI 
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4. Formulário de avaliação do curso Rebreather (ver apêndice) 
5. Poseidon Discovery MK IV Manual do Usuário 
6. Lista de verificação de montagem do fabricante 
7. TDI CCR Lista de Checagem pré mergulho 

Materiais Opcionais 
1. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers 
2. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
3. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
4. John Lamb - Oxygen Measurement for Divers 
5. Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving  
6. Bob Cole - Rebreather Diving 
7. Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreathers 

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

1. O aluno deve possuir, ou ter acesso ao MK VI / SE7EN Discovery CCR 
2. Máscara e nadadeiras 
3. Roupa de exposição adequada para o ambiente de mergulho 
4. Faca 
5. Prancheta e lápis 
6. Cilindro de resgate com uma capacidade mínima de 3 litros / 21 pés cúbicos  
7. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície apropriada para a profundidade 

planejada. 

35.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Diving Rebreather e o manual do fabricante é obrigatório para uso durante 
este curso, mas os instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles 
acham que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos 
durante este curso: 

1. História e a evolução dos Rebreathers 
2. Comparação de circuito aberto, circuito fechado e circuito semi-fechado Rebreather e os benefícios / 

problemas com cada um 
3. Mecanismos práticos do Sistema 

a. Montagem e desmontagem do rebreather 
b. Desenho e Construção de uma unidade 
c. Desenho e manutenção do recipiente do depurador 
d. Procedimentos de Descontaminação do loop de respiração 
e. Válvula Automática de Diliuente (ADV) 
f. Válvula de chaveamento para a taxa metabólica dos indivíduos 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página179de216 

 

g. Manutenção da vávula 
h. Uso, desenho e limitações da DSV (bocal) 

4. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio. 
b. Absorção de Nitrogênio 
c. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
d. O consumo de gás 

5. Desenho e manutenção de sistemas eletrônicos ou manuais 
a. Oxigênio (O2) calculos de metabolismo 
b. Profundidade equivalente em ar (PEA) 
c. Sensores de Oxigênio 
d. Software de configuração 
e. Funcionalidade de Sistemas Eletrônicos e Procedimentos de Calibração. 
f. Controlando recursos 

i. Suprimento de Oxigênio (O2) 
ii. RNDT 

iii. OTU 
iv. Quantidade de Diluente 
v. Suprimento de Bateria 

g. Alarme de tempo de subida (TTS) 
h. Condições da Bateria Inteligente/Teste 

i. Tempo de recarga 
ii. Ciclos de recarga 

iii. 40 metros / 132 pés sem descompressão 
i. Atualizando o firmware 

6. Tabelas de mergulho 
a. Profundidade equivalente em ar (PEA) 
b. Teoria da PPO2 Constante 
c. Sistema nervoso central (SNC) e conhecimento do rastreamento das unidades de rastreamento de 

oxigênio (OTU) 
d. Computadores de mergulho 
e. Misturas Ajustáveis 
f. PO2 Constante 
g. O2 integrado 

7. Planejamento de mergulho 
a. Planejamento Operacional 
b. Requisitos de gás, incluindo cenários de resgate/limitações 
c. Limitações do oxigênio. 
d. Limitações do nitrogênio 
e. Sistema de resgate externo para circuito aberto  
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8. Procedimentos de Emergência 
a. Uso do B.A.D.A.S.S (Respiração, Ansiedade, Decide, Flush de Dil, Sempre Saiba sua Po2, 

Habilidades) 
b. Problemas dos Três H: 
c. Loop alagado 
d. Alertas de Células de O2 
e. Perda de Bateria ou Sensores 

35.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: Profundidade máxima de 30 metros / 100 pés Ao longo das 
sessões práticas, os mergulhadores devem configurar e desmontar o Poseidon MK VI / 
SE7EN um mínimo de 4 vezes executando os procedimentos de inicialização a cada vez. 

1. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
2. Demonstrar o carregamento adequado da vasilha de depuração 

a. Cartucho orientado corretamente para cima e para baixo 
b. Tampa superiro inspecionada e inserida 
c. Esponja inspecionada 

3. Demonstrar uma verificação completa dos sistemas e uma configuração de rebreather 
4. Demonstrar planejamento adequado pré-mergulho 

a. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
b. Limites baseados em exposições de oxigênio a profundidade planejada com mistura atual 
c. Limites baseados em absorção de nitrogênio a profundidade  

5. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
6. Demonstrar os procedimentos adequados para 

a. Controle da flutuabilidade com mínimo de uso do ar 
b. Uso da ADV  
c. Remoção da máscara com desalamento com perda mínima de ar 
d. Gás de Resgate 

i. Interno com subida 
ii. Externo enquanto mantêm a profundidade (troca de volta para o loop antes de subir) 

e. Remover o Bocal 
f. Deslagar o loop de água 
g. Técnicas de Subida 
h. Simulação de Emergências 

i. Verificação do Dupla 
ii. Paradas de segurança. 

7. Execute corretamente a desmontagem e manutenção do rebreather 
8. Limpesa pós mergulho da unidade 
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a. Bocal e mangueiras 
b. Limpar e desinfetar a unidade 
c. Inspecionar componentes da unidade 

9. Manutenção da unidade do mergulhador 
a. Remover/recolocar sensores de oxigênio 
b. Presilha plástica de bocal, substituir 
c. Bateria inteligente 

i. Guardar de maniera adeguada 
ii. Quando trocar 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Passe com sucesso o exame escrito TDI Diving Rebreathers com uma pontuação mínima de 80%, com 

100% de correção. 
2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
4. Demonstrar proficiência no TDI Closed Circuit Rebreather Diver Program 
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36. Air Diluent Closed Circuit Rebreather 
Decompression Procedures Diver Unit Specific 
Poseidon Discovery MK VI / SE7EN  

36.1 Introdução 
Este é o curso de certificação do nível TDI Diver para os mergulhadores que desejam usar o MK VI / 

SE7EN Discovery Closed Circuit Rebreather. Este é o curso de certificação de nível de mergulhador para 
mergulhadores que desejam usar o Rebreather de Circuito Fechado da Unidade Poseidon MK VI / SE7EN (CCR) 
com procedimentos de descompressão no mergulho.  

36.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem usar o Poseidon MK VI / SE7EN CCR 

para Procedimentos de Decompression de Diluentes de Ar de mergulho, para não exceder os fabricantes projetados 
profundidade máxima de 40 metros / 130 pés. Este curso é específico desta unidade. 

36.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI Poseidon MK VI / SE7EN CCR Air Diluent Decompression Procedures Rebreather 
pode ensinar este curso 

36.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

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

condições determinam 

36.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificado como Poseidon MK VI / SE7EN CCR ou equivalente 
3. 30 horas no Poseidon MK VI / SE7EN Circuito Fechado Rebreather 
OU 
4. Idade mínima 18 anos 
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5. Forneça prova de 50 mergulhos registrados 
6. Fornecer prova de TDI Advanced Nitrox Diver e Deco Procedures Diver ou equivalente de agências 

reconhecidas pela TDI 

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

1. Mínimo de treinamento de água confinada de 60 minutos até um máximo de 9 metros / 30 pés 

Execução em Águas Abertas 
1. Mínimo de 420 minutos de treinamento em águas abertas para completar no mínimo 7 mergulhos com um 

aumento gradual de profundidade a cada dia até um máximo de 40 metros / 130 pés 

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

de habilidade. 
2. O exame final pode ser administrado oralmente se não estiver disponível em um idioma que o aluno 

entenda 

Duração 
1.  Mínimo de 6 horas de desenvolvimento acadêmico e 2 horas de manutenção de equipamentos 
2.  O curso deve ser ministrado em um mínimo de 5 dias 

Crossovers / Transferências 
1. Se um aluno já esta qualificado como TDI Air Diluent CCR Diver ou equivalente de agências reconhecidas 

pela TDI e deseja se qualificar em outro CCR reconhecido pela TDI, o aluno deve seguir todos os padrões 
de curso específicos da unidade, com exceção de: 

a. Mínimo de treinamento de água confinada de 60 minutos até um máximo de 9 metros / 30 pés 
b. Mínimo de 180 minutos de treinamento em águas abertas para completar no mínimo 3 mergulhos 

até um máximo de 40 metros / 130 pés 

Atualizações 
1. Se um aluno tiver a certificação de nível de entrada 1 e deseja fazer a parte de descompressão deste curso, é 

necessário apenas 240 minutos em águas abertas 
2. O aluno deve ter no mínimo 30 horas registradas em 30 mergulhos antes da inscrição no curso de deco.  
3. E seis meses de experiência com CCR 

36.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
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b. Formulário de  Declaração Médica TDI  

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

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

36.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Guia do Instrutor TDI Diving Rebreathers 
2. Manual TDI Diving Rebreathers 
3. Manual do Instrutor de Normas e Procedimentos TDI 
4. Formulário de avaliação do curso Rebreather 
5. Manual do usuário Poseidon Discovery MK VI / SE7EN 
6. Lista de verificação de montagem do fabricante 
7. TDI CCR Lista de Checagem pré mergulho 

Materiais Opcionais 
1. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers 
2. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
3. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
4. John Lamb - Oxygen Measurement for Divers 
5. Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving  
6. Bob Cole - Rebreather Diving 
7. Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreathers 

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

1. O aluno deve possuir, ou ter acesso ao MK VI / SE7EN Discovery CCR 
2. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
3. Máscara e nadadeiras 
4. Roupa de exposição adequada para o ambiente de mergulho 
5. Faca 
6. Prancheta e lápis 
7. Cilindro de resgate com uma capacidade mínima de 5 litros / 40 pés cúbicos  
8. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície apropriada para a profundidade 

planejada. 

36.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Diving Rebreather e o manual do fabricante é obrigatório para uso durante 
este curso, mas os instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles 
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acham que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos 
durante este curso: 

1. História e a evolução dos Rebreathers 
2. Comparação de circuito aberto, circuito fechado e circuito semi-fechado Rebreather e os benefícios / 

problemas com cada um 
3. Mecanismos práticos do Sistema 

a. Montagem e desmontagem do rebreather 
b. Desenho e Construção de uma unidade 
c. Desenho e manutenção do recipiente do depurador 
d. Procedimentos de Descontaminação do loop de respiração 
e. Válvula Automática de Diliuente (ADV) 
f. Válvula de chaveamento para a taxa metabólica dos indivíduos 
g. Manutenção da vávula 
h. Uso, desenho e limitações da DSV (bocal) 

4. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio. 
b. Absorção de Nitrogênio 
c. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
d. O consumo de gás 

5. Desenho e manutenção de sistemas eletrônicos ou manuais 
a. Oxigênio (O2) calculos de metabolismo 
b. Profundidade equivalente em ar (PEA) 
c. Sensores de Oxigênio 
d. Software de configuração 
e. Funcionalidade de Sistemas Eletrônicos e Procedimentos de Calibração. 
f. Controlando recursos 

i. Suprimento de Oxigênio (O2) 
ii. RNDT (modificado com bateria deco de 40 metros / 130 pés) 

iii. OTU 
iv. Quantidade de Diluente 
v. Suprimento de Bateria 

g. Alarme de tempo de subida (TTS) 
h. Condições da Bateria Inteligente/Teste 

i. Tempo de recarga 
ii. Ciclos de recarga 

iii. 40 metros / 130 pés 
i. Atualizando o firmware 

6. Tabelas de mergulho 
a. Profundidade equivalente em ar (PEA) 
b. Teoria da PPO2 Constante 
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c. Sistema nervoso central (SNC) e conhecimento do rastreamento das unidades de rastreamento de 
oxigênio (OTU) 

7. Computadores de mergulho 
a. Misturas Ajustáveis 
b. PO2 Constante 
c. O2 integrado 

8. Planejamento de mergulho 
a. Planejamento Operacional 
b. Requisitos de gás, incluindo cenários de resgate/limitações 
c. Limitações do oxigênio. 
d. Limitações do nitrogênio 
e. Sistema de resgate externo para circuito aberto  
f. Planejamento de gás para resgate  / deco em Circuito Aberto  

9. Procedimentos de Emergência 
a. Procedimento de Descompressão omitida 
b. Uso do B.A.D.A.S.S (Respiração, Ansiedade, Decide, Flush de Dil, Sempre Saiba sua Po2, 

Habilidades) 
c. Problemas dos Três H: 
d. Loop alagado 
e. Alertas de Células de O2 
f. Perda de Bateria ou Sensores 
g. Uso do DSV / ADV para escoamento diluente no MK VI / Se7en  

36.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: A profundidade máxima de treinamento não deve exceder 
o limite de projeto do fabricante. Ao longo das sessões práticas, os mergulhadores devem 
configurar e desmontar o Poseidon MK VI / SE7EN um mínimo de 4 vezes executando os 
procedimentos de inicialização a cada vez. 

1. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
2. Demonstrar o carregamento adequado da vasilha de depuração 

a. Cartucho orientado corretamente para cima e para baixo 
b. Tampa superiro inspecionada e inserida 
c. Esponja inspecionada 

3. Demonstrar uma verificação completa dos sistemas e uma configuração de rebreather 
4. Demonstrar planejamento adequado pré-mergulho 

a. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
b. Limites baseados em exposições de oxigênio a profundidade planejada com mistura atual 
c. Limites baseados em absorção de nitrogênio a profundidade  
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5. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
6. Demonstrar os procedimentos adequados para 

a. Controle da flutuabilidade com mínimo de uso do ar 
b. Uso da ADV  
c. Remoção da máscara com desalamento com perda mínima de ar 
d. Gás de Resgate 

i. Subida com gás interno ao conduzir com segurança quaisquer obrigações simuladas de 
descompressão 

ii. Externo enquanto mantêm a profundidade (troca de volta para o loop antes de subir) 
e. Remover o Bocal 
f. Deslagar o loop de água 
g. Técnicas de Subida 
h. Simulação de Emergências 

i. Procedimento de Descompressão omitida 
ii. Verificação do Dupla 

iii. Paradas de segurança. 
7. Execute corretamente a desmontagem e manutenção do rebreather 
8. Limpesa pós mergulho da unidade 

a. Bocal e mangueiras 
b. Limpar e desinfetar a unidade 
c. Inspecionar componentes da unidade 

9. Manutenção da unidade do mergulhador 
a. Remover/recolocar sensores de oxigênio 
b. Presilha plástica de bocal, substituir 
c. Bateria inteligente 

i. Guardar de maniera adeguada 
ii. Quando trocar 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Passe com sucesso o exame escrito TDI Diving Rebreathers com uma pontuação mínima de 80%, com 

100% de correção. 
2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
4. Demonstrar proficiência no TDI Closed Circuit Rebreather Diver Program 
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37. Helitrox Deco Procedures Closed Circuit 
Rebreather Diver Course Unit Specific- Poseidon 
Discovery MK VI / SE7EN  

37.1 Introdução 
O seu é o curso de certificação de mergulhador para mergulhadores que desejam usar o Poseidon MK VI / 

SE7EN para mergulho de rebreather em circuito fechado com misturas de gases. O objetivo deste curso é treinar 
mergulhadores para realizar mergulhos de mergulho com gás combinado e desenvolver habilidades técnicas de 
mergulho rebreather apropriadas para mergulhar até uma profundidade máxima de 48 metros / 157 pés ou a 
profundidade máxima estabelecida pelo fabricante, usando trimix com um mínimo de 16 por cento de oxigênio (O2) 
ou maior. 

37.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem usar o Poseidon MK VI / SE7EN CCR 

para mergulho com mistura de gás, sem exceder a profundidade projetada do fabricante de 48 metros por 157 pés. 
Este curso é específico desta unidade. 

37.3 Quem Pode Ensinar 
Um ativo TDI Poseidon MK VI / SE7EN Mixed Gas Instrutor  

37.4 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 2 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 

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

condições determinam 

37.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. 15 mergulhos logados no MK VI / SE7EN 
-e- 
3. TDI Poseidon MK VI / SE7EN CCR Air Diluent Decompression Procedures diver ou equivalente 
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OU 
4. TDI Decompression Procedures Diver (circuito aberto) ou equivalente  
OU 
5. TDI Mixed Gas CCR Diver ou equivalente 

37.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas 

1. Mínimo de 360 minutos de treinamento em águas abertas a ser completado em um mínimo de 6 mergulhos, 
incluindo 1 configuração de equipamento e exercícios de diluente de ar  até um máximo de 40 metros / 130 
pés 

2. Todos os mergulhos subsequentes deve incrementalmente ir a passos não superiores a 10 metros / 33 pés 
3. Apenas 1 mergulho está no diluente de ar, todos os outros devem ser mergulhos de gás misturados 
4. Todos os mergulhos de misturas de gás devem ser mais profundos que 40 metros / 130 pés, utilizando um 

diluente de mistura de gás contendo 16 por cento ou mais de oxigênio. 
5. Um mínimo de 4 mergulhos devem ser mergulhos de descompressão 

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

de habilidade. 
2. O exame final pode ser administrado oralmente se não estiver disponível em um idioma que o aluno 

entenda 

Duração 
1. Mínimo de 6 horas de desenvolvimento acadêmico e 2 horas de manutenção de equipamentos 

Nota Especial: Se o mergulhador já estiver certificado em circuito aberto Trimix, ainda são 
necessários 6 mergulhos e 360 minutos. 

37.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Envie o Formulário de Declaração Médica TDI assinado por um médico licenciado  

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

da TDI ou registrando os alunos on-line através da área do membro do site da TDI 
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37.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Diving Rebreathers 
2. Guia do Instrutor TDI Diving Rebreathers 
3. Manual do Instrutor de Normas e Procedimentos TDI 
4. Formulário de avaliação do curso Rebreather 
5. Poseidon Discovery MK IV Manual do Usuário 
6. Lista de verificação de montagem do fabricante 
7. TDI CCR Lista de Checagem pré mergulho 

Materiais Opcionais 
1. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers 
2. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
3. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
4. John Lamb - Oxygen Measurement for Divers 
5. Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving  
6. Bob Cole - Rebreather Diving 
7. Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreathers 

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

1. O aluno deve possuir, ou ter acesso ao MK VI / SE7EN Discovery CCR 
2. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
3. Máscara e nadadeiras 
4. Roupa de exposição adequada para o ambiente de mergulho 
5. Faca 
6. Prancheta e lápis 
7. Cilindro de resgate com uma capacidade mínima de 5 litros / 40 pés cúbicos  
8. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície apropriada para a profundidade 

planejada. 

37.10 Assuntos obrigatórios 
O manual TDI Diving Rebreather e o manual do fabricante é obrigatório para uso durante 
este curso, mas os instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles 
acham que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos 
durante este curso: 

1. História e a evolução dos Rebreathers 
2. Comparação de circuito aberto, circuito fechado e circuito semi-fechado Rebreather e os benefícios / 

problemas com cada um 
3. Mecanismos práticos do Sistema 
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a. Montagem e desmontagem do rebreather 
b. Desenho e Construção de uma unidade 
c. Desenho e manutenção do recipiente do depurador 
d. Procedimentos de Descontaminação do loop de respiração 
e. Válvula Automática de Diliuente (ADV) 
f. Válvula de chaveamento para a taxa metabólica dos indivíduos 
g. Manutenção da vávula 
h. Uso, desenho e limitações da DSV (bocal) 

4. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio. 
b. Absorção de Nitrogênio 
c. Hélio 
d. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
e. O consumo de gás 

5. Desenho e manutenção de sistemas eletrônicos ou manuais 
a. Oxigênio (O2) calculos de metabolismo 
b. Profundidade equivalente em ar (PEA) 
c. Sensores de Oxigênio 
d. Software de configuração 
e. Funcionalidade de Sistemas Eletrônicos e Procedimentos de Calibração. 
f. Controlando recursos 

i. Suprimento de Oxigênio (O2) 
ii. RNDT (modificado com bateria deco de 48 metros / 157 pés Deco Trimix) 

iii. OTU 
iv. Quantidade de Diluente 
v. Suprimento de Bateria 

g. Alarme de tempo de subida (TTS) 
h. Condições da Bateria Inteligente/Teste 

i. Tempo de recarga 
ii. Ciclos de recarga 

iii. 48 metros / 157 pés deco trimix 
i. Atualizando o firmware 

6. Tabelas de mergulho 
a. Profundidade equivalente em ar 
b. Teoria da PPO2 Constante 
c. Sistema nervoso central (SNC) e conhecimento do rastreamento das unidades de rastreamento de 

oxigênio (OTU) 
7. Computadores de mergulho 

a. Misturas Ajustáveis 
b. PO2 Constante 
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c. O2 integrado 
8. Planejamento de mergulho 

a. Planejamento Operacional 
b. Requisitos de gás, incluindo cenários de resgate/limitações 
c. Limitações do oxigênio. 
d. Limitações do nitrogênio 
e. Sistema de resgate externo para circuito aberto  

9. Procedimentos de Emergência 
a. Procedimento de Descompressão omitida 
b. Uso do B.A.D.A.S.S (Respiração, Ansiedade, Decide, Flush de Dil, Sempre Saiba sua Po2, 

Habilidades) 
c. Problemas dos Três H: 
d. Loop alagado 
e. Alertas de Células de O2 
f. Perda de Bateria ou Sensores 

37.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: Profundidade máxima de 48 metros / 157 pés 
As seguintes habilidades de águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos 
os mergulhos de águas abertas: A profundidade máxima de treinamento não deve exceder 
o limite de projeto do fabricante. Ao longo das sessões práticas, os mergulhadores devem 
configurar e desmontar o Poseidon MK VI / SE7EN um mínimo de 4 vezes executando os 
procedimentos de inicialização a cada vez. 

1. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
2. Demonstrar o carregamento adequado da vasilha de depuração 

a. Cartucho orientado corretamente para cima e para baixo 
b. Tampa superiro inspecionada e inserida 
c. Esponja inspecionada 

3. Demonstrar uma verificação completa dos sistemas e uma configuração de rebreather 
4. Demonstrar planejamento adequado pré-mergulho 

a. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
b. Limites baseados em exposições de oxigênio a profundidade planejada com mistura atual 
c. Limites baseados em absorção de nitrogênio a profundidade  

5. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
6. Demonstrar os procedimentos adequados para 

a. Controle da flutuabilidade com mínimo de uso do ar 
b. Uso da ADV  
c. Remoção da máscara com desalamento com perda mínima de ar 
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d. Gás de Resgate 
i. Subida com gás interno ao conduzir com segurança quaisquer obrigações simuladas de 

descompressão 
ii. Externo enquanto mantêm a profundidade (troca de volta para o loop antes de subir) 

e. Remover o Bocal 
f. Deslagar o loop de água 
g. Técnicas de Subida 
h. Simulação de Emergências 

i. Procedimento de Descompressão omitida 
i. Verificação do Dupla 
j. Paradas de segurança. 

7. Execute corretamente a desmontagem e manutenção do rebreather 
8. Limpesa pós mergulho da unidade 

a. Bocal e mangueiras 
b. Limpar e desinfetar a unidade 
c. Inspecionar componentes da unidade 

9. Manutenção da unidade do mergulhador 
a. Remover/recolocar sensores de oxigênio 
b. Presilha plástica de bocal, substituir 
c. Bateria inteligente 

i. Guardar de maniera adeguada 
ii. Quando trocar 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Passe com sucesso o exame escrito TDI Diving Rebreathers com uma pontuação mínima de 80%, com 

100% de correção. 
2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
4. Demonstrar proficiência no TDI Closed Circuit Rebreather Diver Program 
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38. Explorar Rebreather Diver  

38.1 Introdução  
Este é o curso de certificação de nível de entrada para mergulhadores recreativos que desejam utilizar o 

Explorer rebreather.  O objetivo deste curso é treinar mergulhadores recreativos nos benefícios, perigos e 
procedimentos adequados para usar o Explorer rebreather.  

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

descompressão, utilizando o Explorer até uma profundidade máxima de 40 metros / 130 pés, para não exceder a 
profundidade máxima da certificação atual do mergulhador, sem descompressão, utilizando misturas nitrox de 32 - 
40% 

38.3 Quem Pode Ensinar  
Qualquer instrutor Hollis Explorer Sport Rebreather pode ensinar este curso  

38.4 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 6 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 6 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 
condições determinam  

38.5 Pré requisitos do Aluno  
1. 18 anos, 15 anos com consentimento dos responsáveis legais.  
2. A certificação mínima do TDI Nitrox Diver, ou equivalente, pode ser combinada no programa, a critério do 

instrutor  
3.   25 mergulhos registrados, menos de 25 mergulhos registrados é necessária uma sessão de água confinada 

de 60 minutos 

38.6 Estrutura e duração do curso  
Águas Confinadas 
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1. For divers requiring a one hour confined water session, they must perform each of the required open water 
skills a minimum of one time and demonstrate an ability to control buoyancy while maintaining loop 
volume control. 

Execução em Águas Abertas  
1. 4 mergulhos com um mínimo de 100 minutos acumulados para as unidades Azimuth  

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

de habilidade. 
2. Mergulhos conduzidos a uma profundidade máxima de 40 metros / 130 pés, para não exceder a 

profundidade máxima da certificação atual do mergulhador 

Duração  
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas  
2. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas; duração mínima do curso 2 dias. 

38.7 Requerimentos Adminstrativos  
A seguir estão as tarefas administrativas:  

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 TDI  
b. Formulário de  Declaração Médica TDI  
c. Lista de verificação de montagem de rebreather exigida pelo fabricante 

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

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

38.8 Materiais de Treinamento:  
Materiais Requeridos  

1. Manual TDI Diving Rebreathers  
2. Hollis Exporer  

Materiais Opcionais  
1. Tabela TDI EAD e Tabelas de PO2  
2. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers  
3. Software de equações Nitrox e Rebreather  
4. Outros materiais de suporte para fabricantes 
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38.9 Equipamentos necessários  
O seguinte equipamento é necessário para cada aluno:  

1. Um Explorer rebreather completo  
2. Lista de Checagem do Manual do proprietário 
3. O analisador de oxigênio (O2), o instrutor pode fornecer 
4. Adequado absorvente de CO2 para os mergulhos a serem realizados 
5. Prancheta Subaquática 
6. Kit de ferramentas com peças sobressalentes apropriadas (o instrutor pode fornecer) 
7. Desinfetante, o instrutor pode fornecer 
8. Dois dispositivos de corte 
9. Máscara e nadadeiras  
10. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho  
11. Sistemas de Lastro / Lastro  
12. Cilindro de gás de tamanho apropriado com mistura apropriada para a profundidade do mergulho 
13. Gas de resgate externo necessário para mergulhos com uma profundidade superior a 18 metros / 60 pés 

com volume apropriado para máxima profundidade planejada 

38.10 Assuntos obrigatórios  
O manual TDI Diving Rebreather e o manual do fabricante é obrigatório para uso durante 
este curso, mas os instrutores podem usar qualquer texto ou material adicional que eles 
acham que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos 
durante este curso:  

1. História e a evolução dos Rebreathers 
2. Comparação de circuito aberto, circuito fechado e circuito semi-fechado 
3. Mecanismos práticos do Sistema Explorer Rebreather 

a. Montagem e desmontagem do rebreather 
b. Desenho e Construção 
c. Recarregando o Depurador 
d. Seqüência de verificação de segurança pré-mergulho 
e. Manutenção do sistema e estocagem 
f. Procedimentos de Descontaminação do loop de respiração 

4. Revisão de nitrox 
a. Lei de Dalton (triângulo) 
b. Mistura de Nitrox otimizada 
c. Manejo do Oxigênio 
d. Preparação do gás e analise 

5. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio. 
b. Hiperoxia 
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c. Hipóxia 
d. Asfixia 
e. Hipercapnia 
f. Absorção de Nitrogênio 
g. Toxicidade do CO2 
h. O consumo de gás 
i. Tamanhos de Cilindros 

6. Formúlas 
a. Equação de tamanho / duração do cilindro 
b. Profundidade equivalente em ar 

7. Tabelas de mergulho 
a. Profundidade equivalente em ar 
b. Tabelas de Toxicidade do SNC 
c. Tabelas de LND 

8. Computadores de mergulho 
a. Misturas Ajustáveis 
b. Oxigênio (O2) integrado 
c. PO2  dispositivos de monitoramento 

9. Planejamento de mergulho 
a. Planejamento Operacional 
b. Requisitos de gás, incluindo cenários de resgate 
c. Limitações do oxigênio. 
d. Limitações do nitrogênio 
e. PSCR e baixa da FO2 

10. Resolução de Problemas 
a. Unidade alagada 
b. Perda do Bocal 
c. Exaustão do Depurador 
d. Perda de Bateria ou Sensores 
e. Alarmes dos Recursos 
f. Sistema de resgate para circuito aberto 
g. Cenário de Hiperoxia 
h. Cenário de Hipóxia 
i. Cenário de Hipercapnia 
j. Problemas de manutenção do equipamento 



Manual do Instrutor 
TDI         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_2-
TDI_Diver_Standards.docx 
 

 
  

Página198de216 

 

38.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação  

A profundidade do mergulho não deve exceder 1,4 ATM PO2. As seguintes habilidades de 
águas abertas devem ser preenchidas pelo aluno durante todos os mergulhos de águas 
abertas:  

1. 1 configuração seca e desmontagem durante palestra 
2. Analise adequadamente da mistura de gases  
3. Execute todas as verificações pré-mergulho, no mínimo 4 vezes  
4. Completado pré mergulho lista de checagem 
5. Demonstrar um cenário de verificação de vazamento e reparo  
6. Empacote adequadamente o a vasilha de depuração no mínimo 2 vezes 
7. Execute corretamente a configuração e desmontagem; minimo 2 vezes  
8. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado  

a. Limites baseados no desempenho do sistema  
b. Limites baseados em exposições de oxigênio a profundidade planejada com mistura atual  
c. Limites baseados em exposições de nitrogênio a profundidade planejada com mistura atual  

9. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados  
10. Execute corretamente uma recuperação de uma falha do sistema e mude para o gás de resgate estacionário 

no mínimo 2 vezes  
11. Execute corretamente dois cenários de resgate devido a uma falha simulada do sistema.  De 18 metros / 60 

pés ou menos profundo, resgate para BOV e execute parada e subida de segurança adequadas.  Para 
mergulhos com uma profundidade superior a 18 metros / 60 pés, um cenário de resgate deve ser conduzido 
no resgate de bordo, mas executado a uma profundidade não superior a 30 metros / 100 pés. Demonstrar 
corretamente a técnica de limpeza da mangueira após cada cenário de resgate  

12. Demonstrar monitoramento apropriado do PO2  
13. Execute ajustes na unidade de pulso durante um mergulho pelo menos 2 vezes. 
14. Execute corretamente um exercício de limpeza da máscara com ênfase na perda mínima de gás  
15. Execute de forma segura e correta um cenário de amigo sem ar, é preferível que o amigo esteja em uma 

unidade SCR também  
16. O mergulhador irá demonstrar paradas reais de segurança em profundidades pré-determinadas  
17. Execute corretamente a limpeza e manutenção do rebreather, incluindo descontaminação de loop 

respiratório  

Para completar o curso, os alunos devem:  
1. Complete com satisfação o exame escrito do curso TDI Diving Rebreathers  
2. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente  
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho  
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39. Rebreather Cavern Diver 

39.1 Introdução 
Este curso foi concebido para desenvolver as habilidades mínimas e os conhecimentos para o mergulho de 

um rebreather aprovado pela TDI em ambientes de caverna e teto dentro dos limites da penetração de luz; Além 
disso, descreva os perigos específicos associados ao mergulho em cavernas rebreather. O curso Rebreather Cavern 
não se destina a fornecer instruções para mergulhar em ambientes fora da zona de luz da caverna O objetivo deste 
curso é treinar mergulhadores no bom planejamento, procedimentos, técnicas e perigos do mergulho de caverna com 
rebreather.  

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

rebreather em caverna sem supervisão direta desde que os graduados adotem os seguintes limites: 
1. Zona diurna, ou seja, dentro da luz natural da entrada da caverna 
2. O mergulhador carrega o gás de resgate adequado para sair com segurança do ponto de penetração mais 

distante usando uma taxa mínima de SAC de 30 litros por minuto / 1 pé cúbico por minuto OU a taxa de 
SAC elevada calculada pelo aluno para representar um evento de CO2, o que for maior 

3. 60 metros lineares / 200 pés lineares da superfície 
4. Profundidade máxima de 30 metros / 100 pés 
5. Mergulho Não descompressivo 
6. Sem restrições; sem areas pequenas demais para 2 mergulhadores passarem lado a lado 
7. Paradas de Segurança conforme apropriado ou necessário 
8. Manter um cabo guia continuo até águas abertas 
9. O equipamento apropriado para mergulhar na caverna é usado em conjunto com um rebreather aprovado 

pela TDI 
10. Não é permitida a remoção de equipamentos de suporte de vida dentro do ambiente de teto 
11. A visibilidade deve ser adequada para identificar a saída do interior da caverna 

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

1. Curso TDI Rebreather Intro to Cave 

39.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI Rebreather Full Cave Diver qualificado para ensinar sobre o rebreather aprovado pela 
TDI usado pode ensinar este curso 

39.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

1. Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo adequados para garantir o 
treinamento completo e completo do assunto 
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Águas Abertas  
1. Um máximo de 4 alunos por instrutor TDI ativo 

Caverna 
1. Um máximo de 3 alunos por instrutor TDI ativo são permitidos; a proporção deve ser reduzida conforme 

necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 

39.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. TDI Air Diluent CCR Diver certificado ou equivalente 
3. 25 mergulhos registrados e 25 horas em unidade específica e 25 horas na unidade específica 

39.6 Estrutura e duração do curso 
Execução na Água 

1. 5 mergulhos devem ser conduzidos 
a. 1 A sessão de água aberta é opcional  
b. Quatro mergulhos em caverna com um tempo de fundo total de 120 minutos realizado em 2 locais 

diferentes 
2. A visibilidade deve ser adequada para identificar a saída do interior da caverna 

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

de habilidade. 

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas 
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 2 dias 

39.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

 

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

1. Manual do TDI Diving In Overhead Environments 
2. Guia do Instructor TDI Diving In Overhead Environments 
3. CD de Recursos TDI Diving In Overhead Environments 
4. Manual TDI Diving Rebreathers 
5. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers (opcional) 
6. Manual do Fabricante e atualizações 
7. Lista de verificação de montagem do fabricante 
8. TDI CCR Lista de Checagem pré mergulho 

Materiais de leitura sugeridos: 
1. NACD Art of Safe Cave Diving 
2. Manual Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 
3. CDAA - Cavern / Sinkhole Manual 
4. NSS-CDS Cave Diving Manual 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. A completo e aprovador TDI rebreather 
2. Mínimo de 1 computador de mergulho CCR ou dispositivo de monitoramento PO2  
3. Cilindro (s) de resgate com volume apropriado para o mergulho 
4. Regulador (es) resgate equipado com manómetro mangueira de inflagem  
5. O analisador de oxigênio (O2), o instrutor pode fornecer 
6. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão  
7. Roupa de exposição adequado para ambiente de caverna 
8. Máscara e nadadeiras 
9. Dispositivos de corte 
10. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha 
11. Uma carretilha primária de mergulho com caverna com comprimento apropriado para o mergulho 

pretendido (o instrutor pode fornecer) 
12. Três lanternas alimentadas por bateria, 1 primária e duas de reserva, cada uma com tempo de uso adequado 

para o tempo de mergulho planejado 
13. Pranchetas ou wetnotes com um lápis 
14. Tabelas de mergulho submersíveis ou computador de mergulho reserva  
15. Três setas direcionais 
16. Sistemas de Lastro 
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O instrutor deve usar equipamentos de mergulho de cavernas completas durante todos os 
exercícios de água 

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

1. Política para Cavern Diving 
2. Aspectos Psicológicos 
3. Considerações sobre os Equipamentos 

a. Opções de Cilindros de Resgate 
i.  Cilindro de resgate individual versus redundante 

ii. Mangueira longa contra mangueira curta em resgate 
b. Rebreather configuração opcões 
c. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
d. Opções de depuradores 
e. Opções de carretilhas 
f. Lastro adequado 
g. Considerações sobre os Equipamentos 

4. Comunicações 
a. Sinais manuais 
b. Sinalização de Lanterna 
c. Técnica adequada para sinais de contato por toque 

5. Técnicas de natação 
a. Postura corporal / trim 
b. Controle da flutuabilidade 
c. Seguindo o Cabo Guia 
d. Técnicas de propulsão 

6. Fisiologia 
a. Técnicas de Respiração 
b. Gerenciamento de estresse 

7. Meio Ambiente da Caverna 
a. Geologia 

i. Fundo 
ii. Teto 

b. Requerimentos de acesso local 
c. Relações com proprietários de terras 

8. Preservação de Caverna 
9. Resolução de Problemas 

a. Procedimentos de Emergência 
b. Falhas com Equipamentos 
c. Condições de sedimentos 
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10. Requerimentos de Volume de Gas de Resgate  
11. Análise de acidente 
12. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
13. Mergulho de Cavern com mergulhadores de circuito aberto 

a. Requerimentos de Gás de Resgate 
b. Emergências Sem ar  

14. Etiqueta do mergulho da caverna 

39.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

EM NENHUM momento o aluno não deve ser capaz de monitorar sua PO2 enquanto 
estiver no loop.  Os exercicios de visibilidade zero devem ser realizados de forma que o 
aluno possa monitorar o estado do circuito de respiração, ou seja, sem máscara, mas capaz 
de monitorar o HUD, sem lanterna, mas pode usar a iluminação do visor para ver o PO2, 
etc.  OU, o exercício deve ser conduzido no gás de resgate   
 
Os seguintes exercícios de terra devem ser cobertos durante este curso: 

1. Como apropriadamente: 
a. Apropriadamente implementar um cabo guia 
b. Apropriadamente seguir o cabo guia 
c. Conduza a saída com cilindro de resgate, incluindo a troca de cilindros , seguindo um cabo guia 
d. Conduza a saída com cilindro de resgate, incluindo a troca de cilindros, em zero visibilidade 

enquanto segue um cabo guia 
2. Técnica de comunicação por contato e toque 
3. Corretamente implementar um marcador direcional  

O aluno deve realizar o seguinte S-drill e habilidades durante todos os mergulhos: 
1. Demonstrar: 

a. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
b. Verificação de equipamento e correspondência do equipamento 
c. Checagem de Bolhas 
d. Técnicas de propulsão especializadas 
e. Controle da flutuabilidade apropriado 
f. Demonstrar postura corporal adequada 
g. Gerenciamento apropriado da PO2  
h. Análise global de instrumentos do rebreather  
i. Análise adequada do estresse (deteção e gerenciamento) 

O aluno deve completar as seguintes habilidades durante os mergulhos em naufrágio. 
1. Uso adeguado  

a. Apropriadamente implementar um cabo guia 
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b. Apropriadamente seguir o cabo guia 
c. Conduza a saída com cilindro de resgate, incluindo a troca de cilindros , seguindo um cabo guia 
d. Conduza a saída com cilindro de resgate, incluindo a troca de cilindros, em zero visibilidade 

enquanto segue um cabo guia 
2. Técnica de comunicação por contato e toque 
3. Corretamente implementar um marcador direcional 

O aluno deve realizar as seguintes habilidades na água durante todos os mergulhos em 
caverna: 

1. Uso adeguado 
a.  Apropriadamente implementar um cabo guia 
b. Um marcador de linha direcional 
c. Apropriadamente seguir o cabo guia  
d. Seguir corretamente um cabo guia com os olhos fechados; simulando perda de visibilidade  

2. Execute a saída usando o gás resgate e pratica a troca de garrafas com colegas de equipe: 
a.  Apropriadamente seguir o cabo guia 
b. Simulando zero visibilidade enquanto segue um cabo guia em toque e contato 

3. Remover e recolocar a máscara embaixo da água mantendo contato com o cabo guia 
4. Demonstrar sinais de lanterna / manuais e toque contato 
5. Explorar a Caverna  
6. Preservação e técnicas de consciência  
7. Referenciando como navegação de backup 
8. Técnicas de anti-sedimento 
9. Simular uma falha de lanterna primária, pegar uma lanterna reserva e seguir o cabo guia. 
10. Demonstrar habilidades específicas da unidade rebreather em conformidade com o nível atual de 

certificação rebreather conforme descrito no currículo do curso TDI  

NOTA: Não é permitida a remoção de equipamentos de suporte de vida dentro do 
ambiente de teto 
Para completar o curso, os alunos devem: 

1. Complete todos os exercicios de terra e de e mergulhos de caverna de forma segura e eficiente 
2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente da caverna 
4. Registrar todos os mergulhos 
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40. Rebreather Intro to Cave 

40.1 Introdução 
Este curso é uma introdução aos princípios básicos do mergulho com rebreather em cavernas, utilizando 

um único cabo guia principal. O mergulho TDI introdutório de cavernas com rebreather é o segundo nível no 
desenvolvimento de técnicas seguras para o mergulho com rebreathers em cavernas, construindo diretamente sobre o 
mergulhador rebreather cavern TDI Esta introdução ao mergulho em cavernas não se destina a treinar 
mergulhadores para todas as facetas do mergulho com rebreathers em cavernas. O objetivo deste curso é a perfeição 
das habilidades ensinadas no programa TDI Rebreather Cavern Diver, além da adoção de técnicas e procedimentos 
adicionais necessários para mergulhos com rebreather em cavernas elementares 

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

cavernas rebreather de cabo guia único sem supervisão direta desde que os graduados adotem os seguintes limites: 
1. O mergulhador carrega o gás de resgate adequado para sair com segurança do ponto de penetração mais 

distante usando uma taxa mínima de SAC de 30 litros por minuto / 1 pé cúbico por minuto OU a taxa de 
SAC elevada calculada pelo aluno para representar um evento de CO2, o que for maior 

2. Profundidade máxima de 40 metros / 130 pés 
3. Mergulho Não descompressivo 
4. Manter um cabo guia continuo até águas abertas (sem jumps ou gaps) 
5. O equipamento apropriado para mergulhar na caverna é usado em conjunto com um rebreather aprovado 

pela TDI 
 

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para se inscrever em: 
6. TDI Rebreather Full Cave Diver 

40.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI Rebreather Full Cave Diver qualificado para ensinar sobre o rebreather aprovado pela 
TDI usado pode ensinar este curso  

40.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Águas Abertas 
1.  Um máximo de 3 alunos por instrutor TDI ativo são permitidos 
2. A proporção deve ser reduzida conforme necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 

Mergulhos na Caverna 
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1. Um máximo de 3 alunos por instrutor TDI ativo são permitidos 
2. A proporção deve ser reduzida conforme necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 

40.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Requisito mínimo de certificação; TDI CCR Air Diluent Diver ou equivalente 
3. Forneça prova de:  

a.  TDI Rebreather Cavern Diver ou equivalente 
OU 

b.  TDI Introductory Cave Diver ou equivalente 
4. 50 mergulhos registrados e 30 horas na unidade específica 

40.6 Estrutura e duração do curso 
Execução na Água 

1. 1 mergulho de avaliação de águas abertas deve ser conduzido se o aluno for novo com o instrutor ou tenha 
passado mais de 6 meses desde o último mergulho da caverna. 

2. 4 mergulhos de caverna no cabo principal com um mínimo de 160 minutos acumulados em 2 diferentes 
locais 

3. Apenas 2 mergulhos do curso TDI Introductory Rebreather Cave Diver podem ser creditados para o total 
de mergulhos necessários para TDI CCR Air Diluent Decompression Procedures curso 

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

de habilidade. 

Duração 

1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 4 horas 
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 2 dias 

40.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

da TDI ou registrando os alunos on-line através da área do membro do site da TDI 
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40.8 Equipamentos necessários 
O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 

1. Manual do TDI Diving In Overhead Environments 
2. Guia do Instructor TDI Diving In Overhead Environments 
3. CD de Recursos TDI Diving In Overhead Environments 
4. Manual TDI Diving Rebreathers 
5. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers (opcional) 
6. Manual do Fabricante e atualizações 
7. Lista de verificação de montagem do fabricante 
8. TDI CCR Lista de Checagem pré mergulho 

Materiais de leitura sugeridos: 
1. NACD Art of Safe Cave Diving 
2. Manual Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 
3. CDAA - Cavern / Sinkhole Manual 
4. NSS-CDS Cave Diving Manual 
5. The Darkness Beackons to Man 
6. Livro Cavern Measureless to Man 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. A completo e aprovador TDI rebreather 
2. Mínimo de 1 computador de mergulho CCR ou dispositivo de monitoramento PO2  
3. Cilindros de gás de resgate com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
4. Regulador (es) resgate equipado com manómetro mangueira de inflagem  
5. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
6. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
7. O analisador de oxigênio (O2), o instrutor pode fornecer  
8. Máscara e nadadeiras 
9. Mínimo de 2 ferramenta de corte 
10. Prancheta e lápis  
11. Três lanternas alimentadas por bateria, 1 primária e duas de reserva, cada uma com tempo de uso adequado 

para o tempo de mergulho planejado 
12. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha 
13. Uma carretilha primária de mergulho com caverna com comprimento apropriado para o mergulho 

pretendido. 
14. Computador, relógio ou temporizador de fundo e medidor de profundidade 
15. Pranchetas ou wetnotes com um lápis 
16. Tabelas de mergulho submersíveis ou computador de mergulho reserva 
17. Três setas direcionais 

O instrutor deve usar equipamentos de mergulho de cavernas completo durante todos os 
exercícios de água 
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40.9 Assuntos obrigatórios 
Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. Política para mergulho na caverna 
2. Aspectos Psicológicos 
3. Considerações sobre os Equipamentos 

a. Opções de Cilindros de Resgate 
i. Cilindro de resgate individual versus redundante 

ii. Mangueira longa contra mangueira curta em resgate 
b. Rebreather configuração opcões 
c. Opções de depuradores 
d. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
e. Opções de carretilhas 
f. Lastro adequado 
g. Considerações sobre os Equipamentos 

4. Comunicações 
a. Sinais manuais 
b. Sinalização de Lanterna 
c. Técnica adequada para sinais de contato por toque 

5. Técnicas de natação 
a. Postura corporal / trim 
b. Controle de flutuabilidade e lastreamento do rebreather  
c. Seguindo o Cabo Guia 
d. Técnicas de propulsão 

6. Fisiologia 
a. Técnicas de Respiração 
b. Gerenciamento de estresse 

7. Meio Ambiente da Caverna 
a. Geologia 

i. Fundo 
ii. Teto 

b. Requerimentos de acesso local 
c. Relações com proprietários de terras 

8. Preservação 
9. Resolução de Problemas 

a. Procedimentos de Emergência 
b. Falhas com Equipamentos 
c. Condições de sedimentos 

10. Análise de acidente 
11. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
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12. Mergulho de Cavern com mergulhadores de circuito aberto 
a. requerimentos de Equipamentos Especializados 
b. emergências Sem ar  

13. Etiqueta do mergulho da caverna 
  
40.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 

Graduação 
EM NENHUM momento o aluno não deve ser capaz de monitorar sua PO2 enquanto estiver 
no loop.  Os exercicios de visibilidade zero devem ser realizados de forma que o aluno possa 
monitorar o estado do circuito de respiração, ou seja, sem máscara, mas capaz de monitorar o 
HUD, sem lanterna, mas pode usar a iluminação do visor para ver o PO2, etc.  OU, o 
exercício deve ser conduzido no gás de resgate  

Os seguintes exercícios de terra devem ser cobertos durante este curso: 
1. Como apropriadamente:  

a. Apropriadamente implementar um cabo guia 
b. Apropriadamente seguir o cabo guia 
c. Conduza a saída com cilindro de resgate, incluindo a troca de cilindros , seguindo um cabo guia 
d. Conduza a saída com cilindro de resgate, incluindo a troca de cilindros, em zero visibilidade 

enquanto segue um cabo guia 
2. Uso da carretilha de segurança: 

a. Procedimentos de Mergulhador Perdido 
b. Procedimentos de cabo perdido 

O aluno deve realizar o seguinte S-drill e habilidades durante todos os mergulhos: 
1. Demonstrar: 

a. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
b. Verificação de equipamento e correspondência do equipamento 
c. Checagem de Bolhas 
d. Demonstrar técnicas de propulsão especializadas em diferentes tipos de fluxo 
e. Uso adeguado  

i. Controle da flutuabilidade 
ii. Postura corporal / trim 

iii. Análise adequada do estresse (deteção e gerenciamento) 
iv. Gerenciamento da pressão parcial do oxigênio 
v. Análise global de instrumentos do rebreather  

O aluno deve realizar as seguintes habilidades na água durante todos os mergulhos de 
caverna: 

1. Uso adeguado 
a. Apropriadamente implementar um cabo guia 
b. Use corretamente os marcadores de cabo 
c. Apropriadamente seguir o cabo guia  
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d. Seguir corretamente um cabo guia com os olhos fechados; simulando perda de visibilidade 
2. Execute a saída usando o gás resgate e pratica a troca de cilindros com colegas de equipe 
3. Execute saída usando o gás de resgate praticando troca de cilindros com os colegas de equipe simulando 

visibilidade zero e usando contato de toque, seguindo o cabo guia 
4. Remover e recolocar a máscara embaixo da água mantendo contato com o cabo guia 
5. Demonstrar sinais de lanterna / manuais e toque contato 
6. Preservação e técnicas de consciência 
7. Referenciando como navegação de backup 
8. Técnicas de anti-sedimento 
9. Simule uma falha de lanterna primária e use lanterna reserva para sair da caverna 
10. Procedimentos de cabo perdido 
11. Demonstrar exercícios de amigos perdidos  
12. Demonstrar habilidades específicas da unidade rebreather em conformidade com o nível atual de 

certificação rebreather conforme descrito no currículo do curso TDI 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Completar com satisfação o exame escrito do curso TDI Introductory Cave Diver 
2. Complete todos os exercicios de terra e de mergulho em caverna de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
4. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente da caverna 
5. Registrar todos os mergulhos 
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41. Rebreather Full Cave Diver 

41.1 Introdução 
Este curso é o terceiro estágio de treinamento na série do programa de desenvolvimento de Rebreather 

Cave Diver da TDI. O planejamento avançado de mergulho com rebreathers em cavernas, a execução prática de 
diferentes tipos de sistemas de cavernas e cenários de encontro aos mergulhadores são apresentados. Esta introdução 
ao mergulho com rebreathers em cavernas não se destina a treinar mergulhadores para todas as facetas do mergulho 
em cavernas. O objetivo deste curso é expandir e criticar as habilidades anteriores realizadas nos programas TDI 
Rebreather Cavern e Rebreather Intro to Cave Diving TDI A ênfase é colocada após o planejamento do mergulho e a 
perfeição das habilidades através da penetração real em cavernas. 

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

mergulho na caverna sem supervisão direta desde que os graduados adotem os seguintes limites: 
1. O mergulhador carrega o gás de resgate adequado para sair com segurança do ponto de penetração mais 

distante usando uma taxa mínima de SAC de 30 litros por minuto / 1 pé cúbico por minuto OU a taxa de 
SAC elevada calculada pelo aluno para representar um evento de CO2, o que for maior 

2. Profundidade máxima de 45 metros / 150 pés 
3. Sem remoção de equipamentos na caverna 
4. Fazer as Paradas de Segurança e de Descompressão como apropriado ou necessário 
5. Manter um cabo guia continuo até águas abertas 
6. O equipamento apropriado para mergulhar na caverna é usado em conjunto com um rebreather aprovado 

pela TDI 

41.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor TDI Rebreather Full Cave Diver  O instrutor deve ser qualificado como instrutor no instrutor 
de rebreather aprovado pela TDI, que os alunos estão mergulhando, e como Duvidante de Diluente Diver (ou 
equivalente) no Repetidor aprovado pelo TDI, o aluno está mergulhando. 

41.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Águas Abertas  

1. Um máximo de 3 alunos por instrutor TDI ativo são permitidos 
2. A proporção deve ser reduzida conforme necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 

Mergulhos na Caverna 

1. Um máximo de 3 alunos por instrutor TDI ativo são permitidos 
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2. A proporção deve ser reduzida conforme necessário devido a restrições ambientais ou operacionais 

41.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. TDI CCR Air Diluent Decompression Procedures Diver ou equivalente 
3. Forneça prova de:  

a.  Curso TDI Rebreather Intro to Cave ou Equivalente 
 OU 
b.  Certificado como TDI Full Cave Diver ou equivalente 

4. 50 mergulhos registrados e 50 horas na unidade específica  

41.6 Estrutura e duração do curso 
Execução na Água 

1. 8 mergulhos de caverna com um mínimo de 360 minutos acumulados em 3 diferentes locais 
2. Pelo menos 1 desses sites deve ser um local não utilizado no treinamento durante o curso Cavern ou Intro 

to Cave TDI. 
3. Pelo menos 2 mergulhos devem ter pelo menos 60 minutos de duração 

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

de habilidade. 

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas 
2. O curso deve ser ministrado em um mínimo de 4 dias 

41.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

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 TDI 
b. Formulário de  Declaração Médica TDI 

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

da TDI ou registrando os alunos on-line através da área do membro do site da TDI 
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41.8 Equipamentos necessários 
O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 

1. Manual do TDI Diving In Overhead Environments 
2. Guia do Instructor TDI Diving In Overhead Environments 
3. CD de Recursos TDI Diving In Overhead Environments 
4. Manual TDI Diving Rebreathers 
5. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers (opcional) 
6. Manual do Fabricante e atualizações 
7. Lista de verificação de montagem do fabricante 
8. TDI CCR Lista de Checagem pré mergulho 

Materiais de leitura sugeridos: 

1. CCR Cave Almost Simplified- Mel Clark 
2. NACD Art of Safe Cave Diving 
3. Manual Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 
4. CDAA - Cavern / Sinkhole Manual 
5. NSS-CDS Cave Diving Manual 
6. Livro Cavern Measureless to Man 
7. The Darkness Beackons to Man 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. A completo e aprovador TDI rebreather 
2. Mínimo de 1 computador de mergulho CCR ou dispositivo de monitoramento PO2  
3. Cilindros de gás de resgate com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno 
4. Regulador (es) resgate equipado com manómetro mangueira de inflagem  
5. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
6. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
7. O analisador de oxigênio (O2), o instrutor pode fornecer  
8. Máscara e nadadeiras 
9. Mínimo de 2 ferramenta de corte 
10. Prancheta e lápis  
11. Três lanternas alimentadas por bateria, 1 primária e duas de reserva, cada uma com tempo de uso adequado 

para o tempo de mergulho planejado 
12. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha 
13. Número apropriado de carretilhas de Jump/Gap com 15 metros / 50 pés de cabo. 
14. Uma carretilha primária de mergulho com caverna com comprimento apropriado para o mergulho 

pretendido. 
15. Computador, relógio ou temporizador de fundo e medidor de profundidade 
16. Pranchetas ou wetnotes com um lápis 
17. Tabelas de mergulho submersíveis ou computador de mergulho reserva 
18. Três setas direcionais 
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19. Três marcadores de linha não direcional  
20. Qualquer cilindro de descompressão encenado deve ser devidamente rotulado 

O instrutor deve usar equipamentos de mergulho de cavernas completo durante todos os 
exercícios de água 

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

1. Política para mergulho na caverna 
2. Aspectos Psicológicos 
3. Considerações sobre os Equipamentos 

a. Opções de Cilindros de Resgate 
i. Cilindro de resgate individual versus redundante 

ii. Mangueira longa contra mangueira curta em resgate 
b. Rebreather configuração opcões 
c. Opções de depuradores 
d. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
e. Opções de carretilhas 
f. Lastro adequado 
g. Considerações sobre os Equipamentos 

4. Comunicações 
a. Sinais manuais 
b. Sinalização de Lanterna 
c. Técnica adequada para sinais de contato por toque 

5. Técnicas de natação 
a. Postura corporal / trim 
b. Controle de flutuabilidade e lastreamento do rebreather 
c. Seguindo o Cabo Guia 
d. Técnicas de propulsão 

6. Fisiologia 
a. Técnicas de Respiração 
b. Gerenciamento de estresse 
c. Teoria da decomposição e sua aplicação ao mergulho em cavernas 

7. Meio Ambiente da Caverna 
a. Geologia 

i. Fundo 
ii. Teto 

b. Requerimentos de acesso local 
c. Relações com proprietários de terras 

8. Preservação 
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9. Resolução de Problemas 
a. Procedimentos de Emergência 
b. Falhas com Equipamentos 
c. Condições de sedimentos 

10. Análise de acidente 
11. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
12. Mergulho de Cavern com mergulhadores de circuito aberto 

a. Requerimentos de Gás de Resgate 
b. Emergências Sem ar  

13. Etiqueta do mergulho da caverna 

41.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

EM NENHUM momento o aluno não deve ser capaz de monitorar sua PO2 enquanto 
estiver no loop.  Os exercicios de visibilidade zero devem ser realizados de forma que o 
aluno possa monitorar o estado do circuito de respiração, ou seja, sem máscara, mas capaz 
de monitorar o HUD, sem lanterna, mas pode usar a iluminação do visor para ver o PO2, 
etc.  OU, o exercício deve ser conduzido no gás de resgate   
Os seguintes exercícios de terra devem ser cobertos durante este curso: 

1. Como apropriadamente: 
a. Apropriadamente implementar um cabo guia 
b. Apropriadamente seguir o cabo guia 
c. Conduza a saída com cilindro de resgate, incluindo a troca de cilindros , seguindo um cabo guia 
d. Conduza a saída com cilindro de resgate, incluindo a troca de cilindros, em zero visibilidade 

enquanto segue um cabo guia 
2. Uso da carretilha de segurança:  

a. Procedimentos de Mergulhador Perdido 
b. Procedimentos de cabo perdido 

O aluno deve realizar o seguinte S-drill e habilidades durante todos os mergulhos: 
1. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado 
2. Verificação de equipamento e correspondência do equipamento 
3. Checagem de Bolhas 
4. Demonstrar: 

a. Demonstrar técnicas de propulsão especializadas em diferentes tipos de fluxo 
b. Uso adeguado  

i. Controle da flutuabilidade 
ii. Postura corporal / trim 

iii. Análise adequada do estresse (deteção e gerenciamento) 
iv. Gerenciamento da pressão parcial do oxigênio 
v. Análise global de instrumentos do rebreather  
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O aluno deve realizar as seguintes habilidades na água durante todos os mergulhos de 
caverna: 

1. Uso adeguado  
a. Apropriadamente implementar um cabo guia 
b. Um marcador de linha não direcional e direcionais 
c. Apropriadamente seguir o cabo guia  
d. Seguir corretamente um cabo guia com os olhos fechados; simulando perda de visibilidade 

2. Execute a saída usando o gás resgate e pratica a troca de garrafas com colegas de equipe:  
a. Apropriadamente seguir o cabo guia 
b. Simulando zero visibilidade enquanto segue um cabo guia em toque e contato 

3. Remover e recolocar a máscara embaixo da água mantendo contato com o cabo guia 
4. Demonstrar sinais de lanterna / manuais e toque contato 
5. Preservação e técnicas de consciência 
6. Referenciando como navegação de backup 
7. Técnicas de anti-sedimento 
8. Simule uma falha de lanterna primária e use lanterna reserva para sair da caverna 
9. Procedimentos de cabo perdido 
10. Demonstrar exercícios de amigos perdidos  
11. Demonstrar o uso de carretilhas para executar jumps e gaps requeridos em circuitos e travessias para 

manter um cabo guia contínuo até águas abertas 
12. Sair da caverna realizando o exercício de rebreather em modo SCR 
13. Sair da caverna simulando a falha da solenóide (se aplicável) 
14. Demonstrar técnicas avançadas de navegação, incluindo um mínimo de: 

a. 4 Jumps 
b. 2 circuitos 

15. Demonstrar habilidades específicas da unidade rebreather em conformidade com o nível atual de 
certificação rebreather conforme descrito no currículo do curso TDI 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Completar com satisfação o exame escrito do curso TDI Cave Diver 
2. Complete todos os exercicios de terra e de mergulho em caverna de forma segura e eficiente 
3. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
4. Manter um nível apropriado de consciência e respeito pelo ambiente da caverna 
5. Registrar todos os mergulhos 
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