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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 10/27/2006 Alterações editoriais e pequenas atualizações.  
8.0 11/13/2007 Alterações editoriais e pequenas atualizações. 
9.0 12/01/2008 Atualizações menores e esclarecimentos aos padrões 

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

11.0 01/01/2011 Atualizações e edição geral 
12.0 01/01/2012 Pequenas atualizações. 
12.1 3.0 Adicionado KISS GEM Level 1 Instructor Standard 
12.2 06/01/2012 2.3 Definições Adicionadas 

12.3 08/15/2012 
Adicionado Helitrox Instructor #10, Poseidon Discovery MK VI / 
SE7EN Air Diluent #26, Air Diluent Decompression Procedures 
#27 and Mixed Gas #28 Instructor levels 

13.0 01/01/2013 Pré-requisitos do formador de instrutor foi modificado 
13.1 04/01/2013 #29 Adicionado Hollis Explorer Air Diluent CCR 

13.2 07/01/2013 #22 Adicionado Kiss GEM Sidekick instrutor 
#31 Adicionado Rebreather Full Cave Diver Standard Instructor 

13.3 10/01/2013 

# 8.5.2 Adicionado o seguinte: 
Certificação mínima do TDI Advanced Nitrox Instructor ou 
equivalente (a menos que o curso Advanced Nitrox Instructor 
seja ensinado em conjunto com Deco Procedures Instructor) 

14.0 01/01/2014 Sem Mudanças 

14.1 04/01/2004 

Substituiu MK VI com MK VI / SE7EN em todos os Padrões de 
Liderança 
1.2 Rebreather Matrix 
32.9 Padronizar o TDI IT em requisitos na água com níveis de 
SDI e ERDI IT  
32.10 Requisitos clarificados para atualização para o nível de 
IT para programas TDI. 
 

14.2 10/01/2014 

5.3 Deletado1. Um instrutor de instrutor TDI que também é um 
instrutor de procedimentos de decodificação e Nitrox Advanced 
TDI 
23.5 e 24.5 Adicionado aos pre requisitos: Se o rebreather for 
um sidemount rebreather aprovado pela TDI, o aluno deve ter 
a certificação TDI Sidemount instructor ou equivalente. 

15.0 01/01/2015 Sem Mudanças 
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15.1 04/01/2015 

23.5 e 24.5 Adicionado aos pre requisitos: 
100 mergulhos registrados e 100 horas em unidade específica 
e 25 horas na unidade específica 
Ser um mergulhador rebreather certificado (não específico da 
unidade) por um período mínimo de 12 meses 

15.2 08/01/2015 

1.2 Rebreather Matrix 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 
16.0 01/01/2016 Sem Mudanças 
16.1 4/01/2016 Mudanças para #32 Instrutor Treinador 

16.2 10/01/2016 3.8.4 Adicionado TDI Divemaster Prancheta  em materiais 
obrigatórios 

17.0 01/01/2017 1.2 Adicionado classificações do CCR Defender para lista 

18 01/01/2018 

2.1 Mudaram a redação para permitir materiais digitais, 
pontuações de aprovação clarificadas em exames e 
procedimentos ao realizar programas de liderança em 
sequência 
2.3 Definições Adicionadas de pré requisitos 
3.7 Formulário correto esclarecido para enviar para processar 
um TDI Divemaster 
3.8 Lista Atualizada de Materiais Requeridos 
3.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 
8.5.5 Adicionado: ou 10 SDI Advanced Adventure Diver ou 
equivalente 
9.2 Em Nível de Entrada Alterado Nível Trimix para Trimix 
23 Mudou o nome para Air Diluent de Basic 
24 Mudou o nome para Air Diluent de Basic 
24.5.2 Adicionado: ou equivalente 
27 Mudou o nome para Air Diluent de Basic 
28 Mudou o nome para Air Diluent de Basic 
29 Nome alterado para o Helitrox Deco para Miexd Gas 
31.5 Informações adicionais sobre como um Instrutor de 
caverna completa pode atualizar administrativamente 
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1. Matrix dos Cursos 

1.1 Todos os Cursos 
Sessão Curso Mínimo 

Idade 
Número de 

Mergulhos necessários 
Aluno x 

Instrutor 
Certificação  
e mergulhos 

 
3 Mergulhadores 

Técnicos 
18  4 para 1 Deve ter uma 

certificação como um 
mergulhador 
divemaster, certificação 
atualizada de RCP e 
primeiros socorros, 
exame médico, prova 
de 50 mergulhos em 
águas abertas, 
certificação técnica de 
mergulhador específica 
para a área em que 
desejam se tornar um 
divemaster. 

4 Instructor 
Especialista Não-

Mergulho  

21 N/A N/A Descrição dos Cursos 

5 Instrutor TDI Intro 
to Tech 

18 4 mergulhos com um 
mínimo de tempo 
acumulado de 100 

minutos. 
 

4 para 1 Certificdo como um 
Instructor Open Water 
Scuba Diver SDI 

6 Nitrox Instrutor 18 N/A 
2 mergulhos 

recomendados 

N/A  
8 para 1 se 
mergulhos 

forem 
conduzidos 

Instrutor Open Water  
certificação básica de 
nitrox  
10 mergulhos de nitrox 
registrados 

7 Advanced Nitrox 
instructor 

18 4 mergulho e 100 
minutos de tempo de 

fundo 
Todos mais fundos 
que 23 m / 75 pés 
2 mergulhos mais 

fundo que 30 metros / 
100 pés 

6 para 1 Nitrox Instrutor  
25 Mergulhos 
registrados 

8 Decompression 
Procedures 
Instructor 

18 4 mergulhos 
100 minutos de tempo 

de fundo 

4 para 1 Advanced Nitrox 
instructor  
150 Mergulhos 
registrados 

9 Extended Range 
Instructor 

21 6 mergulhos todos 
mais fundos que 

4 para 1 Certificado de 
mergulhador Extended 
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30 m/100 pés 
4 mergulhos mais 

fundo que 40 metros / 
130 pés 

range, instrutor de 
advanced nitrox e  
decompression 
procedure e 25 
mergulhos de Extended 
range e prova de 
assistência em um 
programa completo TDI 
Extended Range Diver 

10 Helitrox 21 4 mergulho e 100 
minutos de tempo 

de fundo 

4 para 1 Mergulhador Trimix 
ou Helitrox, instrutor 
Advanced Nitrox e 
Decompression 
Procedures, 
Certificado 10 
mergulhadores 
Advanced Nitrox e 5 
Deco Procedures, 5 
devem ser Deco Proc, 
250 mergulhos 
registrados, 20 
devem ser de Trimix 
ou Helitrox e 10 nos 
últimos 12 meses 

11 Advanced Wreck 
Instructor 

21 6 mergulhos e 100 
minutos de tempo de 

fundo 

4 para 1 Mergulhador 
Decompression 
Procedures , 
certificação advanced 
wreck e instrutor de 
advanced nitrox - 200 
mergulhos registrados 
com 50 mergulhos 
registrados como 
mergulhos de naufrágio 
e 25 mergulhos de 
penetração em 
naufrágio. 

12 Trimix Instructor 21 4 mergulhos 
2 mais fundos que 

58 m/100 pés 
100 minutos de tempo 

de fundo 

4 para 1 Certificação Advanced 
Trimix   
250 Mergulhos 
registrados  
30 mergulhos de Trimix 
registrados 

13 Advanced Trimix 
Instructor 

21 4 mergulhos com um 
mínimo de tempo 
acumulado de 100 

minutos. 

4 para 1 Certificação mínima 
como TDI Advanced 
Trimix Diver, TDI 
Extended Range 
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2 mergulhos devem 
ser mais profundos 

que 70 metros / 100 
pés 

Instructor ou TDI Trimix 
Instructor ou 
equivalente, prova de 
250 mergulhos 
registrados 30 destes 
mergulhos com Trimix e 
20 mergulhos 
superiores a 55 m / 180 
pés 

14 Gas Blender 21 N/A N/A Certificacão de Nitrox 
Gas Blender 

15 Advanced gas 
Blender Instructor 

21 N/A N/A Certificacão de 
Advanced gas blender 

16 Oxygen (O2) 
Equipment 

Services 
Technician 
Instructor 

21 N/A N/A TDI Service Technician  
Comprovação da 
certificação VIP e 
certificação de reparos 

17 Cavern instructor 21 2 mergulhos 3 para 1 Nitrox Instrutor  
Certificação TDI Full 
Cave Diver 
100 mergulhos 
registrado em caverna 

18 Introduction to 
Cave Instructor 

21 2 mergulhos 3 para 1 Cavern instructor 
 150 mergulhos 
registrado em caverna 

19 Cave Instrutor 21 2 mergulhos 3 para 1 Intro to Cave Instructor 
 200 mergulhos 
registrado em caverna 

20 Semi-Closed 
Rebreather 
Instructor 

18 4 mergulhos 6 para 1  Certificação de 
Rebreather e nitrox 
instructor  
10 mergulho de 
rebreather registrados 

21 KISS GEM Level 1 
Instructor 

18 5 mergulhos com um 
mínimo de tempo 
acumulado de 200 

minutos. 

4 para 1 TDI KISS Level 1 
Rebreather Diver 
TDI Nitrox Instructor, 
ou equivalente 
200 Mergulhos 
registrados, 50 usando 
nitrox 
Assistência a pelo 
menos 1 curso de 
mergulho TDI KISS 
GEM 
50 mergulhos de 
rebreather registrados 
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em unidades 
aprovadas, com 50 
horas acumuladas 
25 mergulhos 
registrados e 25 horas 
em KISS GEM 

22 Kiss GEM 
Sidekick 
instrutor 

21 5 mergulhos com um 
mínimo de tempo 
acumulado de 200 

minutos. 

4 para 1 TDI KISS Level 1 Diver 
TDI Nitrox Instructor, 
ou equivalente 
200 Mergulhos 
registrados, 50 usando 
nitrox 
Assistência a pelo 
menos 1 curso de 
mergulho TDI KISS 
GEM Sidekick 
50 mergulhos de 
rebreather registrados 
em unidades 
aprovadas, com 50 
horas acumuladas 
25 mergulhos 
registrados e 25 horas 
em KISS GEM 

23 Closed Circuit 
Rebreather 

Instructor Air 
Diluent Unit 

Specific 

21 4 mergulhos 4 para 1 Prova de 100 
mergulhos na unidade 
específica 

250 mergulhos 
registados com 100 
mergulhos com nitrox 
na unidade TDI 
específica, ou 
equivalente 

24 Closed Circuit 
Rebreather Air 

Diluent 
Decompression 

Procedures 
Instructor Unit 

Specific 

21 4 mergulhos 4 para 1 Prova de 100 
mergulhos na unidade 
específica 
250 mergulhos 
registados com 100 
mergulhos com nitrox 
TDI Unit Specific Diver 
certification ou 
equivalente 

TDI Adv. Nitrox e Deco 
Instructor TDI ou 
equivalente 

25 Mixed Gas Closed 
Circuit Rebreather 

Instructor Unit 
Specific 

21 4 mergulhos 2 para 1 Instrutor TDI CCR com 
15 alunos ensinados e 
experiência de ensino 
de um ano no CCR 
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específico 
26 Advanced Mixed 

Gas Closed 
Rebreather 

Instructor Unit 
Specific 

21 4 mergulhos 2 para 1 Instrutor TDI CCR com 
10 estudantes de 
misturas de gás e uma 
experiência de ensino 
de um ano no CCR 
específico, prova de 
resgistro de 30 
mergulhos de misturas 
de gás no rebreather 
específico da unidade 
com 15 mergulhos 
registrados além de 
65m / 215 pés 

27 Closed Circuit 
Rebreather 

Instructor Air 
Diluent Poseidon 
Discovery MK VI / 

SE7EN 

21 4 mergulhos com 
um mínimo de 240 

minutos 

4 para 1 SDI OWSDI ou 
equivalente por 1 ano 
TDI MK VI / SE7EN 
Diver or equivalent 
TDI Nitrox Instructor, 
ou equivalente 
250 Mergulhos 
registrados sendo 
100 com nitrox 
50 Poseidon MK VI / 
SE7EN mergulha com 
um mínimo de 50 
horas 

28 Closed Circuit 
Rebreather 

Decompression 
Procedures 
Instructor 
Poseidon 

Discovery MK VI / 
SE7EN 

21 4 mergulhos com 
um mínimo de 240 

minutos 

2 para 1 TDI MK VI / SE7EN 
Diver ou equivalente, 
TDI Nitrox Inst ou 
equivalentes TDI 
Procedimentos de 
Decomposição Inst 
ou equivalente 250 
mergulhos 
registrados com 100 
de nitrox com 
Poseidon MK VI / 
SE7EN mergulhos 
com um mínimo de 
100 horas ao longo 
de 1 ano 
Assistência a um 
curso Poseidon 
Discovery CCR Air 
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Diluent Deco 
Procedures Diver 

29 Helitrox Deco 
Closed Circuit 

Rebreather 
Instructor 
Poseidon 

Discovery MK VI / 
SE7EN 

21 4 mergulhos 2 para 1 CCR Air Diluent 
Instructor  
1 ano de ensino 
Poseidon Discovery 
MK VI / SE7EN CCR 
30 mergulhos de CCR 
registrados com pelo 
menos 15 mais 
profundos que 35 
metros / 115 pés 

30 Air Diluent 
Closed Circuit 

Rebreather 
Instructor Hollis 

Explorer 

18 4 mergulhos com 
um mínimo de 100 

minutos 
acumulados 

6 para 1 TDI Explorer Diver 
TDI Nitrox Instructor, 
ou equivalente 
100 Mergulhos 
registrados, 50 
usando nitrox 
Forneça prova de 25 
mergulhos 
registrados (30 horas 
acumuladas) usando 
a unidade Explorer 
Assistência a um 
curso completo de 
mergulhador Explorer 
Os instrutores TDI 
SCR ou CCR atuais 
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devem prover 10 
mergulhos  ccom 
Rebreather Explorer 
com mínimo 15 horas 
acumuladas 

31 Rebreather Full 
Cave Diver 
Instructor 

21 Participe de 2 cursos 
de cada de TDI 

Rebreather Cavern, 
Introductory to Cave 

e Full Cave 
Mínimo duração 45 

horas 

3 para 1 Instrutor de 
mergulho por 2 anos 
TDI Rebreather Full 
Cave Diver ou 
equivalente 
200 mergulhos de 
cavernas completas 
(full cave) , 100 
devem ser com 
rebreather 
TDI CCR ADDP 
Instructor ou 
equivalente 
Experiência de ensino 
rebreather de 1 ano 
Emitiu 25 certificados 
de mergulhador de 
rebreather em 
qualquer nível, 
auxiliado com 3 
cursos de cada um 
dos três níveis do 
treinamento de TDI 
Rebreather Cave 
Recomendado por 
um Instrutor TDI 
Rebreather Cave  

32 Instrutor 
Treinador 

21 N/A  Descrição dos Cursos 
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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 
Decompressio

n 

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. 
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2. Padrões de Níveis de Liderança 
Esses padrões se aplicam a todos os cursos de LIderança TDI 

2.1 Adminstrativos 
Os formadores de instrutores devem garantir que todos os alunos completem os seguintes formulários - 

para cada curso de liderança e especialidade de liderança no qual o aluno participe.  São eles: 
1. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco TDI 
2. O formulário apropriado TDI Dive Leader, juntamente com o exame final * para a classificação do nível de 

liderança solicitada, deve ser preenchido e enviado à sede da TDI para processamento de credenciais de 
liderança. A cópia do formulário TDI Dive Leader deve ser mantida por um mínimo de 7 anos 

Os registros de nível de liderança, incluindo atualizações e crossovers, não estão completos até que a sede 
da SDI / TDI / ERDI tenha verificado e processado a documentação e as credenciais do indivíduo.  Um indivíduo 
pode não funcionar no nível (s) registrado (s) até que tenham recebido a verificação do (s) nível (s) de certificação 
da sede da SDI / TDI / ERDI. A verificação pode ser realizada através da verificação do perfil on-line, e-mail ou 
notificação verbal da sede da SDI / TDI / ERDI. 

Todos os instrutores TDI devem ter seus próprios padrões e procedimentos TDI  
NOTA: Todos os exames finais de nível de liderança requerem uma pontuação de 80 por 
cento ou melhor e 100% de remediação 

1. Quando os cursos de Nível de Liderança do TDI são conduzidos consecutivamente, como, por exemplo, o 
divemaster seguido do instrutor, ou qualquer combinação, instrutores ou treinadores de instrutores, devem 
garantir que os formulários de inscrição, para cada nível de treinamento sejam submetidos, e a aprovação 
seja recebida antes da próxima fase de treinamento ser inciado. Isso garante que os pré-requisitos de 
certificação de liderança para cada nível sejam atendidos. 

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

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

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

serem adequadamente demonstradas 
6. Equipamento apropriado para as condições 
7. 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 site de treinamento de 

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

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

10. Uma preleção completa que inclui: 
a. Desempenho dos mergulhadores como um todo. 
b. Areas que precisam de melhorias. 
c. Observações ambientais. 
d. Perguntas e repostas. 
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2.6 Assuntos obrigatórios para todos os Cursos de Instrutor TDI 
1. Revisão do Pacote de Instrutores  
2. História da TDI e da International Training 
3. Escritório Regional 

a. Localização 
b. Regras para o ensino em outras áreas do mundo.  

4. Código de Ética e Conduta TDI 
5. Normas e Procedimentos 

a. Como fazer um pedido de material 
b. Como preencher registros de estudantes 
c. Renovação da afiliação. 

6. Seguro de Responsabilidade Profissional 
a. Gerenciamento de riscos 
b. Renúncias e Liberações  

7. Preenchendo um relatório de acidente / incidente 
 

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. Technical Divemaster  

3.1 Introdução 
Este programa é projetado para desenvolver habilidades e conhecimentos necessários para que um 

indivíduo liderar mergulhadores técnicos certificados no ambiente de águas abertas.    

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

1. Ajude um instrutor TDI ativo durante cursos de mergulho aprovados, desde que as atividades sejam 
semelhantes ao treinamento prévio do formando 

2. Supervisionar e conduzir mergulhos para mergulhadores técnicos certificados desde que as atividades 
sejam semelhantes ao treinamento prévio da formando. 

3. Este programa não abrange o ambiente de teto, com exceção do advanced wreck 
       
3.3 Quem Pode Ensinar 

1. Qualquer instrutor TDI ativo pode ensinar este programa ao nível que eles são qualificados   
a. Por exemplo, Um Instrutor de Decompression Procedures TDI pode qualificar um aluno até o 

nível do Divemaster TDI Technical Divemaster para Decompression Procedure 

3.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. 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 

3.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificado como SDI Divemaster (avaliações equivalentes de outras agências não são aceitas para este pré-

requisito TDI Divemaster) Deve ter todos os materiais SDI Divemaster atuais 
3. Enviar verificação do treinamento atual de RCP e primeiros socorros 
4. Ter um exame médico atualizado para mergulho 
5. Forneça prova de 50 mergulhos registrados 
6. Certificado como mergulhador técnico para o qual eles estão se candidatando como um divemaster   
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3.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. São necessários quatro mergulhos com um mínimo de tempo acumulado de 100 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 10 horas 

3.7 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. Certifique-se de que os candidatos do divemaster: 

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 aplicação TDI Divemaster para a sede da TDI 

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

1. Manuais de usuário específicos do curso TDI 

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

1. Máscara e nadadeiras 
2. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
3. Regulador com manômetro de pressão submersível; Estudantes que usam computadores de mangueira sem 

ar integrados não são necessários para transportar um medidor de pressão submersível separado 
4. Fonte Alternativa de Ar 
5. Sistemas de Lastro 
6. Computadores de mergulho pessoais (PDC) 
7. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
8. Cilindro de Gás Comprimido 
9. Bússola 
10. faca e sinalizadores de resgate 
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11. É necessária uma bandeira de mergulho em todos os mergulhos de treinamento de águas abertas, salvo 
indicação em contrário das leis ou regulamentos locais  

12. Equipamento adicional associado à atividade particular de mergulho técnico em que participam 

3.9 Assuntos obrigatórios 
O instrutor deve usar o Manual de Padrões e Procedimentos TDI atual, mas também pode 
usar qualquer texto ou materiais adicionais que eles possam sentir ajudar a apresentar 
esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. Desenvolvimento de Conhecimentos 
a. Líder de mergulho recreacional 
b. Física do Mergulho 
c. Fisiologia 
d. Equipamento Scuba 
e. Computadores de mergulho pessoais (PDC) 
f. Habilidades Profissionais 

3.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Requisitos de desempenho do Divemaster 
1. Deve dar um mínimo de 2 preleções/repreleções 
2. Mostrar preparação, planejamento e controle em gerenciamento de sala de aula e atividades de mergulho 

técnico. 
3. Quatro mergulhos de águas abertas, pelo menos 2 dos quais devem estar no nível de divemaster ou mais 

alto a ser aplicado 
4. Os mergulhos de treinamento não devem exceder a experiência atual do candidato de divemaster 
5. Após a conclusão bem sucedida dos mergulhos, o aluno deve completar seu livro de registro e o instrutor 

deve assinar os mergulhos concluídos 
6. Os alunos devem demonstrar todas as habilidades exigidas nos cursos anteriores de divemaster em nível de 

qualidade  e equipamentos de nível de liderança.  Estes incluem: 
a. Montagem e desmontagem do equipamento de mergulho 
b. Inspeção de equipamentos 
c. Entradas e saídas 
d. Lastreamento e localização adequada 
e. Recuperação de regulador 
f. Controladas descidas e subidas 
g. Prancheta Subaquática 
h. Sistema de técnicas de amigos 
i. Remoção e recolocação  de lastro 
j. Remoção e recolocação do sistema de mergulho 
k. Alternativas de emergências sem ar 
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l. Cuidados e Manutenção dos equipamentos 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito da TDI para o curso específico que eles estão aplicando para uma 

classificação divemaster 
2. Complete todos os requisitos na água 
3. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
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4. Instructor Especialista Não-Mergulho   

4.1 Introdução 
O curso TDI Non-Diving Specialty Instructor é projetado para ensinar aos membros do setor de mergulho, 

como donos de lojas, técnicos de serviço, etc. o conhecimento para funcionar com segurança como um instrutor 
independente das especialidades não mergulho listadas abaixo: 

1. Procedimentos de Inspeção Visual  
2. TDI Nitrox Gas Blender 
3. TDI Advanced Gas Blender 
4. TDI Oxygen (O2) Equipment Service Technician 
5. Outras especialidades não-mergulho, ou seja, especialidades únicas, oferecidas pela TDI  (sujeito à 

aprovação da sede) 

Para se tornar um instrutor para um dos cursos acima mencionados; um candidato deve ser certificado por 
um treinador de instrutor qualificado; As atualizações baseadas em experiência não estão disponíveis.  Os instrutores 
que possuem certificações equivalentes com outra agência reconhecida que desejam transferir como um instrutor de 
especialidades não mergulho podem fazê-lo aplicando-se através dos atuais procedimentos de crossover do instrutor. 

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

 
1. Ensine a especialidade TDI não-mergulho apropriada 

 
NOTA:  O candidato pode ser certificado para ensinar várias especialidades ao mesmo tempo, desde que 

todos os pré-requisitos e requisitos de graduação correspondentes sejam cumpridos e o treinador de instrutor que 
conduz o curso seja qualificado.   

4.3 Quem Pode Ensinar 
Um Treinador de Instrutor TDI ativo que é qualificado para ensinar a especialidade do nível de instrutor o 
candidato estará ensinando após a formatura    

4.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

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

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

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário)  
1. N/A 
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4.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Afiliado com uma Loja TDI 
3. Mínimo de 1 ano de experiência ao nível do usuário para a especialidade que será ministrada após a 

formatura    
4. Conheça todos os pré-requisitos para a especialidade correspondente do nível de instrutor que eles vão 

ensinar após a formatura  
5. Ter uma certificação atual de CPR e primeiros socorros (os cursos SDI CPR1st ou CPROX1stAED podem 

ser combinados com o programa por instrutores qualificados) 

4.6 Estrutura e duração do curso 
Duração 

1. Um mínimo de 20 horas para todo o curso; 15 horas devem ocorrer sob a supervisão direta de um instrutor 
trainador atualizado.  

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. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 

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 

4.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual de Padroes E Procedimentos TDI 
2. Manual do Instructor Trainer SDI 
3. Manual do Instrutor TDI  
4. Qualquer material exigido pelas normas atuais para a especialidade que está sendo ministrada após a 

formatura 

4.9 Equipamentos necessários 
1.  Qualquer equipamento exigido pelo (s) padrão (s) atual (s) apropriado (s) para a especialidade que é 

ministrada pelo candidato após a formatura 
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4.10 Assuntos obrigatórios 
Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor 
apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. TDI PADRÕES E PROCEDIMENTOS 
2. História da TDI e da International Training 
3. Normas e Procedimentos 

a. Como fazer um pedido de material 
b. Procedimentos de Registro 
c. Renovação da afiliação. 
d. Seguro de Responsabilidade Profissional 

4. Gerenciamento de riscos 
a. Renúncias e Liberações  
b. Preenchendo um relatório de acidente / incidente 

5. Métodos de Instrução 
a. Teoria do ensino, métodos e comunicações orais 
b. Preparação de Aulas 

i. Sala de Aula 
c. Uso de material de apoio 
d. Programa de estudo em casa, uso das revisões de conhecimento 

6. Sucesso nas Vendas de Cursos 
a. Precificando os Cursos 
b. Recrutando Alunos 
c. Organizando e Agendando um Curso. 
d. Vendas no Varejo 

7. Ética dos Instrutores 
8. Todo o Conteúdo do Curso para a Especialidade na qual o Candidato irá Ensinar após a Graduação 

4.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Para completar este curso, é necessário que o aluno passe todo o seguinte: 
1. Presente um mínimo de 3 apresentações acadêmicas; com um mínimo de 15 minutos de duração, em 

assuntos da especialidade TDI que eles estarão ensinando após a formatura 
2. Presente um mínimo de 2 apresentações práticas, tempo mínimo de 15 minutos, em assuntos da 

Especialidade TDI que estarão ensinando após a formatura 
3. Complete satisfatoriamente todos os requisitos de habilidade e graduação para a especialidade TDI que eles 

estarão ensinando 
4. Demonstrar a capacidade de corrigir corretamente as perguntas do exame com um aluno 
5. Complete satisfatoriamente os exames de instrutores de TDI padrões e procedimentos. 
6. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução de aulas 
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4.12 Crédito do Curso  
Graduados do Curso de Instrutor de Especialistas de Não-mergulho TDI podem atualizar para outras 

especialidades não-mergulho sem completar o curso completo novamente; Todos os pré-requisitos, desempenho de 
habilidades e requisitos de graduação para qualquer especialidade adicional devem ser atendidos e conduzidos por 
um treinador de instrutor qualificado   

  



TDI Instructor Manual 
Leadership Standards         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
TDI_Leadership_Standards.docx 
 

 
  

Página20de168 

 

5. Instrutor TDI Intro to Tech  

5.1 Introdução 
O curso TDI Intro to Tech Instructor fornece o treinamento necessário para apresentar de forma competente 

e segura os alunos ao mundo do mergulho técnico.  O objetivo deste curso é treinar instrutores para familiarizar os 
alunos com as configurações de equipamentos técnicos, aprimorar as habilidades de mergulho em águas abertas 
(como flutuabilidade, trim e consciência situacional) e introduzir técnicas avançadas de planejamento de gás dentro 
de um contexto sem descompressão.  Embora seja ensinado em conjunto com material dos cursos TDI Advanced 
Nitrox e Decompression Procedures, este curso é estritamente um curso sem descompressão; Os estudantes são 
autorizados a usar misturas de nitrox de ar enriquecido, desde que a mistura de gás esteja dentro do nível atual de 
certificação. 

5.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem sucedida do curso, os graduados podem ensinar atividades de mergulho em uma 

configuração de equipamento técnico 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 que também são instrutores de nitrox podem se inscrever em: 
1. Curso TDI Advanced Nitrox instructor 
2. Curso TDI Decompression Procedures Instructor 

5.3 Quem Pode Ensinar 
1. Um treinador de instrutor TDI qualificou-se para ensinar o curso TDI Intro to Tech Instructor 

5.4 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 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

5.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Certificdo como um Instrutor Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente  
2. Certificado como TDI Advanced Nitrox a Deco Procedures Diver ou equivalente 
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 OU  
1. Certificado como TDI Advanced Nitrox a Deco Procedures instructor ou equivalente 

5.6 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. 

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

participantes e seu nível de habilidade. 

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

Este curso pode ser ensinado em conjunto com o TDI Nitrox Instructor Course. 

5.7 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. Tenha os candidatos instrutores: 

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  

5.8 Materiais Requeridos 
O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 

1. TDI Manual TDI Intro to Tech (ou curso eLearning) 
2. Guia do Instrutor TDI Intro to Tech 
3. Apresentação de PowerPoint TDI Intro to Tech 
4. TDI Advanced Nitrox e Procedimentos de Descompressão Estudante e Materiais do Instrutor 
5. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 

É necessário o seguinte equipamento mínimo para cada instrutor e instrutor candidato: 
1. Suprimento de gás suficiente para mergulhos planejados 
2. Fonte de ar alternativa anexada a um regulador secundário (é necessária uma mangueira de comprimento 

suficiente para compartilhamento de ar conectado a um regulador secundário) 
3. Manômetro submersível 
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4. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
5. É recomendável uma unidade de mergulho redundante (cilindro de pônei) com regulador e SPG, mas não é 

obrigatório 
6. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
7. 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 

8. Proteção térmica apropriada para as condições locais do treinamento 
9. Pranchetas subaquáticas 
10. Todo o equipamento devidamente rotulado e limpo conforme necessário para misturas de nitrox de ar 

enriquecido (EAN) 
11. Analisadores de Oxigênio (O2) 

5.9 Assuntos obrigatórios 
Os formadores de instrutores devem usar os atuais TDI Standards and Procedures 
Manual, TDI Intro to Tech e os Manuais TDI Advanced Nitrox / Decompression 
Procedures, mas também podem usar qualquer texto adicional ou materiais 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. Hipertermia 
b. Hipotermia 
c. Aspectos Psicológicos 
d. Hipóxia 
e. Intoxicação por oxigênio. 

i. Todo o corpo (OTUs) 
ii. SNC 

f. Narcose pelo Nitrogênio 
g. Absorção de Nitrogênio e eliminação 
h. Toxicidade do dióxido de carbono 
i. 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. Cilindro único / duplo; opções de válvula 
b. Opções de Reguladores 
c. Opções de Arnês/BCD 
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d. Computador, temporizador de fundo, opções de medidor de profundidade 
e. Carretilhas de Subida e navegação 
f. Opções de sacos elevatórios / bóias de marcação de superfície. 
g. Opções de Proteção a Exposição 
h. Equipamento mínimo, traga apenas o que é necessário 
i. Equipamento arrumado e alinhado 
j. Opções de Cilindros de Stage 
k. Jon-line ou Ganchos Garvin 
l. Lastreamento adequado e controle de flutuabilidade durante a fase de mergulho e descompressão 

5. Tabelas de mergulho 
a. Profundidade de ar equivalente com qualquer tabela 
b. Tabelas geradas por computador (Pro-Planner, Pasto Deco, etc.) 

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

7. Planejamento de mergulho 
a. Requerimentos de Gás 
b. Limitações do oxigênio. 
c. Limitações do nitrogênio 
d. Tabelas/planejamento de mergulho no computador e execução 
e. Calculo da taxa de Consumo de Ar na Superfície (SAC) 
f. Cálculos mínimos de reserva de gás para mergulhos sem descompressão 
g. Observações ambientais. 

8. Procedimentos 
a. Estratégias de Entrada/Saída 
b. Estratégias de emergência em caso de falha / perda de gás 
c. Estratégias de Subidas/Descidas 
d. Planejamento de mergulho 
e. Operação Padrão 

i. Requerimentos de Gás 
ii. Limitações do oxigênio. 

iii. Limitações do nitrogênio 
f. Planejamento de Emergência 

i. Descompressão omitida 
ii. Doença descompressiva 

iii. Falhas com Equipamentos 
g. Principal e gás descompressivo 

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

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

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

ii. Organização de equipamentos transportados por mergulhador 
i. Subida 

i. Taxas variáveis 
ii. Trim e compensação 

j. 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. 

k. Suporte 
i. Da costa 

ii. Do cabo de descida ou plataforma fixa 
iii. A partir de um barco live aboard 

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

10. Procedimentos de Registro 
a. Formulário Médico  
b. Renúncia formulários 
c. Gerenciamento de riscos 
d. Formulário de Registro 
e. Normas e Procedimentos 

5.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato instrutor; as profundidades 
máximas de treinamento não devem exceder 30 metros / 100 pés. O aluno deve completar 
as seguintes habilidades durante os mergulhos em naufrágio. 
Exercícios de terra 

1. Analise adequadamente da mistura de gases 
2. Seleção e preparação de equipamentos 
3. Conduzir habilidades orientadas para equipes (checagem de amigos) para o lançamento do saco elevador 
4. Combinação de gás entre equipes de amigos (gas matching) 
5. Demonstrar familiaridade com sinais manuais básicos 
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6. 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: 
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. 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 

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

11. 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 deco 

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

13. Demonstrar bom controle da flutuabilidade durante o mergulho 
14. Mostre boa consciência situacional 
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Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
2. Complete satisfatoriamente os exames escritos TDI Advanced Nitrox e Decompression Procedures e seja 

capaz de explicar adequadamente cada resposta a um potencial estudante 
3. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
4. O curso TDI Intro to Tech apresenta aos alunos o mundo do mergulho técnico. 
5. Demonstrar proficiência em ensinar o curso TDI Intro To Tech 
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6. Nitrox Instrutor  

6.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de entrada para instrutores que desejam ensinar ar nitrox enriquecido 

(EAN) como um gás respiratório. Se forem incluídos mergulhos em águas abertas, a profundidade máxima não deve 
exceder o nível de habilidade do instrutor.  Os objetivos deste curso são capacitar instrutores nos benefícios, perigos 
e procedimentos adequados para o ensino de EAN-22 até EAN-40. 

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

1. Participe nas atividades de ensino que utilizam EAN-22 até EAN-40 

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

6.3 Quem Pode Ensinar 
Este curso pode ser ministrado por qualquer treinador de instrutor  TDI Nitrox ativo 

6.4 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. Os mergulhos de águas abertas são opcionais, sem supervisão direta de um treinador de instrutores 

6.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificdo como um Instrutor Open Water Scuba Diver SDI ou Equivalente 
3. Nitrox diver (pode ser combinado com o programa) 
4. Forneça prova de 10 mergulhos com nitrox registrados 

6.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  
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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 6 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. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

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

1. Manual do TDI Nitrox Instructor 
2. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 
3. TDI EAD Tabelas 

6.9 Assuntos obrigatórios 
O atualizado Manual de Normas e Procedimentos do TDI e o Guia do Instrutor TDI Nitrox 
são obrigatórios para uso durante este curso. Os instrutores podem usar qualquer texto ou 
material que eles considerem melhor apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem 
ser cobertos durante este curso: 

1. História do EAN 
2. Fisiologia 

a. Oxigênio 
b. Nitrogênio 

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

4. Requerimentos de Equipamentos Especializados 
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a. Abaixo de Quarenta por cento de conteúdo de oxigênio 
b. Acima de Quarenta por cento de conteúdo de oxigênio 

5. Tabelas de mergulho 
a. Profundidade equivalente em ar (PEA) 
b. Tabelas de Ar Enriquecido Nitrox (EAN) 
c. Mudando misturas em mergulhos repetitivos 

6. Computadores de mergulho 
a. Misturas Ajustáveis 
b. Ar 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. Analise de gás e registro 

6.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: 
1. Complete satisfatoriamente o exame escrito TDI Nitrox e seja capaz de explicar adequadamente cada 

resposta a um potencial estudante 
2. Demonstrar proficiência na análise de misturas de oxigênio / nitrogênio 
3. Demonstrar proficiência no ensino do curso TDI Nitrox Diver 
4. Demonstrar proficiência em todas as habilidades exigidas no curso TDI Nitrox Diver 
5. Apresente pelo menos 1 apresentação graduada sobre um tópico de nitrox 
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7. Advanced Nitrox instructor  

7.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de instrutor para instrutores que desejam ensinar o uso de EAN-21 

até  100 por cento de oxigênio (O2) para misturas ideais a uma profundidade máxima de 40 metros / 130 pés. O 
objetivo deste curso é treinar instrutores de nitrox para ensinar os benefícios, perigos e procedimentos adequados 
para EAN-21 através de 100 por cento de oxigênio (O2) para mergulhos que não requerem descompressão em 
etapas. 

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 Instructor 
2. Curso TDI Extended Range Instructor 

7.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer TDI Advanced Nitrox Treinador de Instructor ativo pode ensinar este curso 

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 6 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

7.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificação mínima de TDI Advanced Nitrox Diver, ou equivalente 
3. Forneça prova de 100 mergulhos registrados, 25 devem ser mergulhos de Nitrox 
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4. Deve ter certificado 10 alunos em nitrox de nível de entrada 

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. Todos os mergulhos devem ser mais profundo que 23 metros / 75 pés 
3. Dois mergulhos devem ser mais profundos que 30 metros / 100 pés 
4. Se o nitrox avançado é ensinado em conjunto com procedimentos de descompressão um total de 6 

mergulhos são necessários 

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

participantes e seu nível de habilidade. 

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

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. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

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

1. Guia do Instrutor TDI Advanced Nitrox instructor 
2. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 

É necessário o seguinte equipamento mínimo para cada instrutor e instrutor candidato: 
1. Suprimento de gás suficiente para mergulhos planejados 
2. Fonte de ar alternativa anexada a um regulador secundário (é necessária uma mangueira de comprimento 

suficiente para compartilhamento de ar conectado a um regulador secundário) 
3. Manômetro submersível 
4. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
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5. É recomendável uma unidade de mergulho redundante (cilindro de pônei) com regulador e SPG, mas não é 
obrigatório 

6. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
7. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
8. Todo o equipamento devidamente rotulado e limpo conforme necessário para misturas de nitrox de ar 

enriquecido (EAN) 
9. Analisadores de Oxigênio (O2) 

7.9 Assuntos obrigatórios 
Os formadores de instrutores devem usar os atuais TDI Standards and Procedures 
Manual, e o Manual TDI Advanced Nitrox, mas também podem usar qualquer texto 
adicional ou materiais 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 eliminação 
e. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
f. Toxicidade do móxido de carbono 

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

4. Requerimentos de Equipamentos Especializados 
a. Abaixo de Quarenta por cento de conteúdo de oxigênio 
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 (Pro-Planner, Pasto Deco, etc.) 

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

7. Planejamento de mergulho 
a. Planejamento Operacional 

i. Requerimentos de Gás 
ii. Limitações do oxigênio. 
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iii. Limitações do nitrogênio 
b. Procedimentos comuns de mistura (instrutor demonstrar um método) 
c. Mistura por Fluxo Contínuo 

8. 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 

7.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor:  Profundidade 
máxima de 40 metros / 130 pés O aluno deve completar as seguintes habilidades: 

1. Analise adequadamente da mistura de gases 
2. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado baseados nos lmites: 

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 

3. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito TDI Advanced Nitrox e seja capaz de explicar adequadamente 

cada resposta a um potencial estudante 
2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Demonstrar proficiência em todas as habilidades exigidas no curso TDI Advanced Nitrox Diver 
4. Demonstrar proficiência no ensino do Advanced Nitrox 
5. Apresente pelo menos 1 apresentação graduada sobre um tópico de advanced nitrox 
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8. Decompression Procedures Instructor  

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 cursos TDI 
tais como instrutor TDI Advanced Nitrox, TDI Advanced Wreck Instructor ou TDI Extended Range. O objetivo 
deste curso é treinar instrutores como planejar e conduzir um curso de procedimentos de descompressão padrão que 
não exceda a profundidade máxima de 45 metros / 150 pés. São apresentados os requisitos de equipamentos mais 
comuns, configurações de equipamentos, técnicas de descompressão e misturas de descompressão.   

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

1. Curso TDI Extended Range Instructor 
2. Curso TDI Advanced Wreck instructor 
3. Curso TDI Trimix Instructor 

8.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer treinador de instrutores 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 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

8.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificação mínima do TDI Advanced Nitrox Instructor ou equivalente (a menos que o curso Advanced 

Nitrox Instructor seja ensinado em conjunto com Deco Procedures Instructor) 
3. Certificação mínima de mergulhador TDI Decompression Procedures, ou equivalente 
4. Forneça prova de 150 mergulhos registrados 
5. Certificou 10 alunos em mergulhador SDI Deep Diver ou TDI Advanced Nitrox ou equivalente ou 10 SDI 

Advanced Adventure Diver ou equivalente 
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8.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Quatro mergulhos de descompressão com um mínimo de tempo acumulado de 100 minutos 
2. Se TDI Advanced Nitrox for ensinado em conjunto com procedimentos de descompressão, um total de 6 

mergulhos são necessários 

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

participantes e seu nível de habilidade.   

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

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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional  

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

1. Curso TDI Decompression Procedures Instructor 
2. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 

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

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

b. Rotulado de acordo com os padrões TDI 
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 
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5. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão de acordo com 
a configução utilizada 

6. Jon-line e outros cabos de configuração conforme ditado pelas condições do local 
7. 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 

8. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
9. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
10. Analisadores de Oxigênio (O2) 
11. Prancheta Subaquática 
12. Tabelas de Mergulho Submersíveis 

8.9 Assuntos obrigatórios 
Os formadores de instrutores devem usar o Guia do Instrutor de Decompression 
Procedures Instructor TDI e o Manual de Normas e Procedimentos TDI atual, mas 
também podem usar qualquer texto ou materiais adicionais que eles acham que ajuda a 
apresentar esses tópicos. 

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 (CO2) 
e. Taxas de Subidas/Descidas 
f. Hipertermia 
g. Hipotermia 
h. Aspectos psicológicos: carga de tarefas, estresse, pânico, gerenciamento de tempo 

4. Opções de Descompressão 
a. Ar 
b. Nitrox 
c. Oxigênio (O2) 

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 Arnês/BCD 
d. Computador, medidor de profundidade, opções de temporizador de fundo 
e. Carretilhas de Subida e navegação 
f. Sacos elevatóris / bóias de marcação de superfície para deriva ou descompressão livre 
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g. Jon-line ou Ganchos Garvin 
h. Lastreamento adequado e controle de flutuabilidade durante a fase de mergulho e descompressão 

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

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

8. Planejamento de mergulho 
a. Operação Padrão 

i. Requerimentos de Gás 
ii. Limitações do oxigênio. 

iii. Limitações do nitrogênio 
b. Planejamento de Emergência 

i. Descompressão omitida 
ii. Doença descompressiva 

iii. Problemas com Equipamentos 
9. 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. A partir de um barco live aboard 

10. Procedimentos de Registro 
a. Formulário Médico  
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b. Renúncia formulários 
c. Gerenciamento de riscos 
d. Formulário de Registro 
e. Normas e Procedimentos 

8.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: 
1. Antes do mergulho, analise a mistura de gases em cada cilindro, preencha a etiqueta de conteúdo e o 

registro de nitrox na loja 
2. Execute um plano avançado de pré-mergulho e análise de mergulho (incluindo avaliação de risco) 

a. Predetermine a profundidade e os limites de tempo apropriados para o mergulho com base na 
capacidade pessoal, nas condições ambientais e nos consumos de gás (pessoal e equipe) 

b. Predeterminar os limites associados ao nitrogênio, incluindo os limites de descompressão (NDLs) 
e a profundidade de ar equivalente (EAD) 

c. Montagem de equipamentos transportados por um mergulhador 
3. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 

a. Taxas de descida / subida adequadas 
b. Procedimentos apropriados de parada planejada 
c. Monitoramento do status do equipamento de descompressão encenado, (tabelas, computadores, 

cilindros, reguladores, etc.) 
4. 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 

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

6. Demonstrar o lançamento correto de saco elevatório bóia de marcadora de superfície usando uma carretilha 
de mergulho e / ou cabo de subida 

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

8. Demonstrar o uso emergêncial de um regulador reserva ou sistema de mergulho de resgate que contenha 
uma mistura de fundo a uma profundidade não superior a 30 metros / 100 pés 

9. 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. Demonstrar bom controle da flutuabilidade durante o mergulho 

Para completar o curso, os alunos devem: 



TDI Instructor Manual 
Leadership Standards         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
TDI_Leadership_Standards.docx 
 

 
  

Página39de168 

 

1. Complete com satisfação o exame escrito TDI Decompression Procedures e seja capaz de explicar 
adequadamente cada resposta a um potencial estudante 

2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Demonstrar proficiência em todas as habilidades exigidas no curso de mergulhador TDI Decompression 

Procedures 
4. Demonstrar proficiência no ensino de descompressão estagiada 
5. Apresente pelo menos 1 apresentação graduada sobre um tópico de TDI Decompression Procedures 
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9. Extended Range Instructor  

9.1 Introdução 
Este curso fornece o treinamento e a experiência exigidos para serem certificados para ensinar com 

competência mergulhos com ar a 55 metros / 180 pés que requerem descompressão planejada, utilizando misturas de 
nitrox ou oxigênio (O2) durante a descompressão. O objetivo deste curso é treinar os intrutores 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 ensinar atividades técnicas de mergulho 

utilizando misturas nitrox personalizadas, 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 instructor 
2. Curso TDI Trimix Instructor 

9.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer treinador de instrutor de TDI Extended Range ativo pode ensinar o curso 

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 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

9.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Forneça prova de 250 mergulhos registrados, 25 devem ser mergulhos de limites estendidos. 
3. Certificação mínima de mergulhador TDI Extended Range ou equivalente 
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4. Certificado como TDI Advanced Nitrox e TDI Deco Procedures instructor ou equivalente 
5. Deve ter certificado 10 alunos em mergulhadores de nitrox avançado ou mergulhadores de procedimentos 

de descompressão, um mínimo de 5 devem ser mergulhadores de procedimentos de descompressão 

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 

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

participantes e seu nível de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

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

1. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 
2. Manual TDI Extended Range/Trimix 
3. Guia do Instrutor TDI Extended Range/Trimix 
4. PowerPoint do TDI Extended Range/Trimix 
5. Textos recomendada Mergulho Profundo Mergulho profundo; Um Guia Avançado de Fisiologia, 

Procedimentos e Sistemas, Revista 2ª edição de 1995, de Bret Gilliam 

O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
1. Cilindro(s) com Misturas de Fundo 
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a. Cilindros, com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno com 
manômetro submersível 

b. Torneira de saída dupla ou distribuidor (manifold) é obrigatório 
c. Rotulado de acordo com os padrões TDI 

2. Cilindro(s) com Misturas de Viagem (recomendado mas não é obrigatório) 
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 segundo 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. Computadores de descompressão a ar permitidos para uso como dispositivos de profundidade e 

temporização 
7. Sistema de lanternas redundantes adequado para o ambiente de águas abertas 
8. Jon-line e outros cabos de configuração conforme ditado pelas 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 

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

9.9 Assuntos obrigatórios 
Os Treinadores de Instrutor devem usar mais atualizado Manual de Padroes e Procedimentos 
TDI Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor 
apresentar esses tópicos. 

1. História do Mergulho Profundo com Ar 
2. Física 

a. Revisão de Pressão 
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 (O2) 
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i. Todo o corpo (OTUs) 
ii. Sistema nervoso central (SNC) 

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

4. Opções de Descompressão 
a. Ar 
b. Nitrox 
c. Oxigênio (O2) 

5. Requerimentos de Equipamentos Especializados 
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. 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. Computadores de mergulho 
a. Misturas Ajustáveis 
b. Oxigênio (O2) integrado 

8. 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 
i. Descompressão omitida 

ii. Intoxicação por oxigênio (O2) 
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iii. Doença descompressiva 
iv. Geral 

9. 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. A partir de um barco live aboard 

9.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: Gradualmente 
aumentando a profundidade a uma profundidade máxima de 55 metros / 180 pés 

1. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
2. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado baseados nos lmites: 

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 

3. Demonstrar os procedimentos adequados para mudar e isolar um regulador que funciona mal. 
4. Demonstrar as técnicas adequadas de navegação para o mergulho específico 
5. Durante 1 mergulhos, demonstre uma subida com a carretilha de subida e o saco elevatório e execute a 

descompressão em etapas 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito TDI Extended Range e seja capaz de explicar adequadamente 

cada resposta a um potencial estudante 
2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Demonstrar proficiência em todas as habilidades exigidas no curso TDI Extended Range 



TDI Instructor Manual 
Leadership Standards         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
TDI_Leadership_Standards.docx 
 

 
  

Página45de168 

 

4. Demonstrar proficiência em ensinar o curso TDI Extended Range 
5. Apresente pelo menos 1 apresentação graduada sobre um tópico de Extended Range 

 
 
  



TDI Instructor Manual 
Leadership Standards         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
TDI_Leadership_Standards.docx 
 

 
  

Página46de168 

 

10. Helitrox Instructor  

10.1 Introdução 
O curso de Instrutor de Helitrox fornece o treinamento necessário para ensinar com competência os 

métodos e procedimentos para mergulho de descompressão de estágio planejado utilizando Helio na mistura 
respiratória.  O objetivo deste curso é treinar instrutores como ensinar mergulho padrão de descompressão encenado 
que não exceda a profundidade máxima de 45 metros / 150 pés.   As misturas de ar enriquecido nitrox (EAN) e 
Hélio devem ter conteúdo não superior a 20% de He, e até 100% de oxigênio para mergulho de descompressão são 
permitidas.  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 estão qualificados para ensinar: 

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 

10.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer TDI Helitrox Treinador de Instructor ativo pode ensinar este curso 

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 

Águas Abertas 
1. Um máximo de 4 alunos por Instructor Trainer é permitido; É o critério do treinador de instrutor reduzir 

esse número conforme as condições determinam 

10.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
1. Certificação mínima como TDI Trimix Diver ou Helitrox e TDI Advanced Nitrox e Decompression 

Procedures Instructor, ou equivalente 
2. Deve ter certificado 10 alunos em mergulhadores de nitrox avançado ou mergulhadores de procedimentos 

de descompressão, um mínimo de 5 devem ser mergulhadores de procedimentos de descompressão 
3. Forneça prova de 250 mergulhos registrados com um mínimo de 20 mergulhos registrados de Helitrox ou 

Trimix fora do treinamento, 10 desses mergulhos devem ser nos últimos 12 meses 
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10.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Quatro mergulhos de descompressão com um mínimo de tempo acumulado de 100 minutos  
2. Todos os mergulhos devem ser mais profundos que 30 metros / 100 pés; dois mergulhos mais fundos que 

40 metros/ 130 pés 

NOTA: Todas as mergulhos devem conter misturas de hélio com conteúdo consistente com os parâmetros do 
curso.  

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

participantes e seu nível de habilidade.   

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

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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

10.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Decompression Procedures e o Guia do Instrutor 
2. Manual TDI Extended Range/Trimix e o Guia do Instrutor 

Materiais Opcionais 
1. Apresentações PowerPoint TDI Correspondentes 
2. Manual TDI Advanced Trimix 

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 
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2. Cilindro (s) com mistura de descompressão com olume do cilindro apropriado para o mergulho planejado e 
consumo de gás do estudante com manômetro de pressão submersível. 

3. Rotulado de acordo com os padrões TDI 
4. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
5. Reguladores 
6. Segundos estágios primários e alternativos são necessários em todos os cilindro(s) primário(s) 
7. Manómetros de pressão submersíveis são necessários em todos os cilindros primários 
8. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
9. Dispositivos de corte 
10. Jon-line e outros cabos de configuração conforme ditado pelas condições do local 
11. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície apropriada para a profundidade 

planejada. 
12. Acesso ao analisador de oxigênio; pode ser fornecido pelo instrutor 
13. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
14. 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 
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 
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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.) 
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 
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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 

10.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: 
1. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 

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 
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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. Remover e recolocar a máscara embaixo da água 
13. Demonstrar reação apropriada ao regulador de descompressão em fluxo livre simulado  
14. Demonstrar modificações adequadas ao cronograma de descompressão em uma emergência (ao longo do 

tempo, sobre a profundidade) (a ser simulada) 
15. Demonstrar mergulhador cansado na profundidade e na superfície por 30 metros / 90 pés laterais cada 
16. Complete uma natação segurando a respiração na profundidade por 15 metros / 45 pés 
17. 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 

18. 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 

19. 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. 

20. Demonstrar (simulado) o compartilhamento de gás de emergência a uma profundidade estacionária não 
superior a 30 metros / 100 pés 
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21. 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 

22. 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 com satisfação o exame escrito TDI Trimix e seja capaz de explicar adequadamente cada 

resposta a um potencial estudante 
3. Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 
4. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
5. Demonstrar proficiência no ensino do curso TDI Helitrox Diver 
6. Apresente pelo menos 1 apresentação graduada sobre um tópico de Helitrox 
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11. Advanced Wreck Instructor  

11.1 Introdução 
Através de técnicas avançadas, este curso irá incutir um nível de conforto e disciplina que permita ao 

instrutor realizar cursos de naufrágio com maior margem de segurança, produtividade e prazer. Este programa inclui 
habilidades de penetração e técnicas. As profundidades não devem exceder o nível em que o instrutor 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 os instrutores 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 treinador de instrutores de mergulho de naufrágio avançado TDI 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 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

11.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Certificado como TDI Decompression Procedures e TDI Advanced Wreck Diver ou equivalente 
3. Certificado como TDI Advanced Nitrox instructor ou equivalente 
4. Forneça prova de 200 mergulhos registrados, pelo menos 50 devem ser mergulhos de naufrágio, 25 devem 

ser mergulhos de penetração de naufrágios 
5. Deve ter certificado 10 alunos em SDI Wreck Diver ou equivalente 
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11.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Seis mergulhos com um mínimo de tempo acumulado 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 treinadores de instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de 

participantes e seu nível de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

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

1. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 
2. Manual TDI Advanced Wreck 
3. Guia do Instrutor TDI Advanced Wreck 
4. Apresentação PowerPoint  TDI Advanced Wreck 

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. Torneira de saída dupla ou distribuidor (manifold) é obrigatório 
c. Rotulado de acordo com os padrões TDI 

2. Cilindros de viagem ou descompressão conforme exigido pelas condições do local 



TDI Instructor Manual 
Leadership Standards         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
TDI_Leadership_Standards.docx 
 

 
  

Página55de168 

 

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. É necessária uma mangueira de comprimento suficiente para o compartilhamento de ar ou de um 

regulador redundante primário 
4. Dispositivo (s) compensador de flutuação (BCD), conforme apropriado para o ambiente de águas abertas 
5. Medidor de profundidade e temporizador automático de fundo e / ou computador de mergulho 
6. Computadores de descompressão a ar permitidos para uso como dispositivos de profundidade e 

temporização 
7. Sistema de lanternas redundantes adequado para o ambiente de águas abertas 
8. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície 

a. Equipamento apropriado para as condições 
b. Elevação mínima de 23 kg / 50 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 

Opcionais que o instrutor pode exigir 
1. Tabelas de Mergulho Submersíveis 
2. Cilindros reserva com reguladores 
3. Jon-Line 
4. Prancheta, bússola, dispositivo de sinalização de superfície (flare, strobe, etc.) 

11.9 Assuntos obrigatórios 
Os Treinadores de Instrutor devem usar mais atualizado Manual de Padroes e Procedimentos 
TDI 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. Requerimentos de Equipamentos Especializados 
a. scuba redundante 
b. Lanternas 
c. Carretilhas 
d. Ferramentas 

2. Procedimentos 
a. Pré Mergulho 
b. Pré penetração 
c. Saindo de espaços confinados 

3. Riscos do mergulho em naufrágio e ambientes com teto 
a. Desorientaçao 
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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 

11.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato instrutor; Todos os 
mergulhos devem ser conduzidos com uma profundidade máxima não mais profunda que o 
nível de habilidade do candidato do instrutor. 

1. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
2. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado baseados nos lmites: 

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 

3. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
4. Demonstrar as técnicas adequadas de navegação para o mergulho específico 
5. Demonstrar fora do compartilhamento de ar com mangueira longa através de uma restrição 
6. Demonstrar os procedimentos adequados para mudar e isolar um regulador que funciona mal. 
7. Demonstrar as técnicas adequadas para localizar uma linha de penetração perdida 
8. Lançar um saco elevatório ou cabo para descompressão 
9. Procedimentos de silt-out (zero visibilidade) 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
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2. Demonstrar proficiência em todas as habilidades exigidas no curso TDI TDI Advanced Wreck Diver 
3. Demonstrar proficiência no ensino do curso TDI Advanced Wreck 
4. Apresente pelo menos 1 apresentação graduada sobre um tópico de TDI Advanced Wreck 
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12. Trimix Instructor  

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

gases respiratórios contendo hélio com pelo menos 18 por cento de oxigênio (O2) para mergulhos que requerem 
descompressão em etapas até uma profundidade máxima de 60 metros / 200 pés. 

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 

12.3 Quem Pode Ensinar 
1. Qualquer instrutor TDI Advanced 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 

Águas Abertas 
1. Um máximo de 4 alunos por Instructor Trainer é permitido; É o critério do treinador de instrutor reduzir 

esse número conforme as condições determinam 

12.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Certificação mínima como TDI Trimix Diver e um TDI Advanced Nitrox e Decompression Procedures 

Instructor, ou equivalente 
3. Deve ter certificado 15 alunos em mergulhadores de nitrox avançado ou mergulhadores de procedimentos 

de descompressão, um mínimo de 10 devem ser mergulhadores de procedimentos de descompressão 
4. Forneça prova de 250 mergulhos registrados com um mínimo de 20 mergulhos registrados de Trimix fora 

do treinamento, 10 desses mergulhos devem ser nos últimos 12 meses 

12.6 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. 
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2. Dois mergulhos devem ser mais profundos que 45 metros / 150 pés  

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

participantes e seu nível de habilidade.   

Duração    
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

12.8 Materiais Obrigatórios 
1. Manual TDI Extended Range / Trimix Diver 
2. Manual TDI Advanced Trimix 
3. Manual TDI Trimix Instructor 
4. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 

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

manômetro submersível 
b. Torneira de saída dupla ou distribuidor (manifold) é obrigatório 
c. Rotulado de acordo com os padrões TDI 

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

manômetro submersível 
b. Rotulado de acordo com os padrões TDI 

3. Cilindro de inflagem de roupa, necessário apenas para mergulhadores de roupa seca  



TDI Instructor Manual 
Leadership Standards         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
TDI_Leadership_Standards.docx 
 

 
  

Página60de168 

 

4. Reguladores 
a. Segundos estágios primários e alternativos são necessários em todos os cilindro(s) primário(s) 
b. Manômetros de pressão submersíveis são necessários em todos os cilindros primários/mistura de 

fundo 
c. É necessária uma mangueira de comprimento suficiente para o compartilhamento de ar ou de um 

regulador redundante primário 
d. Todos os 4 reguladores devem ser intercambiáveis; possíveis reguladores separados de 

descompressão primária e 
5. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
6. Dispositivos de profundidade e temporização redundantes 

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

b. Computadores de Trimix  
c. Temporizador de fundo eletrônico 

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

a. Equipamento apropriado para as condições 
b. Elevação mínima de 23 kg / 50 lb, uma válvula de exaustão é recomendada 

9. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
10. Dispositivos de corte 
11. Prancheta subaquática e dispositivo de escrita 

12.10 Assuntos obrigatórios 
Os formadores de instrutores devem usar o Guia do Instrutor TDI Trimix e o Manual de 
Normas e Procedimentos TDI atual, mas também podem usar qualquer texto ou materiais 
adicionais que eles acham que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem 
ser cobertos durante este curso: 

1. Física 
2. Revisão de Pressão 
3. 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 móxido de carbono 
f. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
g. Hélio 

i. HPNS 
ii. Efeitos na Respiração 
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iii. Efeitos sobre a temperatura do corpo 
h. Contra Difusão 
i. Hipertermia 
j. Hipotermia 

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

5. Problemas com Equipamentos 
a. Opções de cilindros duplos 
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. Sacos Elevatórios 
i. Lanternas 
j. Máscara e faca redundantes 
k. Jon-Line 

6. Tabelas de mergulho 
a. Tabelas geradas por computador 
b. Tabelas DCIEM Helitrox ou outras tabelas publicadas 

7. Planejamento de mergulho 
a. Operações 

i. Suporte 
ii. Time 

b. Planejamento Indivídual e Time 
i. Requerimentos de Gás 

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

8. Analise adequadamente da mistura de gases 
a. Planejamento de Emergência 

i. Descompressão omitida 
ii. Intoxicação por oxigênio (O2) 

iii. Doença descompressiva 
iv. Geral 

9. Procedimentos 
a. Gás de Fundo, viagem e gás descompressivo 
b. Operações Normais 
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c. Procedimentos de Emergência 
d. Análise de gás e registro 

12.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser completadas pelo candidato a instrutor na qualidade de 
demonstração; Recomenda-se que um mínimo de 4 mergulhos sejam realizados entre 40 
metros / 130 pés e 60 metros / 200 pés 

1. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
2. 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 exposições de nitrogênio a profundidade planejada com mistura atual 

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

descompressão em etapas 
6. Demonstrar os procedimentos adequados para mudar e isolar um regulador que funciona mal. 

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 para o lançamento do saco elevador e troca de gases 
4. Exercícios para resgate do amigo  

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   
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 gerenciando 2 cilindros de resgate, incluindo retirada e recolocação, mantendo 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 
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6. Demonstrar a subida compartilhada de ar a partir da profundidade, enquanto um membro da equipe de 
amigos está sem máscara ou máscar negra, tanto como doador como receptor  

7. Criar cronograma de descompressão de contingência após perda simulada de gás de descompressão 
8. 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, os alunos devem: 

1. Complete com satisfação o exame escrito TDI Trimix e seja capaz de explicar adequadamente cada 
resposta a um potencial estudante 

2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Demonstrar proficiência em todas as habilidades exigidas no curso TDI Nitrox Diver 
4. Demonstrar proficiência no ensino do curso TDI Trimix Diver 
5. Apresente pelo menos 1 apresentação graduada sobre um tópico de Trimix 
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13. Advanced Trimix Instructor  

13.1 Introdução 
O curso TDI Advanced Trimix Instructor fornece o treinamento necessário para ensinar de forma 

competente e segura gases respiratórios contendo hélio para mergulhos que requerem descompressão em etapas a 
uma profundidade máxima de 100 metros / 330 pés.  O objetivo deste curso é treinar instrutores para ensinar os 
benefícios, perigos e procedimentos adequados de utilizar misturas personalizadas de oxigênio, hélio e nitrogênio 
como gases respiratórios.   

13.2 Qualificações dos Graduados 
 Graduados podem se envolver em atividades de ensino utilizando misturas Trimix personalizadas 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. Pode ensinar TDI nível de entrada Trimix ou TDI Advanced Trimix 

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 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

13.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Certificação mínima de mergulhador TDI Advanced Trimix ou equivalente 
3. Certificação como um instrutor TDI Extended Range ou TDI Trimix Instructor ou equivalente 
4. Forneça prova de 250 mergulhos registrados, 30 devem ser mergulhos de Trimix 
5. Forneça prova de 20 mergulhos com uma profundidade superior a 55 metros / 180 pés 
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E atenda a um dos seguintes requisitos de experiência: 
1. Certifique pelo menos 10 mergulhadores de limite estendido ou mergulhadores de Trimix a profundidades 

de pelo menos 45 metros / 150 pés 
2. Assistencia a pelo menos 2 cursos completos de TDI Advanced Trimix ministradas por um instrutor TDI 

Advanced Trimix e forneça uma carta de recomendação do (s) instrutor (es) assistido (s) 

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 mergulhos devem ser mais profundos 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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

13.8 Materiais Obrigatórios  
1. Manual do Instrutor de Normas e Procedimentos TDI 
2. Manual TDI Extended Range/Trimix 
3. Guia do Instrutor TDI Extended Range/Trimix 
4. PowerPoint do TDI Extended Range/Trimix 

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

1. Cilindro(s) com Misturas de Fundo 
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a. Cilindros, com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno com 
manômetro submersível 

b. Torneira de saída dupla ou distribuidor (manifold) é obrigatório 
c. Rotulado de acordo com os padrões TDI 

2. Cilindro(s) com Misturas de Viagem 
a. Cilindros, com volume apropriado para mergulho planejado, consumo de gás do aluno com 

manômetro submersível 
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 com 

manômetro submersível 
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. É necessária uma mangueira de comprimento suficiente para o compartilhamento de ar ou de um 

regulador redundante primário 
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 
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 
10. Equipamento apropriado para as condições 
11. Elevação mínima de 23 kg / 50 lb, uma válvula de exaustão é recomendada 
12. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
13. Dispositivos de corte 
14. Prancheta Subaquática 

13.10 Assuntos obrigatórios 
Os formadores de instrutores devem usar o Guia do Instrutor TDI Trimix e o Manual de 
Normas e Procedimentos TDI atual, mas também podem usar qualquer texto ou materiais 
adicionais 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 (O2) 
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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 móxido de carbono 
f. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
g. Hélio 

i. HPNS 
ii. Efeitos na Respiração 

iii. Efeitos sobre a temperatura do corpo 
h. Contra Difusão 

i. Hipertermia 
ii. Hipotermia 

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

4. Opções de equipamentos 
a. Opções de cilindros duplos 
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. Sacos Elevatórios 
i. Lanternas 
j. Máscara e faca redundantes 
k. Jon-Line 

5. Tabelas de mergulho 
a. Tabelas geradas por computador 
b. Tabelas DCIEM Helitrox 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 
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c. Planejamento de Emergência 
i. Descompressão omitida 

ii. Intoxicação por oxigênio (O2) 
iii. Doença descompressiva 

7. Procedimentos Gerais 
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 devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: Recomenda-se 
que todos os mergulhos sejam conduzidos entre 55 metros / 180 pés e 100 metros / 330 pés.  

1. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
2. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado baseados nos lmites: 

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 

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

descompressão em etapas 
6. Demonstrar os procedimentos adequados para mudar e isolar um regulador que funciona mal. 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito TDI Advanced Trimix e seja capaz de explicar adequadamente 

cada resposta a um potencial estudante 
2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Demonstrar proficiência em todas as habilidades exigidas no curso TDI Advanced Trimix Diver 
4. Demonstrar proficiência no ensino do curso TDI Advanced Trimix Diver 
5. Apresente pelo menos 1 apresentação graduada sobre um tópico de Trimix Avançado 
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14. Gas Blender Instructor  

14.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de instrutor para instrutores que desejam ensinar o programa TDI 

Nitrox Gas Blender. O objetivo deste curso é treinar instrutores para ensinar as técnicas adequadas envolvidas na 
mistura de gases nitrox para uso em mergulho. 

14.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem sucedida deste curso, os graduados podem ensinar o curso TDI Nitrox Gas Blender. 

14.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer TDI Gas Blender Treinador de Instructor 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 21 anos 
2. Certificação como um misturador TDI Nitrox Gas Blender ou equivalente 

14.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Nenhum mergulho é requerido 
Estrutura do curso 

1. A TDI permite que os treinadores de instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de 
participantes e seu nível de habilidade. 

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor  
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

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

1. Manual TDI Nitrox Gas Blending 
2. Manual TDI Nitrox Gas Blending 
3. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 
4. Apresentação PowerPoint TDI Nitrox Gas Blending  

14.9 Assuntos obrigatórios 
Os formadores de instrutores devem usar o Guia do Instrutor de Gas Blender TDI e o 
Manual de Normas e Procedimentos TDI atual, mas também podem usar qualquer texto ou 
materiais adicionais 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. Ar 
b. Oxigênio 
c. Nitrogênio 
d. Hélio 
e. Outros gases 

3. Manejo Apropriado do Oxigênio 
a. Perigos do Oxigênio (O2) 
b. Causas e prevenção do fogo por oxigênio (O2) 
c. Oxigênio (O2) 
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. Instrumentos Analógicos 
e. Instrumentos Digitais 

5. Técnicas de Misturas 
a. Considerações Gerais 
b. Mistura por Fluxo Contínuo 
c. Sistemas de ar des-nitrogênado 
d. 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 

14.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: 
1. Complete satisfatoriamente o exame escrito TDI Nitrox Gas Blender e seja capaz de explicar 

adequadamente cada resposta a um potencial estudante 
2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Demonstrar proficiência na mistura e análise de gases nitrox e trimix 
4. Demonstrar proficiência no ensino do curso TDI Nitrox Gas Blender 
5. Apresente pelo menos 1 apresentação graduada sobre um tópico de mistira de nitrox 
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15. Advanced gas Blender Instructor  

15.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de instrutor para instrutores que desejam ensinar o programa TDI 

Advanced Gas Blender. Este curso envolve a mistura de Nitrox e Trimix. O objetivo deste curso é treinar instrutores 
para ensinar as técnicas adequadas envolvidas na mistura de gases nitrox e trimix para uso em mergulho técnico. 

15.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem sucedida deste curso, os graduados podem ensinar o curso TDI Advanced Gas 

Blender. 

15.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer TDI Advanced Gas Blender Treinador de Instructor 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 21 anos 
2. Certificação como um misturador TDI Advanced Gas Blender ou equivalente 
3. Certificado como TDI Nitrox Gas Blender instructor ou equivalente 

15.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Nenhum mergulho é requerido 

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

participantes e seu nível de habilidade.   

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

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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

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

1. Manual TDI Advanced Gas Blender 
2. Guia do Instrutor TDI Advanced Gas Blender 
3. Apresentação PowerPoint do TDI Advanced Gas Blender  

15.9 Assuntos obrigatórios 
Os formadores de instrutores devem usar o Guia do Instrutor de Advanced Gas Blender 
TDI e o Manual de Normas e Procedimentos TDI atual, mas também podem usar qualquer 
texto ou materiais adicionais 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. Ar 
b. Oxigênio (O2) 
c. Nitrogênio 
d. Hélio 
e. Outros gases 

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

i. Compressor 
ii. Cilindros 

iii. Sistemas de filtragem 
iv. Instrumentos Analógicos 
v. Instrumentos Digitais 

5. Técnicas de Misturas 
a. Considerações Gerais 
b. Mistura por Fluxo Contínuo 
c. Sistemas de ar des-nitrogênado 
d. 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 

15.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: 
1. Complete satisfatoriamente o exame escrito TDI Advanced Gas Blender e seja capaz de explicar 

adequadamente cada resposta a um potencial estudante 
2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Demonstrar proficiência na mistura e análise de gases nitrox e trimix 
4. Demonstrar proficiência no ensino do curso TDI Advanced Gas Blender 
5. Apresente pelo menos 1 apresentação graduada sobre um tópico de TDI advanced gas blender 
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16. Oxygen (O2) Equipment Services Technician 
Instructor  

16.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de instrutor para instrutores que desejam ensinar o curso de Técnico 

de Serviço de Oxigênio TDI (O2). Este curso envolve a preparação de equipamentos de mergulho para uso com 
gases de mergulho.  O objetivo deste curso é treinar instrutores para ensinar a preparação adequada de equipamento 
de mergulho para uso com gases de mergulho. Este curso pode ser combinado com o curso TDI Visual Inspection 
Procedures Instructor, a critério do treinador de instrutor. 

16.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem ensinar o curso de Técnico de Serviço de 

Oxigênio TDI (O2) 

16.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer TDI Equipment Service Technician Treinador de Instructor 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 21 anos 
2. TDI Service Technician 
3. Certificação VIP ou equivalente por uma agência reconhecida* 
4. Fornecer a prova de uma certificação de reparo ou equivalência através de uma agência reconhecida 

16.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. Nenhum mergulho é requerido 
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Estrutura do curso 
1. O TDI permite que treinadores de instrutores estruturam cursos de acordo com o número de alunos 

participantes e seu nível de habilidade; O instrutor de procedimentos de inspeção visual (VIP) pode ser 
combinado com este curso por técnicos de serviço de oxigênio que também possuem a classificação VIP IT   

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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

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

1. Manual TDI Equipment Service Technician 
2. Manual TDI Equipment Service Technician 
3. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 
4. Apresentação Power Point TDI Equipment Service Technician  

16.9 Assuntos obrigatórios 
Os formadores de instrutores devem usar o Guia do Instrutor Equipment Service 
Technician TDI e o Manual de Normas e Procedimentos TDI atual, mas também podem 
usar qualquer texto ou materiais adicionais que eles acham que ajuda a apresentar esses 
tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. A Responsabilidade do Técnico de Serviço 
2. Gases de Mergulho 

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

4. 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 para limpeza de Oxigênio 

i. Cilindros 
ii. Válvulas 

iii. Reguladores 
iv. Componetes do sistema 

5. Produção de Gás 
a. Equipamento 

i. Compressor 
ii. Cilindros 

iii. Sistemas de filtragem 
iv. Instrumentos Analógicos 
v. Instrumentos Digitais 

6. Técnicas de Misturas 
a. Considerações Gerais 
b. Mistura por Fluxo Contínuo 
c. Sistemas de ar des-nitrogênado 
d. Mistura por pressão parcial 

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

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

8. Manipulação de cilindros e assinaturas de checagem final 

16.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: 
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1. Complete satisfatoriamente o exame escrito do TDI Equipment Service Technician e seja capaz de explicar 
adequadamente cada resposta a um potencial estudante 

2. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Este curso envolve a preparação de equipamentos de mergulho para uso com gases de mergulho. 
4. Demonstrar proficiência no ensino do programa TDI Equipment Service Technician 
5. Apresente pelo menos 1 apresentação graduada sobre um tópico de serviço para oxigênio 
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17. Cavern instructor  

17.1 Introdução 
O objetivo deste programa é avaliar um instrutor candidato em relação aos seguintes critérios: 

1. Nível de conhecimento, profissionalismo e proficiência na apresentação de um abrangente programa TDI 
Cavern Diver 

2. Proficiência na demonstração das competências necessárias em terra e água 
3. Atitude geral em relação à segurança, tanto para o instrutor quanto para o aluno 
4. Reduzir o impacto ambiental a longo prazo do nosso esporte pelo desenvolvimento de mergulhadores 

qualificados, eficientes e bem educados  
5. Possuindo um profundo conhecimento das normas e procedimentos da TDI 

17.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste programa, os graduados serão autorizados pela TDI para ensinar e 

certificar estudantes no curso TDI Overhead Environment / Cavern Diver  

17.3 Quem Pode Ensinar 
Este programa pode ser conduzido pelo pessoal de treinamento da sede da TDI e / ou um instrutor sênior que foi 
aprovado pela sede da TDI para avaliar candidatos instrutores  

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 

Treinamento em Ambientes com Teto 
1. O razão máximoa de treinador de instrutor é de 3: 1  

17.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Certificado como instrutor de águas abertas em estado de ensino ativo por uma agência de treinamento de 

mergulho reconhecida internacionalmente a pelo menos 1 ano  
3. Tenha uma certificação mínima de TDI Nitrox Instructor ou equivalente e certificação TDI Full Cave ou 

equivalente  
4. Forneça prova de pelo menos 100 mergulhos de caverna completos que não os de treinamento. 
5. Fornecer prova de ensinar um mínimo de 4 cursos TDI e assistir um mínimo de 1 curso completo de 

Cavern Diver TDI com 1 instrutor de caverna TDI ativo.  
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6. Fornecer a recomendação de um Instrutor de Caverna TDI com o qual o candidato ajudou nas aulas de 
treinamento de cavernas e afirmando que o candidato está preparado para o programa de avaliação de 
instrutor de caverna. 

17.6 Estrutura e duração do curso 
Execução na Água 

1. O TDI permite que os formadores dos instrutores estruturam os programas em conformidade; tempo 
adequado para garantir a compreensão e capacidade de realizar habilidades necessárias 

Estrutura do Programa 
1. Os candidatos devem participar de um mínimo de 2 mergulhos supervisionados em caverna 

Duração 
1. Mínimo duração 15 horas 

Limites de treinamento 
1. Tamanhos Mínimos de Cilindros 22.2 litros / 160 cubic feet 
2. Máxima penetração:  1/3 de um cilindro único. 
3. 61 metros lineares / 200 pés lineares da superfície 
4. Pressão mínima inicial:  6 litros/ 52 pés cúbicos de volume 
5. Profundidade Máxima  30 metros / 100 pés 
6. Zona de luz do dia à vista da entrada da superfície 
7. Sem restrições; sem areas pequenas demais para 2 mergulhadores passarem lado a lado 
8. Mergulho Não descompressivo, paradas de segurança conforme apropriado ou necessário 

17.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

17.8 Equipamentos necessários 
Materiais Requeridos 

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

Materiais Requeridos 
1. NACD Art of Safe Cave Diving 
2. Manual Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 
3. Livro Cavern Measureless to Man  

Requerimentos de Equipamentos Especializados 
1. Cilindros primários, o volume mínimo é de 22.2 litros / 160 pés cúbicos, recomenda-se o sistema de 

distribuidor (manifold) 
2. Máscara, baixo volume recomendado 
3. Tiras de nadadeiras de aço, se aplicável 
4. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
5. Dois reguladores completamente independentes de primeiro e segundo estágios; um regulador com uma 

mangueira de aproximadamente 2 metros / 7 pés, um regulador de primeira estágio com um manômetro de 
pressão submersível e mangueira de baixa pressão para o dispositivo compensador de flutuabilidade  

6. Três lanternas alimentadas por bateria que consistem em: 
a. Uma lanterna primária com iluminação suficiente para o ambiente e um tempo de duração 

esperado apropriado para o mergulho planejado 
b. Duas lanternas reservas alimentadas por bateria, com tempo de uso adequado para o tempo de 

mergulho planejado 
7. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
8. Relógio ou temporizador de fundo e um medidor de profundidade; um computador de mergulho pode ser 

usado no lugar de um ou ambos) 
9. Tabelas de Mergulho Submersíveis e computadores de mergulho são recomendáveis 
10. Pranchetas ou wetnotes com um lápis 
11. Dispositivos de corte ou faca pequena 
12. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha 
13. Uma carretilha de mergulho em caverna primária com aproximadamente 107 metros / 350 pés por equipe 
14. Três setas direcionais 
15. Um marcador de linha não direcional 

NOTA:  O candidato instrutor deve estar na configuração completa de equipamento 
cavernícola para todas as atividades na água. 

17.9 Assuntos obrigatórios 
1. Política de Cavern Diving 
2. Gerenciamento e Procedimentos de Correspondência de Gás 
3. Análise de acidente 
4. Aspectos Psicológicos 
5. Considerações sobre os Equipamentos 

a. Controle da flutuabilidade e Postura do Corpo 
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b. Comunicações 
c. Sinais manuais 
d. Sinalização de Lanterna 

6. Técnica adequada para sinais de contato por toque 
7. Técnicas de natação 
8. Revisão da Resolução de Problemas 

a. Análise de acidente 
b. Cenários de problemas com Equipamentos 
c. Procedimentos de Emergência 
d. Postura corporal / trim 
e. Controle da flutuabilidade 
f. Seguindo o Cabo Guia 
g. Técnicas de propulsão 

9. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
10. Fisiologia 

a. Técnicas de Respiração 
b. Gerenciamento de estresse 

11. Meio Ambiente da Caverna/Conservação 
12. Relações com proprietários de terras 
13. Requerimentos de acesso local 

17.10  Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os candidatos do instrutor são obrigados a demonstrar os exercícios de terra / segurança 
do mergulhador de caverna conforme descrito nos materiais TDI Diving in Overhead 
Environments. Os candidatos ensinarão e incentivarão os costumes da caverna e a etiqueta 
adequada em todos os momentos. 

1. Uso adequado de carretilhas; primária, segurança 
2. Situações simuladas/emergências incluindo: 

a. Compartilhamento de Gás 
b. Emaranhamento por cabos 
c. Cabo guia quebrado ou rompido 
d. Falha de Lanterna Principal 
e. Falha da válvula de regulador 
f. Falhas de nadadeiras e máscara 

3. Comunicações 
a. Lanterna 
b. Mão e contato 

4. Os candidatos são obrigados a apresentar um mínimo de 2 palestras, 1 preparada e 1 improvisada, do 
Mergulho TDI em Ambientes Overhead. 
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O candidato deve ser proficiente com as seguintes habilidades na água durante mergulhos 
da caverna e deve demonstrar e conduzir o aluno através de uma seleção do seguinte: 

1. Planejamento de mergulho para incluir procedimentos conservadores de descompressão e etiqueta de 
mergulho adequada em todos os mergulhos 

2. Preleção pré-mergulho, fornecimento de ar e equipamento, verificação de bolhas, compartilhamento de ar e 
crítica pós-mergulho 

3. Controle da flutuabilidade e Postura do Corpo e técnicasde propulsão 
4. Comunicação com o uso de sinais de lanterna/ manuais 
5. Exercícios de compartilhamento de ar  

a. situação de visibilidade completa 
b. Lanternas apagadas, situação de olhos fechados usando um método de natação e em toque contato 

6. Seguindo o Cabo Guia, olhos fechados, exercício de toque contato 
7. Uso adequado de carretilhas; primária, segurança 
8. Demonstrar uso adeguado estresse identificação e contramedidas 

NOTA:  Todas as situações / exercicios de emergência devem ser realizadas durante a saída 
de todos os mergulhos. 
NOTA:  Um cabo contínuo até águas abertas deve ser mantida em todos os mergulhos das 
cavernas 
 

Além do acima, o candidato deve: 
1. Passe com sucesso o exame escrito com uma pontuação mínima de 80%, com 100% de correção. 
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. Receba a recomendação de certificação pelo Diretor de Treinamento da TDI 

NOTA:  Uma atitude irresponsável ou descuidado é motivo suficiente para negar a 
certificação.  

17.11 Requerimentos de Renovação: 
1. Certificou pelo menos 4 TDI Cavern Divers 
2. Ensinou um mínimo de 2 cursos completos 
3. Forneça prova de no mínimo 15 mergulhos não-treinamento registrados em caverna 
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18. Intro to Cave Instructor  

18.1 Introdução 
O objetivo deste programa é avaliar um instrutor candidato em relação aos seguintes critérios: 

1. Nível de conhecimento, profissionalismo e proficiência na apresentação de um abrangente programa TDI 
Intro to Cave Diver 

2. Proficiência na demonstração das competências necessárias em terra e água 
3. Atitude geral em relação à segurança, tanto para o instrutor quanto para o aluno 
4. Reduzir o impacto ambiental a longo prazo do nosso esporte pelo desenvolvimento de mergulhadores 

qualificados, eficientes e bem educados  
5. Possuindo um profundo conhecimento das normas e procedimentos da TDI  

18.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste programa, os graduados serão autorizados pela TDI para ensinar e 

certificar estudantes ns areas:  
1. Curso TDI Overhead Environment/ Cavern Diver 
2. Curso TDI Intro to  Cave Diver 

18.3 Quem Pode Ensinar 
Este programa pode ser conduzido pelo pessoal de treinamento da sede da TDI e / ou um instrutor sênior que foi 
aprovado pela sede da TDI para avaliar candidatos instrutores  

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 

Treinamento em Ambientes com Teto 
1. O razão máximoa de treinador de instrutor é de 3: 1  

18.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Certificado como instrutor de águas abertas em estado de ensino ativo por uma agência de treinamento de 

mergulho reconhecida internacionalmente a pelo menos 1 ano  
3. Tenha uma certificação mínima de TDI Cavern Instructor ou equivalente em estatus de ensino 
4. Forneça prova de pelo menos 150 mergulhos de caverna completos que não os de treinamento. 
5. Fornecer prova de ensinar um mínimo de 3 cursos Cavern TDI e assistir um mínimo de 1 curso completo 

de  Intro to Cave TDI com 1 instrutor  Intro to Cave TDI ativo.  



TDI Instructor Manual 
Leadership Standards         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
TDI_Leadership_Standards.docx 
 

 
  

Página85de168 

 

6. Fornecer a recomendação de um Instrutor de Caverna TDI Intro to Cave com o qual o candidato ajudou nas 
aulas de treinamento de cavernas e afirmando que o candidato está preparado para o programa de avaliação 
de instrutor de caverna. 

18.6 Estrutura e duração do curso 
Execução na Água 

1. O TDI permite que os formadores dos instrutores estruturam os programas em conformidade; tempo 
adequado para garantir a compreensão e capacidade de realizar habilidades necessárias 

Estrutura do Programa 
1. Os candidatos devem participar de um mínimo de 2 mergulhos supervisionados de TDI Intro to Cave 

Duração 
1. Mínimo duração 15 horas 

Limites de treinamento 
1. Tamanhos Mínimos de Cilindros  22.2 litros / 160 cubic feet 
2. Máxima penetração:  1/3 do volume do cilindro duplo 
3. 6 litros/ 52 pés cúbicos de volume  
4. Profundidade Máxima  40 metros / 130 pés 
5. Descompressão permitida quando necessário 

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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional    

18.8 Equipamentos necessários 
Materiais Requeridos 

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

Materiais Requeridos 
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1. NACD Art of Safe Cave Diving 
2. Manual Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 
3. Livro Cavern Measureless to Man  

Requerimentos de Equipamentos Especializados 
1. Cilindros primários, o volume mínimo é de 22.2 litros / 160 pés cúbicos, recomenda-se o sistema de 

distribuidor (manifold) 
2. Máscara, baixo volume recomendado 
3. Tiras de nadadeiras de aço, se aplicável 
4. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
5. Dois reguladores completamente independentes de primeiro e segundo estágios; um regulador com uma 

mangueira de aproximadamente 2 metros / 7 pés, um regulador de primeira estágio com um manômetro de 
pressão submersível e mangueira de baixa pressão para o dispositivo compensador de flutuabilidade 

6. Três lanternas alimentadas por bateria que consistem em: 
a. Uma lanterna primária com iluminação suficiente para o ambiente e um tempo de duração 

esperado apropriado para o mergulho planejado 
b. Duas lanternas reservas alimentadas por bateria, com tempo de uso adequado para o tempo de 

mergulho planejado 
7. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
8. Relógio ou temporizador de fundo e um medidor de profundidade; um computador de mergulho pode ser 

usado no lugar de um ou ambos) 
9. Tabelas de Mergulho Submersíveis e computadores de mergulho são recomendáveis 
10. Pranchetas ou wetnotes com um lápis 
11. Dispositivos de corte ou faca pequena 
12. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha 
13. Uma carretilha de mergulho em caverna primária com aproximadamente 107 metros / 350 pés por equipe 
14. Três setas direcionais 
15. Um marcador de linha não direcional 

NOTA:  O candidato instrutor deve estar na configuração completa de equipamento cavernícola para todas 
as atividades na água. 

18.9 Assuntos obrigatórios 
1. Teoria da decomposição e sua aplicação ao mergulho em cavernas 
2. Gerenciamento e Procedimentos de Correspondência de Gás 
3. Análise de acidente 
4. Aspectos Psicológicos 
5. Considerações sobre os Equipamentos 

a. Opções de Cilindros 
b. Opções de Reguladores 
c. Dispositivo compensador de flutuabilidade / opções de arnês 
d. Opções de carretilhas 
e. Considerações sobre os Equipamentos 
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6. Controle da flutuabilidade e Postura do Corpo 
7. Comunicações 

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

8. Técnicas de natação 
9. Revisão da Resolução de Problemas 

a. Análise de acidente 
b. Cenários de problemas com Equipamentos 
c. Controle da flutuabilidade 
d. Seguindo o Cabo Guia 
e. Técnicas de propulsão 

10. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
11. Fisiologia 

a. Técnicas de Respiração 
b. Gerenciamento de estresse 

12. Meio Ambiente da Caverna/Conservação 
13. Relações com proprietários de terras 
14. Requerimentos de acesso local 

18.10  Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os candidatos do instrutor são obrigados a demonstrar os exercícios de terra / segurança 
do mergulhador de caverna conforme descrito nos materiais TDI Diving in Overhead 
Environments. Os candidatos ensinarão e incentivarão os costumes da caverna e a etiqueta 
adequada em todos os momentos. 

1. Uso adequado de carretilhas; primária, segurança 
2. Situações simuladas/emergências incluindo: 

a. Compartilhamento de Gás 
b. Perda do cabo guia 
c. Mergulhador perdido 
d. Emaranhamento por cabos 
e. Cabo guia quebrado ou rompido 
f. Falha de Lanterna Principal 
g. Falha da válvula de regulador 
h. Falhas de nadadeiras e máscara 

3. Comunicações 
a. Lanterna 
b. Mão e contato 
c. Uso de setas e marcadores não direcionais 
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4. Os candidatos são obrigados a apresentar um mínimo de 2 palestras, 1 preparada e 1 improvisada, do 
Mergulho TDI em Ambientes Overhead 

O candidato deve ser proficiente com as seguintes habilidades na água durante mergulhos 
de caverna introdutórios.   O candidato deve ser proficiente com as seguintes habilidades 
na água durante mergulhos da caverna e deve demonstrar e conduzir o aluno através de 
uma seleção do seguinte: 

1. Planejamento de mergulho para incluir procedimentos conservadores de descompressão e etiqueta de 
mergulho adequada em todos os mergulhos 

2. Preleção pré-mergulho, fornecimento de ar e equipamento, verificação de bolhas, compartilhamento de ar e 
crítica pós-mergulho 

3. Controle da flutuabilidade e Postura do Corpo e técnicasde propulsão 
4. Comunicação com o uso de sinais de lanterna/ manuais 
5. Exercícios de compartilhamento de ar  

a. situação de visibilidade completa 
b. Lanternas apagadas, situação de olhos fechados usando um método de natação e em toque contato 

6. Procedimentos de cabo perdido e mergulhador perdido 
7. Uso de carretilhas e cabo guia; circuitos, travessia, jumps e gaps e exercícios de emergência   
8. Uso de setas e marcadores não direcionais 
9. Demonstrar uso adeguado estresse identificação e contramedidas 
10. Falha de Lanterna Principal, saída com a lanterna reserva 

NOTA:  Todas as situações / exercicios de emergência devem ser realizadas durante a saída de todos os 
mergulhos. 
NOTA:  Um cabo contínuo até águas abertas deve ser mantida em todos os mergulhos das cavernas 
 

Além do acima, o candidato deve: 
1. Passe com sucesso o exame escrito TDI Diving in Overhead com uma pontuação mínima de 80%, com 

100% de correção. 
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. Receba a recomendação de certificação pelo Diretor de Treinamento da TDI 

NOTA:  Uma atitude irresponsável ou descuidado é motivo suficiente para negar a 
certificação.  

18.11 Requerimentos de Renovação: 
1. Certificou pelo menos 4 TDI Intro to Cave Divers 
2. Ensinou um mínimo de 2 cursos completos 
3. Forneça prova de no mínimo 15 mergulhos registrados em caverna 
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19. Full Cave Diving Instructor  

19.1 Introdução 
O objetivo deste programa é avaliar um instrutor candidato em relação aos seguintes critérios: 

1. Nível de conhecimento, profissionalismo e proficiência na apresentação de um abrangente programa TDI 
Cave Diver  

2. Proficiência na demonstração das competências necessárias em terra e água 
3. Atitude geral em relação à segurança, tanto para o instrutor quanto para o aluno 
4. Reduzir o impacto ambiental a longo prazo do nosso esporte pelo desenvolvimento de mergulhadores 

qualificados, eficientes e bem educados  
5. Possuindo um profundo conhecimento das normas e procedimentos da TDI  

19.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste programa, os graduados serão autorizados pela TDI para ensinar e 

certificar estudantes ns areas:  
1. Curso TDI Overhead Environment/ Cavern Diver 
2. TDI Introductory Cave Diver 
3. TDI Cave Diver 

19.3 Quem Pode Ensinar 
Este programa pode ser conduzido pelo pessoal de treinamento da sede da TDI e / ou um instrutor sênior que foi 
aprovado pela sede da TDI para avaliar candidatos instrutores 

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 

Treinamento em Ambientes com Teto 
1. O razão máximoa de treinador de instrutor é de 3: 1  

19.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Certificado como instrutor de águas abertas em estado de ensino ativo por uma agência de treinamento de 

mergulho reconhecida internacionalmente a pelo menos 2 ano  
3. Tenha uma certificação mínima de TDI Intro to Cave Instructor ou equivalente em estatus de ensino 
4. Forneça prova de pelo menos 200 mergulhos de caverna completos que não os de treinamento. 
5. Fornecer prova de ensinar um mínimo de 3 cursos Intro to Cave TDI  
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6. Fornecer prova de assistência de no mínimo de 1 curso completo de TDI Full Cave TDI com 1 instrutor  
Full Cave TDI ativo. 

7. Fornecer uma recomendação de um mínimo de 1 instrutor de mergulhador de cavernas Full TDI com quem 
o candidato ajudou no treinamento de cavernas, afirmando que o candidato está preparado para o programa 
de avaliação do instrutor de mergulhador de cavernas cheias TDI.  

 

O candidato TDI Full Cave Diver Instructor deve trabalhar com um mínimo de 1 TDI Full 
Cave Diver Instructor e 1 TDI Full Cave Evaluator. O avaliador final TDI Full Cave não 
pode dar a recomendação do candidato para entrar no curso TDI Full Cave Diver 
Instructor. 

19.6 Estrutura e duração do curso 
Execução na Água 

1. O TDI permite que os formadores dos instrutores estruturam os programas em conformidade; tempo 
adequado para garantir a compreensão e capacidade de realizar habilidades necessárias 

Estrutura do Programa 
1. Os candidatos devem participar de um mínimo de 2 mergulhos supervisionados de TDI Full Cave 

Duração 
1. Mínimo duração 15 horas 

Limites de treinamento 
1. Tamanhos Mínimos de Cilindros 22.2 litros / 160 cubic feet 
2. Máxima penetração:  1/3 do volume do cilindro duplo 
3. Pressão mínima inicial: 6 litros/ 52 pés cúbicos de volume  
4. Profundidade Máxima  40 metros / 130 pés 
5. Descompressão permitida quando necessário 

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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 
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19.8 Equipamentos necessários 
Materiais Requeridos 

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      

Materiais Requeridos 
1. NACD Art of Safe Cave Diving 
2. Manual Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 
3. Livro Cavern Measureless to Man  

Requerimentos de Equipamentos Especializados 
1. Cilindros primários, o volume mínimo é de 22.2 litros / 160 pés cúbicos, recomenda-se o sistema de 

distribuidor (manifold) 
2. Máscara, baixo volume recomendado 
3. Tiras de nadadeiras de aço, se aplicável 
4. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
5. Dois reguladores completamente independentes de primeiro e segundo estágios; um regulador com uma 

mangueira de aproximadamente 2 metros / 7 pés, um regulador de primeira estágio com um manômetro de 
pressão submersível e mangueira de baixa pressão para o dispositivo compensador de flutuabilidade 

6. Três lanternas alimentadas por bateria que consistem em: 
a. Uma lanterna primária com iluminação suficiente para o ambiente e um tempo de duração 

esperado apropriado para o mergulho planejado 
b. Duas lanternas reservas alimentadas por bateria, com tempo de uso adequado para o tempo de 

mergulho planejado 
7. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho 
8. Relógio ou temporizador de fundo e um medidor de profundidade; um computador de mergulho pode ser 

usado no lugar de um ou ambos) 
9. Tabelas de Mergulho Submersíveis e computadores de mergulho são recomendáveis 
10. Pranchetas ou wetnotes com um lápis 
11. Dispositivos de corte ou faca pequena 
12. Carretilha com um mínimo de 37 metros / 125 pés de linha 
13. Uma carretilha de mergulho em caverna primária com aproximadamente 107 metros / 350 pés por equipe 
14. Número apropriado de carretilhas de Jump/Gap com 15 metros / 50 pés de cabo. 
15. Três setas direcionais 
16. Um marcador de linha não direcional 
17. 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. 

NOTA:  O candidato instrutor deve estar na configuração completa de equipamento 
cavernícola para todas as atividades na água. 
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19.9 Assuntos obrigatórios 
1. Teoria da decomposição e sua aplicação ao mergulho em cavernas 
2. Gerenciamento e Procedimentos de Correspondência de Gás 
3. Análise de acidente 
4. Aspectos Psicológicos 
5. 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. Considerações sobre os Equipamentos 

6. Controle da flutuabilidade e Postura do Corpo 
7. Comunicações 

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

8. Técnicas de natação 
9. Revisão da Resolução de Problemas 

a. Análise de acidente 
b. Cenários de problemas com Equipamentos 
c. Controle da flutuabilidade 
d. Seguindo o Cabo Guia 
e. Técnicas de propulsão 

10. Revisão das Tabelas de Mergulho e da Teoria da Descompressão 
11. Fisiologia 

a. Técnicas de Respiração 
b. Gerenciamento de estresse 

12. Meio Ambiente da Caverna/Conservação 
13. Relações com proprietários de terras 
14. Requerimentos de acesso local 

19.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os candidatos do instrutor são obrigados a demonstrar os exercícios de terra / segurança 
do mergulhador de caverna conforme descrito nos materiais TDI Diving in Overhead 
Environments.  Os candidatos ensinarão e incentivarão os costumes da caverna e a etiqueta 
adequada em todos os momentos. 

1. Uso adequado de carretilhas; primária, segurança 
2. Circuitos, travessias, Ts, jumps e gaps  
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3. Situações simuladas/emergências incluindo: 
a. Compartilhamento de Gás 
b. Perda do cabo guia 
c. Mergulhador perdido 
d. Emaranhamento por cabos 
e. Cabo guia quebrado ou rompido 
f. Falha de Lanterna Principal 
g. Falha da válvula de regulador 
h. Falhas de nadadeiras e máscara 

4. Comunicações 
a. Lanterna 
b. Mão e contato 

5. Os candidatos são obrigados a apresentar um mínimo de 2 palestras, 1 preparada e 1 improvisada, do 
Mergulho TDI em Ambientes com teto. 

O candidato deve ser proficiente com as seguintes habilidades na água durante mergulhos 
de caverna introdutórios.   O candidato deve ser proficiente com as seguintes habilidades 
na água durante mergulhos da caverna e deve demonstrar e conduzir o aluno através de 
uma seleção do seguinte: 

1. Planejamento de mergulho para incluir procedimentos conservadores de descompressão e etiqueta de 
mergulho adequada em todos os mergulhos 

2. Preleção pré-mergulho, fornecimento de ar e equipamento, verificação de bolhas, compartilhamento de ar e 
crítica pós-mergulho 

3. Controle da flutuabilidade e Postura do Corpo e técnicasde propulsão 
4. Exercícios de compartilhamento de ar  

a. Visibilidade ilimitada 
b. Lanternas apagadas, situação de olhos fechados usando um método de natação e em toque contato 

5. Procedimentos de cabo perdido e mergulhador perdido 
6. Uso de carretilhas e cabo guia; circuitos, travessia, jumps e gaps e exercícios de emergência   
7. Uso de setas e marcadores não direcionais 
8. Demonstrar uso adeguado estresse identificação e contramedidas 
9. Falha de Lanterna Principal, saída com a lanterna reserva 
10. Demonstrar exercícios de cabo perdido e amigos perdidos 
11. Técnicas de propulsão 

NOTA:  Todas as situações / exercicios de emergência devem ser realizadas durante a saída 
de todos os mergulhos. 
NOTA:  Um cabo contínuo até águas abertas deve ser mantida em todos os mergulhos das 
cavernas 
 

Além do acima, o candidato deve: 
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1. Passe com sucesso o exame escrito TDI Diving in Overhead com uma pontuação mínima de 80%, com 
100% de correção. 

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. Receba a recomendação de certificação pelo Diretor de Treinamento da TDI 

NOTA:  Uma atitude irresponsável ou descuidado é motivo suficiente para negar a 
certificação.  

19.11 Requerimentos de Renovação: 
1. Certificou pelo menos 4 TDI Cavern ou  TDI Intro to Cave Divers e ao menos 2 TDI Full Cave 
2. Ensinou um mínimo de 3 cursos completos 
3. Forneça prova de no mínimo 15 mergulhos registrados em caverna de não treinamento 
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20. Semi-Closed Circuit Rebreather Instructor, Unit 
Specific- DOLPHIN, RAY, Atlantis, SUBMATIX 
ST100 & AZIMUTH 

20.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de entrada para instrutores que desejam ensinar um dos seguintes 

rebreathers de circuito semi-fechado; Dolphin, Ray, Submatix ST100 ou Azimuth.  O objetivo deste curso é treinar 
instrutores sobre os benefícios, riscos e procedimentos adequados ao ensinar cursos SCR rebreather. 

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

descompressão utilizando o Dolphin, Ray, Submatix ST100 ou Azimuth a uma profundidade máxima de 40 metros / 
130 pés, para mergulhadores; utilizando misturas de nitrox que não excedam o nível de certificação. 

20.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer treinador de instrutor TDI Rebreather pode ensinar este curso É necessária a certificação específica de 
treinador de Instrutor TDI para cada rebreather específico. 

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 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 6 alunos por instrutor para as unidades Draeger, para as unidades Azimuth e Submatix, no 

máximo, 4 alunos por instrutor; É o critério do instrutor treinador reduzir esse número conforme as 
condições ditarem 

20.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificado como um mergulhador TDI Rebreather; Certificação específica requerida para cada rebreather 

específico 
3. Certificado como TDI Nitrox instructor ou equivalente  
4. Forneça a prova de 10 mergulhos de rebreather semi-fechados, os mergulhos realizados durante este curso 

não podem ser incluídos 
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20.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. 6 mergulhos com um mínimo de 150 minutos acumulados para as unidades Azimuth  
2. 4 mergulhos com um mínimo de 100 minutos acumulados para as unidades Drager 
3. 5 mergulhos com um mínimo de 125 minutos acumulados para as unidades Submatix ST100  

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

participantes e seu nível de habilidade.   
Duração 

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

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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

20.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Diving Rebreathers 
2. Manual específico do fabricante para o rebreather sendo mergulhado 
3. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 
4. Guia do Instrutor TDI Diving Rebreathers 
5. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers 
6. Guia do Instrutor TDI Diving Rebreathers 

Materiais Opcionais 
1. Tabela TDI EAD e Tabelas de PO2 
2. Software de equações Nitrox e Rebreather  

20.9 Equipamentos necessários 
O seguinte equipamento é necessário para cada aluno: 
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1. Rebreather específico para o treinamento que está sendo realizado 
2. Dispositivo de monitoração PO2 integrado para PO2 inalada para cada rebreather 
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. lastros Apropriados 
7. Cilindro de reserva(cilindro de stage, mínimo recomendado de 1,9 litros / 13 pés cúbicos)  
8. Medidor de vazão, o instrutor pode fornecer 

20.10 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 Apropriado 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 Dióxido de Carbono (CO2) 
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 

20.11 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 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 

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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21. KISS GEM Level 1 Instructor  

21.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de instrutor para instrutores que desejam ensinar o curso de 

repreensão TDI KISS GEM Nível 1. O objetivo deste curso é treinar instrutores para ensinar mergulhos recreativos 
de raça e desenvolver habilidades básicas de ensino de mergulho com reedição apropriadas para mergulhar dentro 
dos limites de profundidade recreacional normal para mergulho sem descompressão a 30 metros / 100 pés usando 
entre 32-40% de gás Nitrox . 

21.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem ensinar o curso TDI KISS GEM Nível 1 

Rebreather a não exceder a profundidade máxima de 30 metros / 100 pés com Nitrox Gases entre 32-40%. 

21.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer treinador de instrutor TDI KISS GEM Nível 1 pode ensinar este curso 

21.4 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 treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 4 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

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

a. Certificado como mergulhador TDI KISS GEM Level 1 
b. TDI Nitrox Instructor, ou equivalente 
c. 200 Mergulhos registrados, 50 usando nitrox 

3. Ajude com pelo menos um curso completo do usuário TDI KISS GEM a satisfação do instrutor  
4. Fornecer prova de 50 mergulhos de rebreather logados em rebreathers aprovados, com um mínimo de 50 

horas acumuladas; 25 mergulhos e 25 horas devem estar em um sistema de mergulho KISS GEM.    
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OU  

 
1. Se o candidato já é um instrutor TDI SCR ou CCR certificado, no lugar do n. ° 4 acima, forneça prova de 

25 mergulhos de repetidores GEM registrados com um mínimo de 25 horas acumuladas 

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

1. 1 mergulho com um mínimo de 60 minutos acumulados de tempo de fundo   

Execução em Águas Abertas  
1. 5 mergulhos com um mínimo de 200 minutos acumulados  

Estrutura do curso 
1. O TDI permite que os formadores dos instrutores estruturam os programas em conformidade; tempo 

adequado para garantir a compreensão e capacidade de realizar habilidades necessárias   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas Duração mínima do curso 2 dias. O número 

mínimo de horas de visão geral do equipamento é 2 

21.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

21.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual do proprietário do KISS GEM 
2. TDI KISS GEM PowerPoint 
3. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 

Materiais Opcionais 
1. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
2. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
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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 

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

1. Um completo rebreather GEM, o candidato instrutor deve possuir ou ter acesso à sua própria unidade GEM 
para seguir o curso e ensiná-lo no futuro  

2. Lista de Checagem do Manual do proprietário do KISS GEM 
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 

21.10 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. 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) 
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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 
g. Toxicidade do Dióxido de Carbono (CO2) 
h. O consumo de gás 

i. Tamanhos de Cilindros 
ii. Profundidade e a carga de trabalho 

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. 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 
e. PSCR e FO2 

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 
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i. Cenário de Hipercapnia 
j. Problemas de manutenção do equipamento 

21.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

A profundidade do mergulho não deve exceder 1,4 ATM PO2.  As seguintes habilidades 
devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: 
Exercícios com Equipamentos 

1. Habilidades de manutenção de bocal 

Habilidades na piscina / águas confinadas 
1. Completado GEM Pré Mergulho Lista de checagem 
2. Exercícios Pré Mergulho 

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. Respiração de loop aberto 
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. 
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 verifique falha mecânica para cada mergulho 
6. 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 

7. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
8. Demonstrar o ajuste adequado do sistema contra pulmão debaixo d'água 

a. Ajuste de correias, incluindo remoção e recolocação 
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b. Ajuste dos elásticos do contra pulmão se não tiver sido previamente ajustado 
9. Execute corretamente uma recuperação de uma falha do sistema e mude para o gás de resgate estacionário 
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 18 metros / 60 pés 

11. Demonstrar corretamente a técnica de limpeza da mangueira após cada cenário de resgate 
12. Controle PO2 adequado em todos os mergulhos. 
13. Execute corretamente um exercício de desalagamento da máscara com ênfase na perda mínima de gás 
14. Loop aberto ou OC de 6 metros / 20 pés para a superfície 
15. Demonstrar conforto na configuração e mergulho com a unidade 
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:  
Complete todos os exercicios de águas abertas de forma segura e eficiente 

1. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
2. Passe o exame final do mergulhador com 80% respondido corretamente e 100% de remediação 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete satisfatoriamente o exame escrito do curso TDI KISS GEM com uma pontuação mínima de 100 

por cento, sem referência e seja capaz de explicar adequadamente cada resposta a um potencial estudante 
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 ensino do programa TDI KISS GEM Diver 
5. Presente um mínimo de 1 apresentação graduada em um tópico KISS GEM 

 



TDI Instructor Manual 
Leadership Standards         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
TDI_Leadership_Standards.docx 
 

 
  

Página106de168 

 

22. Kiss GEM Sidekick instrutor  

22.1 Introdução  
Este é o curso de certificação de nível de instrutor para instrutores que desejam ensinar o curso de 

rebreather TDI KISS GEM Sidekick. O objetivo deste curso é treinar instrutores para ensinar mergulho recreativo e 
desenvolver habilidades básicas de ensino de mergulho para mergulhos de mergulho para mergulho sem 
descompressão a 30 metros / 100 pés usando entre 32-40% de gás Nitrox.  

22.2 Qualificações dos Graduados  
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem ensinar o curso TDI KISS GEM Sidekick 

Rebreather a não exceder a profundidade máxima de 30 metros / 100 pés com Nitrox Gases entre 32-40%.  

22.3 Quem Pode Ensinar  
1. Qualquer treinador de instrutor TDI KISS GEM Sidekick pode ensinar este curso  

22.4 Razão Instrutor-Aluno  
Acadêmica  

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

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas)  
1. Um máximo de 4 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem  

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário)  
1. Um máximo de 4 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem  

22.5 Pré requisitos do Aluno  
1. Idade mínima 21 anos  
2. Forneça prova de:  

a. Certificado como mergulhador TDI KISS GEM Level 1  
b. TDI Nitrox Instructor, ou equivalente  
c. 200 Mergulhos registrados, 50 usando nitrox  

3. Ajude com pelo menos um curso completo do usuário TDI KISS GEM Sidekick a satisfação do instrutor   
4. Fornecer prova de 50 mergulhos de rebreather logados em rebreathers aprovados, com um mínimo de 50 

horas acumuladas; 25 mergulhos e 25 horas devem estar em um sistema de mergulho KISS GEM ou KISS 
GEM Sidekick     
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a. Se o tempo GEM acima estiver no padrão GEM, então 10 mergulhos e 10 horas devem estar no 
GEM Sidekick  

OU  
5. Se o candidato já é um instrutor TDI SCR ou CCR certificado, no lugar do n. ° 4 acima, forneça prova de 

25 mergulhos de rebreather KISS GEM registrados com um mínimo de 25 horas acumuladas 10 mergulhos 
registrados e 10 horas em KISS GEM Sidekick 

OU 
6. Se o candidato já é um instrutor KISS GEM certificado; Forneça prova de 10 mergulhos KISS GEM 

Sidekick com um mínimo de 10 horas acumuladas 

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

1. 1 mergulho com um mínimo de 60 minutos acumulados de tempo de fundo   

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. O TDI permite que os formadores dos instrutores estruturam os programas em conformidade; tempo 
adequado para garantir a compreensão e capacidade de realizar habilidades necessárias  

Duração  
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas Duração mínima do curso 2 dias. O número 

mínimo de horas de visão geral do equipamento é 2  

22.7 Requerimentos Adminstrativos  
A seguir estão as tarefas administrativas:  

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos  
2. Certifique-se de que os candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários  
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor  
4. Tenha os candidatos instrutores:  

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 treinador de instrutor deve:  
1. Emita a certificação TDI apropriada enviando o Formulário de Registro de Lider de Mergulho TDI a sede ou ao 

Escritório Regional  

22.8 Materiais de Treinamento:  
Materiais Requeridos  
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1. Manual do proprietário do KISS GEM Sidekick  
2. TDI KISS GEM PowerPoint 
3. TDI KISS GEM Sidekick PowerPoint  
4. Manual de Padroes e Procedimentos TDI  

Materiais Opcionais  
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  

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

1. Um completo KISS GEM Sidekick rebreather, o candidato instrutor deve possuir ou ter acesso a uma 
unidade KISS GEM Sidekick para seguir o curso e ensiná-lo no futuro  

2. Lista de Checagem do Manual do proprietário do KISS GEM Sidekick  
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  

22.10 Assuntos obrigatórios  
Os treinadores de instrutores devem usar o Manual do Aluno de Rebreather de mergulho 
TDI, o guia do instrutor, o manual do fabricante e o Manual de Padrões e Procedimentos 
TDI atual, mas também 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  
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a. Montagem e desmontagem do rebreather  
b. Desenho e Construção  
c. Recarregando o Depurador  
d. Sistema de controle de volume de pulmão Sistema de controle de volume de pulmão No final do 

curso, o mergulhador deve estar familiarizado com as técnicas de ajuste do sistema de controle de 
volume pulmonar. 

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  
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 Dióxido de Carbono (CO2)  
h. O consumo de gás  

i. Tamanhos de Cilindros  
ii. Profundidade e a carga de trabalho  

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. Monitoramento de PO2  

9. Planejamento de mergulho  
a. Planejamento Operacional  
b. Requisitos de gás, incluindo cenários de resgate   
c. Limitações do oxigênio.  
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d. Limitações do nitrogênio  
e. PSCR e FO2  

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  

22.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação  

A profundidade do mergulho não deve exceder 1,4 ATM PO2. As seguintes habilidades 
devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor:  
Exercícios com Equipamentos  

1. Habilidades de manutenção de bocal  

Habilidades na piscina / águas confinadas  
1. Complete GEM Sidekick Pré Mergulho Lista de checagem  
2. Exercícios Pré Mergulho  

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. Sistema de controle de volume de pulmão 
7. Orientação inicial correta do bocal, reajuste debaixo d'água 
8. Realizar na Água checagem de bolhas  
9. Respiração de loop aberto  
10. Controle PO2 adequado em todos os mergulhos. 
11. Execute 1 subida de resgate de uma profundidade não inferior a 1,5 metros / 5 pés  
12. Desconectar e reconectar o suprimento de gás embaixo da água 
13. Pratique a respiração em diferentes posições e observe a mudança no trabalho de respiração em cada 
14. Demonstrar o adequado ajuste e manipulação do sistema anti-pulmão, antes do mergulho e submergir.  



TDI Instructor Manual 
Leadership Standards         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
TDI_Leadership_Standards.docx 
 

 
  

Página111de168 

 

a. Colocação adequada de clipes de fixação para o GEM Sidekick e fixação adequada do sistema de 
mergulho ao mergulhador enquanto estiver embaixo da água. 

b. Remova e substitua o sistema de mergulho; Certifique-se de que a colocação adequada possa ser 
alcançada enquanto estiver submerso.    

15. Recuperação de alagamento  
16. 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 desmontagem; minimo 5 vezes  
7. 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  

8. Realizar na Água checagem de bolhas 
9. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados  
10. Demonstrar os procedimentos adequados para 

a. Hipóxia  
b. Hiperoxia  
c. Hipercapnia  
d. Perda de Ar  
e. Falha de bateria  
f. Computadores de mergulho  
g. Falha da tela de PO2  
h. água no loop  

11. Demonstrar o adequado ajuste e manipulação do sistema anti-pulmão, antes do mergulho e submergir.  
a. Colocação adequada de clipes de fixação para o GEM Sidekick e fixação adequada do sistema de 

mergulho ao mergulhador enquanto estiver embaixo da água. 
b. Remova e substitua o sistema de mergulho; Certifique-se de que a colocação adequada possa ser 

alcançada enquanto estiver submerso.    
12. Sistema de controle de volume de pulmão 
13. Execute corretamente uma recuperação de uma falha do sistema e mude para o gás de resgate estacionário  
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 
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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. Controle PO2 adequado em todos os mergulhos. 
17. Execute corretamente um exercício de desalagamento da máscara com ênfase na perda mínima de gás  
18. Loop aberto ou OC de 6 metros / 20 pés para a superfície  
19. Demonstrar conforto na configuração e mergulho com a unidade  
20. Demonstrar bom controle da flutuabilidade durante o mergulho  
21. Execute de forma segura e correta um cenário de amigo sem ar, é preferível que o amigo esteja em uma 

unidade SCR também  
22. O mergulhador irá demonstrar paradas reais de segurança em profundidades pré-determinadas  
23. Execute corretamente a limpeza e manutenção do rebreather GEM, incluindo descontaminação de loop 

respiratório  

Para completar o curso, os alunos devem:  Complete todos os exercicios de águas abertas 
de forma segura e eficiente  

1. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho  
2. Passe o exame final do mergulhador com 80% respondido corretamente e 100% de remediação  

Para completar o curso, os alunos devem:  
1. Complete satisfatoriamente o exame escrito do curso TDI KISS GEM Sidekick com uma pontuação 

mínima de 100 por cento, sem referência e seja capaz de explicar adequadamente cada resposta a um 
potencial estudante  

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 ensino do programa TDI KISS GEM Sidekick Diver  
5. Presente um mínimo de 1 apresentação graduada em um tópico KISS GEM Sidekick  
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23. Air Diluent Closed Circuit Rebreather Instructor - 
Unit Specific  

23.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de instrutor para instrutores que desejam ensinar o curso de rebrota 

de circuito fechado específico da unidade. O objetivo deste curso é treinar instrutores para ensinar mergulho 
recreativo e mergulhar em recreação e desenvolver habilidades básicas de mergulho de reedição apropriadas para 
mergulhar dentro dos limites de profundidade recreacional normal para mergulho sem descompressão a 30 metros / 
100 pés usando oxigênio (O2) e um diluente de ar .  

23.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem ensinar o curso TDI Closed Circuit 

Rebreather para não exceder os fabricantes projetados profundidade máxima de 30 metros / 100 pés com diluente de 
ar. Este curso é específico desta unidade. 

23.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer treinador de instrutor TDI CCR Rebreather ativo com qualificação específica da unidade pode 

ensinar este curso 

23.4 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 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

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

número conforme as condições ditarem 

23.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Certificação de rebreather específica na unidade TDI , ou equivalente 
3. Instrutor TDI Advanced Nitrox certificado, ou equivalente 
4. 250 mergulhos registados com 100 mergulhos com nitrox 
5. 100 mergulhos registrados e 100 horas em unidade específica e 25 horas na unidade específica 
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6. Ser um mergulhador rebreather certificado (não específico da unidade) por um período mínimo de 12 
meses  

7. Atender em pelo menos um curso de usuário completo de unidade específica para satisfação do instrutor 
treinador  

8. Se o rebreather for um sidemount rebreather aprovado pela TDI, o aluno deve ter a certificação de TDI 
Sidemount instructor ou equivalente. 

23.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. 4 mergulhos 

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

participantes e seu nível de habilidade.   

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

23.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 do curso, o treinador de instrutor deve: 
1. Emita a certificação TDI apropriada enviando o Formulário de Registro de Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

23.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Diving Rebreathers ou eleaning 
2. Guia do Instrutor TDI Diving Rebreathers 
3. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 

Materiais Opcionais 
1. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers  
2. TDI Rebreather Prancheta 
3. Pranchetas de cenários TDI (14) 



TDI Instructor Manual 
Leadership Standards         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
TDI_Leadership_Standards.docx 
 

 
  

Página115de168 

 

4. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
5. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
6. John Lamb - Oxygen Measurement for Divers 
7. Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving  
8. Bob Cole - Rebreather Diving 
9. Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreathers 

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

1. Rebreather de circuito fechado; o aluno deve possuir ou ter acesso à sua própria unidade CCR específica 
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 3 litros / 18 pés cúbicos  
8. Carretilha de subida com saco de elevação / bóia marcadora de superfície apropriada para a profundidade 

planejada. 

23.10 Assuntos obrigatórios 
Os treinadores de instrutores devem usar o Manual do Aluno de Rebreather de mergulho 
TDI, o guia do instrutor, o manual do fabricante e o Manual de Padrões e Procedimentos 
TDI atual, mas também 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 
g. Manutenção da vávula 
h. Uso, desenho e limitações da DSV (bocal) 

4. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio (O2) 
b. Absorção de Nitrogênio 
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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. Funcionalidade de Sistemas Eletrônicos e Procedimentos de Calibração. 
e. Condições da Bateria Inteligente/Teste 

6. Tabelas de mergulho 
a. Profundidade equivalente em ar 
b. Teoria da pressão parcial constante do oxigênio (PPO2) 
c. 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/limitações 
c. Limitações do oxigênio. 
d. Limitações do nitrogênio 
e. Sistema de resgate externo para circuito aberto  

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. Perda de Bateria ou Sensores 

23.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: A 
profundidade máxima de treinamento não deve exceder o limite de projeto do fabricante. 

1. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
2. Demonstrar uma verificação completa dos sistemas e uma configuração de rebreather 
3. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado baseados nos lmites: 

a. Limites baseados no consumo de gás pessoal e em equipe 
b. Limites baseados em exposições de oxigênio a profundidade planejada com mistura atual 
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c. Sobre absorção de nitrogênio a profundidade planejada com a mistura 
4. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
5. Demonstrar os procedimentos adequados para 

a. Controle da flutuabilidade 
b. Uso da ADV  
c. Gás de Resgate 
d. Remover o Bocal 
e. Técnicas de Subida 
f. Paradas de segurança. 
g. Verificação do Dupla 
h. Simulação de Emergências 

6. Execute corretamente a desmontagem e manutenção do rebreather 
7. Limpesa pós mergulho da unidade 

a. Bocal e mangueiras 
b. Limpar e desinfetar a unidade 
c. Inspecionar componentes da unidade 

8. Manutenção da unidade do mergulhador 
a. Remover/recolocar sensores de oxigênio 
b. Presilha plástica de bocal, substituir 
c. Trocar baterias 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do TDI Diving Rebreathers com uma pontuação mínima de 80%, 

sem referência e seja capaz de explicar adequadamente cada resposta a um aluno em potencial 
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 ensino do curso TDI Rebreather Diver 
5. Presente um mínimo de 1 apresentação graduada em um tópico rebreather de circuito fechado 
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24. Air Diluent CCR Decompression Procedures 
Instructor - Unit Specific  

24.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de instrutor para instrutores que desejam ensinar o curso de 

rebreather de circuito fechado com procedimentos de descompressão específico da unidade. O objetivo deste curso é 
treinar instrutores para ensinar mergulhos tecnicos e desenvolver habilidades básicas de mergulho de rebreather 
apropriadas para mergulhar dentro dos limites de profundidade para mergulho de descompressão a 45 metros / 150 
pés usando oxigênio (O2) e um diluente de ar.  

24.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem ensinar o curso TDI Closed Circuit 

Rebreather para não exceder os fabricantes projetados profundidade máxima de 45 metros / 150 pés com diluente de 
ar. Este curso é específico para unidades autorizadas 

24.3 Quem Pode Ensinar 
 Qualquer treinador de instrutor TDI CCR Rebreather ativo com qualificação específica da unidade pode 

ensinar este curso 

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. Um máximo de 2 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

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

número conforme as condições ditarem 

24.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Certificação de rebreather específica na unidade TDI , ou equivalente 
3. Instrutor TDI Advanced Nitrox certificado, ou equivalente 
4. Instrutor TDI Procedimentos Descompressivo, ou equivalente 
5. 250 mergulhos registados com 100 mergulhos com nitrox 
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6. 100 mergulhos registrados e 100 horas em unidade específica 
7. Ser um mergulhador rebreather certificado (não específico da unidade) por um período mínimo de 12 

meses  
8. Se o rebreather for um sidemount rebreather aprovado pela TDI, o aluno deve ter a certificação de TDI 

Sidemount instructor ou equivalente. 

OU 
9. Seja um atual TDI Air Diluent CCR (específico da unidade) e TDI Open Circuit Decompression 

Procedures Instructor (ou equivalente)  

24.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. 4 mergulhos 

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

participantes e seu nível de habilidade.   

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

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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 do curso, o treinador de instrutor deve: 
1. Emita a certificação TDI apropriada enviando o Formulário de Registro de Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

24.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Diving Rebreathers 
2. Guia do Instrutor TDI Diving Rebreathers 
3. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 

Materiais Opcionais 
1. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers  
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2. TDI Rebreather Prancheta 
3. Pranchetas de cenários TDI (14) 
4. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
5. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
6. John Lamb - Oxygen Measurement for Divers 
7. Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving  
8. Bob Cole - Rebreather Diving 
9. Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreathers 

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

1. Rebreather de circuito fechado; o aluno deve possuir ou ter acesso à sua própria unidade CCR específica 
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. Bobina de elevação com sacola de elevação / baliza de superfície apropriada para máxima profundidade 

planejada mínima de 12 kg / 25 lbs 

24.10 Assuntos obrigatórios 
Os treinadores de instrutores devem usar o Manual do Aluno de Rebreather de mergulho 
TDI, o guia do instrutor, o manual do fabricante e o Manual de Padrões e Procedimentos 
TDI atual, mas também 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 sistemas de circuito aberto, circuito fechado e circuito fechado semi-fechado 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. Fabricante suportou acessórios adicionais, válvula de diluente automática ou  (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 
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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. Profundidade equivalente em ar (PEA) 
c. Sensores de Oxigênio 
d. Funcionalidade de Sistemas Eletrônicos e Procedimentos de Calibração. 
e. Condições da Bateria Inteligente/Teste 

6. Tabelas de mergulho 
a. Profundidade equivalente em ar (PEA) 
b. Teoria da pressão parcial constante do oxigênio (PPO2) 
c. 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/limitações 
c. Limitações do oxigênio. 
d. Limitações do nitrogênio 
e. Sistema de resgate externo para circuito aberto  

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. Perda de Bateria ou Sensores 

24.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: A 
profundidade máxima de treinamento não deve exceder o limite de projeto do fabricante. 

1. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
2. Demonstrar uma verificação completa dos sistemas e uma configuração de rebreather 
3. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado baseados nos lmites: 
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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. Sobre absorção de nitrogênio a profundidade planejada com a mistura 

4. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
5. Demonstrar os procedimentos adequados para 

a. Controle da flutuabilidade 
b. Uso da ADV  
c. Gás de Resgate 
d. Remover o Bocal 
e. Técnicas de Subida 
f. Paradas de segurança. 
g. Verificação do Dupla 
h. Simulação de Emergências 

6. Execute corretamente a desmontagem e manutenção do rebreather 
7. Limpesa pós mergulho da unidade 

a. Bocal e mangueiras 
b. Limpar e desinfetar a unidade 
c. Inspecionar componentes da unidade 

8. Manutenção da unidade do mergulhador 
a. Remoção da colete e recolocação 
b. Presilha plástica de bocal, substituir 
c. Trocar baterias 

9. Demonstrar conforto de natação na superfície e em profundidade, carregando cilindro de 
resgate/descompressão. 

10. Demonstrar capacidade de soltar e recuperar um cilindro de resgate/descompressão enquanto mantém a 
posição na coluna de água 

11. Demonstrar habilidade para lançar um saco de elevatório sozinho e como membro do time 
12. Demonstrar reação apropriada à vazamento de gás do distribuidor (manifold) ou primeiro estágio, 

manômetro e regulador primário 
13. Demonstrar reação apropriada ao regulador de descompressão em fluxo livre simulado 
14. Respirando gás de descompressão com o dupla por pelo menos 1 minuto. 
15. Modo Rebreather de oxigênio a menos de 6 metros /  20 pés 
16. Complete 1 cenário de resgate em profundidade incluindo a obrigação de descompressão em circuito aberto  

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do TDI Diving Rebreathers com uma pontuação mínima de 80%, 

sem referência e seja capaz de explicar adequadamente cada resposta a um aluno em potencial 
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 
5. Presente um mínimo de 1 apresentação graduada em um tópico rebreather de circuito fechado 



TDI Instructor Manual 
Leadership Standards         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
TDI_Leadership_Standards.docx 
 

 
  

Página123de168 

 

25. Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Instructor - 
Unit Specific  

25.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de instrutor para instrutores que desejam ensinar o curso de 

rebreather de circuito fechado de misturas de gás. O objetivo deste curso é treinar instrutores para ensinar o 
mergulho de rebreather com misturas de gás, e desenvolver habilidades de rebreather de mergulho técnicos 
adequados para mergulho a uma profundidade máxima de 60 metros / 200 pés ou a profundidade máxima definida 
pelo fabricante da unidade específica, usando Trimix com 16 por cento de oxigênio (O2) ou maior.  

Os instrutores podem ser qualificados para ensinar sobre qualquer unidade com a qual a TDI tenha padrões 
de mergulhador. 

25.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem ensinar o curso TDI Closed Circuit 

Rebreather para não exceder os fabricantes projetados profundidade máxima de 60 metros / 200 pés com diluente de 
ar. Este curso é específico de unidades aprovadas pela TDI 

25.3 Quem Pode Ensinar 
Um treinador de Instrutor de Rebreather de Circuito Fechado TDI ativo, com uma classificação TDI Mixed 

Gas específico da unidade.  

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. Um máximo de 2 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

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

número conforme as condições ditarem 

25.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. TDI CCR Air Diluent Decompression Procedures (específico da unidade) Instrutor (ou equivalente) com 15 

alunos ensinados e experiência de ensino de 1 ano no CCR específico da unidade 
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-e- 
3. TDI Open Circuit Trimix Instrutor 100 metros / 330 pés de nível total ou equivalente, com 15 alunos 

ensinados e 1 ano mais experiência de ensino do circuito aberto Trimix 
OU 
1. Comprovação corretamente verificada de 30 mergulhos de misturas de gás logados em um rebreather com 

15 mergulhos registrados além de 65 metros / 215 pés 

25.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. 4 mergulhos 

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

participantes e seu nível de habilidade.   

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

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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

25.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Diving Rebreathers 
2. Guia do Instrutor TDI Diving Rebreathers 
3. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 

Materiais Opcionais 
1. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers  
2. TDI Rebreather Prancheta 
3. Pranchetas de cenários TDI (14) 
4. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
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5. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
6. John Lamb - Oxygen Measurement for Divers 
7. Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving  
8. Bob Cole - Rebreather Diving 
9. Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreathers 

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

1. Rebreather de circuito fechado; o aluno deve possuir ou ter acesso ao seu próprio CCR (se Discovery MK 
VI / SE7EN for usado, a unidade deve estar equipada com uma atualização completa de 60M, incluindo 
módulo eletrônico de 60M e contra pulmões com válvulas de adição manual. 

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 3 litros / 18 pés cúbicos  

25.10 Assuntos obrigatórios 
Os treinadores de instrutores devem usar o Manual do Aluno de Rebreather de mergulho 
TDI, o guia do instrutor, o manual do fabricante e o Manual de Padrões e Procedimentos 
TDI atual, mas também 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) 

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 
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b. Profundidade equivalente em ar (PEA) 
c. Sensores de Oxigênio 
d. Funcionalidade de Sistemas Eletrônicos e Procedimentos de Calibração. 

6. Tabelas de mergulho 
a. Profundidade equivalente em ar (PEA) 
b. Teoria da pressão parcial constante do oxigênio (PPO2) 
c. 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 

25.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: A 
profundidade máxima de treinamento não deve exceder o limite de projeto do fabricante. 

1. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
2. Demonstrar uma verificação completa dos sistemas e uma configuração de rebreather 
3. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado baseados nos lmites: 

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. Sobre absorção de nitrogênio a profundidade planejada com a mistura 

4. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
5. Demonstrar os procedimentos adequados para 

a. Controle da flutuabilidade 
b. Uso da ADV  
c. Gás de Resgate 
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d. Remover o Bocal 
e. Técnicas de Subida 
f. Paradas de segurança. 
g. Verificação do Dupla 
h. Simulação de Emergências 

6. Execute corretamente a desmontagem e manutenção do rebreather 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do TDI Diving Rebreathers com uma pontuação mínima de 80%, 

sem referência e seja capaz de explicar adequadamente cada resposta a um aluno em potencial 
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 ensino de todas as habilidades nos padrões de mergulhador específico da 

unidade 
5. Apresente um mínimo de 1 apresentação graduada em um tópico rebreather de circuito fechado 
6. Demonstrar proficiência no ensino de todas as habilidades nos padrões de mergulhador específico da 

unidade 
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26. Advanced Mixed Gas Closed Circuit Rebreather 
Instructor - Unit Specific  

26.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de instrutor para instrutores que desejam ensinar o curso de 

rebreather de circuito fechado de misturas de gás. O objetivo deste curso é capacitar instrutores para ensinar 
mergulhos de rebreather de misturas de gás e desenvolver habilidades técnicas de mergulho de rebrather apropriadas 
para mergulhar até uma profundidade máxima de 100 metros / 330 pés ou a profundidade máxima definida pelo 
fabricante da unidade específica, usando uma mistura de Trimix como um gás respiratório.  

Os instrutores podem ser qualificados para ensinar sobre qualquer unidade com a qual a TDI tenha padrões 
de mergulhador. 

26.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem ensinar o curso TDI Advanced Mixed 

Gas Closed Circuit Rebreather para não exceder os fabricantes projetados profundidade máxima de 100 metros / 330 
pés com diluente de ar. Este curso é específico de unidades aprovadas pela TDI 

26.3 Quem Pode Ensinar 
Um treinador de Instrutor de Rebreather de Circuito Fechado TDI ativo, com uma classificação TDI 

advanced Mixed Gas específico da unidade.  

26.4 Razão Instrutor-Aluno 
Razão Instrutor-Aluno 

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 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

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

número conforme as condições ditarem 

26.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. TDI CCR Mixed Gas (unidade específica) Instrutor (ou equivalente) com 10 estudantes de gás misto e uma 

experiência de ensino de 1 ano no CCR específico da unidade 
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3. Prova verificada e certificada corretamente de 30 mergulhos de misturas de gás no rebreather específico  
com 15 registradas além de 65 metros / 215 pés 

26.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. 4 mergulhos 

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

participantes e seu nível de habilidade.   

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

26.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

26.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Diving Rebreathers 
2. Guia do Instrutor TDI Diving Rebreathers 
3. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 

Materiais Opcionais 
1. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers  
2. TDI Rebreather Prancheta 
3. Pranchetas de cenários TDI (14) 
4. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
5. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
6. John Lamb - Oxygen Measurement for Divers 
7. Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving  
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8. Bob Cole - Rebreather Diving 
9. Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreathers 

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

1. Rebreather de circuito fechado; o aluno deve possuir ou ter acesso à sua própria unidade CCR específica  
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 11.1 litros / 80 pés cúbicos 

26.10 Assuntos obrigatórios 
Os treinadores de instrutores devem usar o Manual do Aluno de Rebreather de mergulho 
TDI, o guia do instrutor, o manual do fabricante e o Manual de Padrões e Procedimentos 
TDI atual, mas também 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) 

4. Fisiologia do Gás 
a. Intoxicação por oxigênio (O2) 
b. Absorção de Nitrogênio 
c. Toxicidade do Monóxido de Carbono 
d. O consumo de gás 
e. Revisão da teoria da profundidade equivalente narcótica (PEN) revisão da profundidade narcótica 

relacionada ao hélio 
5. 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. 

6. Tabelas de mergulho 
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a. Profundidade equivalente em ar (PEA) 
b. Teoria da pressão parcial constante do oxigênio (PPO2) 
c. Sistema nervoso central (SNC) e conhecimento do rastreamento das unidades de rastreamento de 

oxigênio (OTU)   
d. Perfis de mergulho gerados por software 

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 

26.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: A 
profundidade máxima de treinamento não deve exceder o limite de projeto do fabricante 
ou 100 metres / 330 pés 

1. Analise adequada de todas as misturas de gases a serem usadas 
2. Demonstrar uma verificação completa dos sistemas e uma configuração de rebreather 
3. Demonstrar planejamento pré-mergulho adequado baseados nos lmites: 

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. Sobre absorção de nitrogênio a profundidade planejada com a mistura 

4. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
5. Demonstrar os procedimentos adequados para 

a. Controle da flutuabilidade 
b. Uso da ADV  
c. Gás de Resgate 
d. Remover o Bocal 
e. Técnicas de Subida 
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f. Paradas de segurança. 
g. Verificação do Dupla 
h. Simulação de Emergências 

6. Execute corretamente a desmontagem e manutenção do rebreather 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do TDI Diving Rebreathers com uma pontuação mínima de 80%, 

sem referência e seja capaz de explicar adequadamente cada resposta a um aluno em potencial 
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 ensino de todas as habilidades nos padrões de mergulhador específico da 

unidade 
5. Apresente um mínimo de 1 apresentação graduada em um tópico rebreather de circuito fechado 
6. Apresente e avalie todos os assuntos abrangidos nos padrões específicos do mergulhador da unidade 
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27. Air Diluent Closed Circuit Rebreather Instructor 
Course Unit Specific-Poseidon Discovery MK VI / 
SE7EN 

27.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de instrutor para Instrutores TDI que desejam ensinar o curso de 

Rebreather de Circuito Fechado Discovery MK VI / SE7EN. O objetivo deste curso é treinar instrutores para ensinar 
mergulho recreativo e mergulhar em recreação e desenvolver habilidades básicas de mergulho de reedição 
apropriadas para mergulhar dentro dos limites de profundidade recreacional normal para mergulho sem 
descompressão a 30 metros / 100 pés usando oxigênio (O2) e um diluente de ar .  

27.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem ensinar 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 de unidades aprovadas pela TDI Os graduados também podem se inscrever no curso 
específico da TDI CCR Decompression Procedures Unit, após ter cumprido os pré-requisitos para esse curso.  

27.3 Quem Pode Ensinar 
1. Qualquer treinador de instrutor TDI Poseidon MK VI / SE7EN CCR Rebreather pode ensinar este curso 

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. Um máximo de 4 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 4 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

27.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Instrutor de mergulho autônomo SDI Open Water, ou equivalente, com experiência de ensino de um ano 
3. TDI MK VI / SE7EN Diver or equivalent 
4. TDI Nitrox Instructor, ou equivalente 
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5. 250 mergulhos registados com 100 mergulhos com nitrox 
6. Fornecer prova de um mínimo de 50 mergulhos registrados no Poseidon MK VI / SE7EN com um mínimo 

de 50 horas de duração durante um mínimo de um ano 

27.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. 4 mergulhos com um mínimo de 240 minutos acumulados 

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

participantes e seu nível de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 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 candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

27.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Guia do Instrutor TDI Diving Rebreathers 
2. Manual TDI Diving Rebreathers 
3. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 
4. Formulário de avaliação do curso Rebreather 
5. Poseidon Discovery MK IV Manual do Usuário 

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 
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5. Barsky, Thurlow & Ward - The Simple Guide to Rebreather Diving  
6. Bob Cole - Rebreather Diving 
7. Jeffrey Bozanic - Mastering Rebreathers 

27.9 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. 

27.10 Assuntos obrigatórios 
Os treinadores de instrutores devem usar o Manual do Aluno de Rebreather de mergulho 
TDI, o guia do instrutor, o manual do fabricante e o Manual de Padrões e Procedimentos 
TDI atual, mas também podem usar qualquer texto ou material adicional que eles acham 
que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser abordados durante 
este curso e o candidato instrutor deve demonstrar conhecimento do nível do instrutor em 
todos os tópicos: 

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 

i. Manutenção da vávula 
ii. 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 
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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 / 130 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) 
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  

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. Perda de Bateria ou Sensores 
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27.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: 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 
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 
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ii. Quando trocar 

Para completar o curso, os alunos devem: 
1. Complete com satisfação o exame escrito do TDI Diving Rebreathers com uma pontuação mínima de 80%, 

sem referência e seja capaz de explicar adequadamente cada resposta a um aluno em potencial 
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 ensino do curso TDI Rebreather Diver 
5. Presente um mínimo de 1 apresentação graduada em um tópico rebreather de circuito fechado 
6. Apresente e avalie todos os assuntos abrangidos nos padrões específicos do mergulhador da unidade 
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28. Air Diluent Closed Circuit Rebreather 
Decompression Procedures Instructor Course 
Unit Specific-Poseidon Discovery MK VI / SE7EN  

28.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível TDI Instrutor para instrutores que desejam ensinar os procedimentos 

de descompressão Poseidon MK VI / SE7EN Unidade Closed Circuit Rebreather (CCR). O objetivo deste curso é 
treinar instrutores para ensinar mergulho recreativo e mergulhar em recreação e desenvolver habilidades básicas de 
mergulho de reedição apropriadas para mergulhar dentro dos limites de profundidade recreacional normal para 
mergulho com descompressão a 30 metros / 150 pés usando oxigênio (O2) e um diluente de ar .  

28.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem ensinar o Poseidon MK VI / SE7EN 

CCR com diluente ar procedimentos de descompressão para não exceder a profundidade projetada do fabricante ou 
45 metros / 150 pés com diluente de ar. Este curso é específico para unidades autorizadas 

28.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer treinador de instrutor TDI Poseidon MK VI / SE7EN CCR Air Diluent Decompression Procedures 
Rebreather 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 2 mergulhadores por instrutor; Fica a critério do treinador de instrutor reduzir esse número 

conforme as condições determinam 

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

número conforme as condições determinam 

28.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Certificado TDI Poseidon MK VI / SE7EN Rebreather Diver, ou equivalente 
3. Instrutor TDI Advanced Nitrox certificado, ou equivalente 
4. Instrutor TDI Procedimentos Descompressivo, ou equivalente 
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5. 250 mergulhos registados com 100 mergulhos com nitrox 
6. Fornecer prova de um mínimo de 100 mergulhos registrados no Poseidon MK VI / SE7EN com um mínimo 

de 100 horas de duração durante um mínimo de um ano 
7. Atender em pelo menos um curso de usuário completo de unidade específica para satisfação do instrutor 

treinador  

28.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. 4 mergulhos com um mínimo de 240 minutos acumulados 

Estrutura do curso 
1. O TDI permite que os formadores dos instrutores estruturam os programas em conformidade; tempo 

adequado para garantir a compreensão e capacidade de realizar habilidades necessárias  

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

28.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

28.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Guia do Instrutor TDI Diving Rebreathers 
2. Manual TDI Diving Rebreathers 
3. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 
4. Formulário de avaliação do curso Rebreather 
5. Poseidon Discovery MK IV Manual do Usuário 

Materiais Opcionais 
1. Apresentações PowerPoint TDI Diving Rebreathers 
2. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 



TDI Instructor Manual 
Leadership Standards         

Data: 01/01/2018 
Versão: 18.0 

 

Part_3-
TDI_Leadership_Standards.docx 
 

 
  

Página141de168 

 

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 

28.9 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. Bobina de elevação com sacola de elevação / baliza de superfície apropriada para máxima profundidade 

planejada mínima de 12 kg / 25 lbs 

28.10 Assuntos obrigatórios 
Os treinadores de instrutores devem usar o Manual do Aluno de Rebreather de mergulho 
TDI, o guia do instrutor, o manual do fabricante e o Manual de Padrões e Procedimentos 
TDI atual, mas também podem usar qualquer texto ou material adicional que eles acham 
que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser abordados durante 
este curso e o candidato instrutor deve demonstrar conhecimento do nível do instrutor em 
todos os tópicos: 

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 
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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 / 132 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 / 132 pés 
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) 
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  

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: 
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d. Loop alagado 
e. Alertas de Células de O2 
f. Perda de Bateria ou Sensores 

28.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: 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 
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. Desalagar 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 
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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. Complete com satisfação o exame escrito do TDI Diving Rebreathers com uma pontuação mínima de 80%, 

sem referência e seja capaz de explicar adequadamente cada resposta a um aluno em potencial 
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 ensino do curso TDI Rebreather Diver 
5. Presente um mínimo de 1 apresentação graduada em um tópico rebreather de circuito fechado  
6. Apresente e avalie todos os assuntos abrangidos nos padrões específicos do mergulhador da unidade 
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29. Helitrox Deco Closed Circuit Rebreather 
Instructor Course Unit Specific-Poseidon 
Discovery MK VI / SE7EN  

29.1 Introdução 
Este é o curso de certificação do nível do instrutor para os instrutores que desejam ensinar o curso de 

rebreather de circuito fechado com deco e helitrox no Poseidon MK VI / SE7EN. ????????  

Os instrutores podem ser qualificados para ensinar sobre qualquer unidade com a qual a TDI tenha padrões 
de mergulhador. 

29.2 Qualificações dos Graduados 
???? Este curso é específico de unidades aprovadas pela TDI 

29.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer treinador de instrutor TDI Poseidon MK VI / SE7EN CCR Air Diluent Decompression Procedures 
Rebreather 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 2 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

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

número conforme as condições ditarem 

29.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. TDI CCR Air Diluent Decompression Procedures (específico da unidade) Instrutor (ou equivalente) com 15 

alunos ensinados e experiência de ensino de 1 ano no CCR específico da unidade 
-e- 
3. Comprovação corretamente verificada de 30 mergulhos de misturas de gás logados em um rebreather com 

15 mergulhos registrados além de 35 metros / 115 pés 
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29.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. 4 mergulhos 

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

participantes e seu nível de habilidade.   

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

29.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a sede 

ou ao Escritório Regional 

29.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Guia do Instrutor TDI Diving Rebreathers 
2. Manual TDI Diving Rebreathers 
3. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 
4. Formulário de avaliação do curso Rebreather 
5. Poseidon Discovery MK IV Manual do Usuário 

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 
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29.9 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. Bobina de elevação com sacola de elevação / baliza de superfície apropriada para máxima profundidade 

planejada mínima de 12 kg / 25 lbs 

29.10 Assuntos obrigatórios 
Os treinadores de instrutores devem usar o Manual do Aluno de Rebreather de mergulho 
TDI, o guia do instrutor, o manual do fabricante e o Manual de Padrões e Procedimentos 
TDI atual, mas também podem usar qualquer texto ou material adicional que eles acham 
que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser abordados durante 
este curso e o candidato instrutor deve demonstrar conhecimento do nível do instrutor em 
todos os tópicos: 

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. 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) 
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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 / 132 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. 48 metros / 157 pés deco trimix 
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) 
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  

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 
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29.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: Profundidade 
máxima de 48 metros / 157 pés 
As seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: 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 
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. Desalagar 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 
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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. Complete com satisfação o exame escrito do TDI Diving Rebreathers com uma pontuação mínima de 80%, 

sem referência e seja capaz de explicar adequadamente cada resposta a um aluno em potencial 
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 ensino de todas as habilidades nos padrões de mergulhador específico da 

unidade 
5. Apresente um mínimo de 1 apresentação graduada em um tópico helitrox deco rebreather de circuito 

fechado 
6. Apresente e avalie todos os assuntos abrangidos nos padrões específicos do mergulhador da unidade 
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30. Explorer Rebreather Instructor 

30.1 Introdução 
Este é o curso de certificação de nível de instrutor para instrutores que desejam ensinar o curso de 

rebreather TDI Explorer O objetivo deste curso é treinar instrutores para ensinar mergulhos recreativos de rebreather 
e desenvolver habilidades básicas de ensino de mergulho de recreativos apropriadas para mergulhar dentro dos 
limites de profundidade de recreação normal para mergulho sem descompressão a 40 metros / 130 pés usando entre 
32-40% de misturas de Nitrox 

30.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados podem ensinar o curso TDI Explorer Rebreather 

a não exceder a profundidade máxima de 40 metros / 130 pés com Nitrox Gases entre 32-40%. 

30.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer treinador de instrutor TDI Explorer Rebreather pode ensinar este curso 

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. N/A 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 6 alunos por treinador de instrutor; Fica a critério do treinador de instrutores reduzir esse 

número conforme as condições ditarem 

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

a. Certificado TDI Explorer Diver 
b. TDI Nitrox Instructor, ou equivalente 
c. 100 Mergulhos registrados, 50 usando nitrox 

3. Assistência com pelo menos um curso completo do TDI Explorer Rebreather Diver a satisfação do instrutor 
TDI 

4. Fornecer a prova de um mínimo de 25 mergulhos de rebreather logados em um Explorer Rebreather, com 
um mínimo de 30 horas acumuladas 
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OU 
5. Se o candidato já é um instrutor TDI SCR ou CCR certificado, no lugar do n. ° 4 acima, forneça prova de 

10 mergulhos de repetidores GEM registrados com um mínimo de 15 horas acumuladas  

30.6 Estrutura e duração do curso 
Execução em Águas Abertas  

1. 4 mergulhos com um mínimo de 100 minutos acumulados  

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

participantes e seu nível de habilidade. 

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas Duração mínima do curso 2 dias.  

30.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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

NOTA: Os fabricantes podem exigir formulários adicionais  

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

ou ao Escritório Regional  
NOTA: Registre o Instrutor com o fabricante 

30.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual TDI Diving Rebreathers 
2. Hollis Exporer manual do usuário 
3. Manual de Padroes e Procedimentos TDI 

Materiais Opcionais 
1. Explorer PowerPoint 
2. Richard Pyle - A Learners Guide to Closed Circuit Rebreather Operations 
3. Kenneth Donald - Oxygen & the Diver 
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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 

Os treinadores de instrutores devem usar o Manual do Aluno TDI Diving Rebreathers, o 
guia do instrutor, 
 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. 

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

1. Um completo Explorer Rebreather, o candidato ao instrutor deve possuir ou ter acesso à sua própria 
unidade do Explorer, a fim de seguir o curso e ensiná-lo no futuro 

2. Lista de Checagem do Manual do proprietário 
3. Adequado absorvente de CO2 para os mergulhos a serem realizados 
4. Prancheta Subaquática 
5. Kit de ferramentas com peças sobressalentes apropriadas (o instrutor pode fornecer) 
6. Desinfetante, o instrutor pode fornecer 
7. Dois dispositivos de corte 
8. Máscara e nadadeiras  
9. Roupa de exposição adequado para o ambiente do mergulho  
10. Sistemas de Lastro / Lastro  
11. Cilindro de gás de tamanho apropriado com mistura apropriada para a profundidade do mergulho 
12. Gás off board (externo) 

30.10 Assuntos obrigatórios 
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) 
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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 
g. Toxicidade do Dióxido de Carbono (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. 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 
e. PSCR e FO2 

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 
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j. Problemas de manutenção do equipamento 

30.11 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: 
as seguintes habilidades devem ser preenchidas pelo candidato a instrutor: 
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. 
3. Demonstrar um cenário de verificação de vazamento e reparo 
4. Inserindo corretamente um cartucho de depuração 
5. Execute corretamente a configuração e verifique falha mecânica para cada mergulho HOLLIS EXPLORER 
6. 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 

7. Execute corretamente o mergulho planejado dentro de todos os limites pré-determinados 
8. Demonstrar o ajuste adequado do sistema contra pulmão debaixo d'água 
9. Execute corretamente uma recuperação de uma falha do sistema e mude para o gás de resgate estacionário 
10. 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  

11. .  Os candidatos do instrutor devem completar essas habilidade tanto no resgate de gás interno como 
externo.   

12. Demonstrar corretamente a técnica de limpeza da mangueira após cada cenário de resgate 
13. Demonstrar monitoramento apropriado do PO2 
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 
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, 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 
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2. Demonstrar julgamento maduro e de bom senso sobre planejamento e execução do mergulho 
3. Complete com satisfação o exame escrito TDI Trimix e seja capaz de explicar adequadamente cada 

resposta a um potencial estudante 
4. Passe os exames de mergulhador de TDI e Hollis com 85% respondidos corretamente e seja capaz de 

explicar adequadamente cada resposta a um potencial aluno  
5. Demonstrar proficiência em ensinar o programa Tiver EXPLORER Diver, apresentando um mínimo de 1 

apresentação graduada com um mínimo de 4 na apresentação. 
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31. Rebreather Full Cave Diver Instructor 

31.1 Introdução 
O objetivo deste programa é avaliar um instrutor candidato em relação aos seguintes critérios: 

1. Nível de conhecimento, profissionalismo e proficiência na apresentação de cursos abrangentes TDI 
Rebreather Cavern Diver, Rebreather Intro to Cave Diver e Rebreather Full Cave Diver. 

2. Proficiência na demonstração das competências necessárias em terra e água 
3. Proficiência em apresentar informações de sessões acadêmicas associadas aos cursos TDI Rebreather Cave 

Diving 
4. Atitude geral em relação à segurança, tanto para o instrutor quanto para o aluno 
5. Reduzir o impacto ambiental a longo prazo do nosso esporte pelo desenvolvimento de mergulhadores 

qualificados, eficientes e bem educados 
6. Possuir um profundo conhecimento das normas e procedimentos da TDI 

31.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste programa, os graduados serão autorizados pela TDI para ensinar e 

certificar estudantes ns areas:  
1. TDI Rebreather Cavern Diver ou equivalente 
2. TDI Rebreather Intro to  Cave Diver 
3. TDI Rebreather Full Cave Diver 

31.3 Quem Pode Ensinar 
Este programa deve ser conduzido pelo pessoal de treinamento da sede da TDI e / ou treinador de instrutor 
sênior que foi aprovado pela sede da TDI para avaliar candidatos instrutores. 

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 

Treinamento em Ambientes com Teto 
1. O razão máximoa de treinador de instrutor é de 3: 1 

31.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Certificado como instrutor de águas abertas em estado de ensino ativo por uma agência de treinamento de 

mergulho reconhecida internacionalmente a pelo menos 2 ano 
3. Certificado como TDI Rebreather Full Cave Diver ou equivalente 
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4. Forneça prova de pelo menos 200 mergulhos de caverna completos que não os de treinamento, um mínimo 
of 100 destes mergulhos devem ser de rebreather em cavernas. 

5. Tenha um mínimo de certificação em TDI CCR Air Diluent Decompression Procedures Instrutor ou 
equivalente  

6. Experiência de ensino rebreather de 1 ano  
7. Certificou um mínimo de 25 mergulhadores rebreather em qualquer nível 
8. Fornecer prova de assistência com pelo menos 2 cursos em cada um dos 3 níveis de Treinamento TDI 

Rebreather Cave 
9. Fornecer a recomendação de um instrutor TDI Rebreather Cave com quem o candidato tenha assistido um 

mínimo de 1 curso.  Este deve ser um instrutor diferente do instrutor treinador que conduz a avaliação do 
instrutor.   

NOTA: Um instrutor TDI Full Cave ativo pode atualizar administrativamente para esta 
classificação, desde que sejam atendidos os seguintes requisitos: 

1. Certificação como um instrutor Full Cave TDI de circuito aberto 
2. Certificado como mínimo de TDI Air Diluent CCR - Instrutor específico da unidade (deve ser certificado 

TDI Air Diluent Deco CCR instrutor se os mergulhos da caverna de descompressão forem conduzidos) 
3. Foram emitidos 5 certificados de rebreather em qualquer nível 
4. Forneça prova de 20 mergulhos registrados em caverna com rebreather 
5. Co-ensinou dois cursos completos de Rebreather Full Cave com um instrutor TDI Rebreather Full Cave 

ativo e forneça uma carta que verifique as datas de co-ensinamento da atividade e os alunos 

31.6 Estrutura e duração do curso  
Execução na Água 

1. O TDI permite que os formadores dos instrutores estruturam os programas em conformidade; tempo 
adequado para garantir a compreensão e capacidade de realizar habilidades necessárias 

Estrutura do Programa 
1. Os candidatos devem participar de um mínimo de 2 mergulhos supervisionados de TDI Cavern Rebreather 
2. Os candidatos devem participar de um mínimo de 2 mergulhos supervisionados de TDI Intro to Cave 

Rebreathers 
3. Os candidatos devem participar de um mínimo de 2 mergulhos supervisionados de TDI Full Cave 

Rebreathers 

Duração 
1. Mínimo duração 45 horas 

Limites de treinamento 
1. Mergulhos de Cavern: 

a. 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 

b. 60 metros lineares / 200 pés lineares da superfície 
c. Profundidade máxima de 30 metros / 100 pés 
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d. Mergulho Não descompressivo 
e. Sem restrições; sem areas pequenas demais para 2 mergulhadores passarem lado a lado 
f. Paradas de Segurança conforme apropriado ou necessário 
g. Manter um cabo guia continuo até águas abertas 
h. O equipamento apropriado para mergulhar na caverna é usado em conjunto com um rebreather 

aprovado pela TDI 
i. Não é permitida a remoção de equipamentos de suporte de vida dentro do ambiente de teto 
j. A visibilidade deve ser adequada para identificar a saída do interior da caverna 

2. Mergulhos Intro to  Cave: 
a. 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 

b. Profundidade máxima de 40 metros / 130 pés 
c. Mergulho Não descompressivo 
d. Manter um cabo guia continuo até águas abertas (sem jumps ou gaps) 
e. O equipamento apropriado para mergulhar na caverna é usado em conjunto com um rebreather 

aprovado pela TDI 
3. Mergulhos Full Cave: 

a. 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 

b. Profundidade máxima de 45 metros / 150 pés 
c. Sem remoção de equipamentos na caverna 
d. Fazer as Paradas de Segurança e de Descompressão como apropriado ou necessário 
e. Manter um cabo guia continuo até águas abertas 
f. O equipamento apropriado para mergulhar na caverna é usado em conjunto com um rebreather 

aprovado pela TDI 

31.7 Requerimentos Adminstrativos 
A seguir estão as tarefas administrativas: 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os candidatos a instrutor tenham os equipamentos necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos candidatos a instrutor 
4. Tenha os candidatos instrutores: 

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 Lider de Mergulho TDI a 

a sede ou ao Escritório Regional 
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31.8 Equipamentos necessários 
Materiais Requeridos 

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 

Materiais Requeridos 
1. NACD Art of Safe Cave Diving 
2. Manual Basic Cave Diving – A Blueprint for Survival 
3. Livro Cavern Measureless to Man 

Requerimentos de Equipamentos Especializados 
1. A completo e aprovado 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 
19. Três marcadores de linha não direcional  
20. Qualquer cilindro de descompressão encenado deve ser devidamente rotulado 

NOTA: O candidato instrutor deve estar na configuração completa de equipamento 
cavernícola para todas as atividades na água. 
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31.9 Assuntos obrigatórios 
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 
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 
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a. Requerimentos de Gás de Resgate 
b. Emergências Sem ar  

13. Etiqueta do mergulho da caverna 

31.10 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 candidatos do instrutor são obrigados a demonstrar os exercícios de terra / segurança 
do mergulhador de caverna conforme descrito nos materiais TDI Diving in Overhead 
Environments. Os candidatos ensinarão e incentivarão os costumes da caverna e a etiqueta 
adequada em todos os momentos. 

1. Apropriadamente implementar um cabo guia 
2. Apropriadamente seguir o cabo guia 
3. Uso adequado de carretilhas; primária, segurança  
4. Circuitos, travessias, Ts, jumps e gaps 
5. Uso da carretilha de segurança para procedimentos de mergulhador perdido 
6. Uso da carretilha de segurança para procedimentos de cabo perdido 
7. Conduza a saída com cilindro de resgate, incluindo a troca de cilindros , seguindo um cabo guia 
8. Conduza a saída com cilindro de resgate, incluindo a troca de cilindros, em zero visibilidade enquanto 

segue um cabo guia  
9. Situações simuladas/emergências incluindo: 

a. Emaranhamento por cabos  
b. Cabo guia quebrado ou rompido 
c. Falha de Lanterna Principal  
d. Falha da válvula de regulador  
e. Falhas de nadadeiras e máscara 

10. Comunicações 
a. Lanterna 
b. Mão e contato 

11. Os candidatos são obrigados a apresentar um mínimo de 6 palestras, 3 preparadas e 3 improvisadas, do 
Mergulho TDI em Ambientes com teto.  
 

O candidato deve ser proficiente com as seguintes habilidades na água durante mergulhos 
de caverna introdutórios. O candidato deve ser proficiente com as seguintes habilidades na 
água durante mergulhos da caverna e deve demonstrar e conduzir o aluno através de uma 
seleção do seguinte: 
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1. Apropriadamente implementar um cabo guia 
2. Um marcador de linha não direcional e direcionais 
3. Apropriadamente seguir o cabo guia  
4. Seguir corretamente um cabo guia com os olhos fechados; simulando perda de visibilidade 
5. Execute a saída usando o gás resgate e pratica a troca de cilindros com colegas de equipe 
6. 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 
7. Remover e recolocar a máscara embaixo da água mantendo contato com o cabo guia 
8. Demonstrar sinais de lanterna / manuais e toque contato 
9. Preservação e técnicas de consciência 
10. Referenciando como navegação de backup 
11. Técnicas de anti-sedimento 
12. Simule uma falha de lanterna primária e use lanterna reserva para sair da caverna 
13. Procedimentos de cabo perdido 
14. Demonstrar exercícios de amigos perdidos  
15. Demonstrar o uso de carretilhas para executar jumps e gaps requeridos em circuitos e travessias para 

manter um cabo guia contínuo até águas abertas 
16. Sair da caverna realizando o exercício de rebreather em modo SCR 
17. Sair da caverna simulando a falha da solenóide (se aplicável) 
18. Demonstrar técnicas avançadas de navegação, incluindo um mínimo de: 

a. 4 Jumps 
b. 2 circuitos 

19. Demonstrar habilidades específicas da unidade rebreather em conformidade com o nível atual de 
certificação rebreather conforme descrito no currículo do curso TDI 
 

NOTA: Todas as situações / exercicios de emergência devem ser realizadas durante a saída 
de todos os mergulhos. 
NOTA: Um cabo contínuo até águas abertas deve ser mantida em todos os mergulhos das 
cavernas 
Além do acima, o candidato deve: 

1. Complete o exame TDI Diving in Overhead Environments Instructor com uma pontuação mínima de 80% 
com 100% de remediação 

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. Receba a recomendação de certificação pelo Diretor de Treinamento da TDI 

NOTA: Uma atitude irresponsável ou descuidado é motivo suficiente para negar a 
certificação. 
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31.11 Requerimentos de Renovação: 
1. Certificou pelo menos 4 TDI Cavern Rebreather ou  TDI Rebreather Intro to Cave e pelo menos 2 TDI 

Rebreather Full Cave 
2. Ensinou um mínimo de 3 cursos completos 
3. Forneça prova de no mínimo 15 mergulhos registrados em caverna de não treinamento 
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32. TDI Instructor Trainer  

32.1 Introdução 
O Curso de Formadores de Instrutores (ITW), treina os candidatos como avaliadores completos, para 

conduzir a Avaliação do Instrutor SDI (IEC) de forma independente.  Uma classificação correspondente do nível 
atual do instrutor deve ser realizada para todos os níveis de IT, juntamente com as certificações mínimas dos alunos, 
conforme detalhado neste esboço.    

32.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para ensinar os curso de nível 

de Instructor para os níveis aprovados. 
1. Treinadores de instrutores podem participar de Workshops de treinadores de instrutores 
2. Conduzir programas administrativos de crossover para Profissionais SDI 
3. Conduzir o programa de Course Director 

32.3 Quem Pode Ensinar 
Este workshop só pode ser ensinado por avaliadores de instrutores treinadores autorizados pela SDI/TDI 
Training World Headquarters. 

32.4 Razão Instrutor-Aluno 
A razão de candidato x IT é Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo 

adequados para garantir o treinamento completo e completo do assunto 

32.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Forneça prova de 300 mergulhos registrados 
3. Seja um Course Director SDI ativo e tenha conduzido um mínimo de 1 curso de desenvolvimento de 

instrutor (IDC)  
OU  

4. Seja um SDI OWSDI ou Equivalente ativo, por um período mínimo de 2 anos sem garantia de qualidade 
verificada nos ultimos 12 meses  

5. Foram emitidos um mínimo de 200 certificações de mergulhador em vários níveis ou níveis equivalentes 
sugeridos, conforme definido abaixo: 

a. 150 Mergulhador Scuba de Águas Abertas 
b. 20 Mergulhadore de Resgate 
c. 25 Mergulhador Especialista 
d. 5 Divemaster ou Assistente de Instrutor 
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6. O candidato deve mostrar a verificação do uso de padrões e materiais SDI / TDI / ERDI por conduzir ou 
auxiliar pelo menos 5 cursos completos de SDI / TDI / ERDI  

7. Forneça prova de fornecedor atualizado de RCP, primeiros socorros e oxigênio, onde a legislação local 
permite  

8. Exame médico atual para mergulho autônomo assinado por um médico licenciado 

32.6 Estrutura e duração do curso 
Estrutura do curso 

1. O time que está conduzindo pode estruturar os cursos de acordo com o número de candidatos que 
participam   

2. O programa de Instructor Trainer pode ser ensinado em conjunto com o curso de Course Director pela 
equipe de funcionários nomeados pela sede da SDI 

Duração 
3. O treinador de instrutor deve completar 100 horas sob a direção e supervisão da sede da SDI. 

32.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Todas as taxas do curso devem ser pagas duas semanas antes do início do curso 
2. Os candidatos devem ter o equipamento apropriado para o treinamento de águas confinada / piscina e águas 

abertas 
3. Comunique o horário e o conteúdo do curso ao (s) candidato (s) 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI ??????? 
b. Envie o Formulário de Declaração Médica TDI assinado por um médico licenciado    ??????   

SDI or TDI ???? 

Após a conclusão bem sucedida deste programa o instructor trainer evaluator deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada enviando o formulário de inscrição SDI Dive Leader apropriado e 

outra documentação necessária para a sede da SDI ???? 

32.8 Materiais Requeridos 
Materiais necessários para o candidato a IT: 

1. Normas e Procedimentos SDI  
2. Materiais de treinamento SDI conforme necessário 
3. Manual do Instructor Trainer SDI 

Para o Instructor Trainer Evaluators: 
1. Manual do Instructor Trainer SDI 
2. Normas e Procedimentos SDI 
3. Materiais de treinamento SDI conforme necessário 
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4. Formulário de Avaliação de IT 
5. Exame escrito do ITW 

32.9 Assuntos obrigatórios 
Além de uma revisão de todas as áreas requeridas para o curso de Course Director, os 
seguintes assuntos devem ser abordados durante o programa de Instructor Trainer, a 
critério do time: 

1. Documentação necessária para cursos de Instrutor / Diretor de Curso 
2. Como realizar cursos de instrutor, avaliação de instrutores e cursos de Diretor de Curso 
3. Fatores / leis regionais / culturais que afetam os profissionais de mergulho, ou seja, Estado, País 
4. Gerenciamento de Emergências de Mergulho 
5. Técnicas Avançadas de Aprendizagem 
6. Como a Sede determina a equivalência de padrões com outras agências 

32.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades, usando os 
materiais SDI, quando aplicável: 

1. Presente, na qualidade do instrutor treinador, um mínimo de: 
a. Uma apresentação em sala de aula sobre os fatores / leis regionais e / ou culturais que afetam o 

negócio do mergulho em sua própria região.  
b. Uma apresentação em sala de aula sobre um assunto relacionado à classificação de instrutor de 

SDI mais alta a ser atingida.   
c. Uma apresentação em sala de aula sobre um assunto relacionado à Gestão de Emergência de 

Mergulho   
2. Avalie um mínimo de 3 apresentações em sala de aula. 
3. Participe de um mínimo de 3 discussões adicionais relacionadas a áreas requeridas 
4. Passe com sucesso o exame escrito do ITW com uma pontuação mínima de 80%, com 100% de correção 

pela equipe de IT 
5. Certifique um total de pelo menos 200 mergulhadores, 50 dos quais devem ser certificações SDI / TDI / 

ERDI 
6. Mostrar verificação de pessoal 1 curso completo de instrutor TDI (qualquer nível dentro da TDI) 

NOTA: Além dos itens acima, todos os candidatos a IT devem preencher todos os 
requisitos listados no curso de Course Director para águas confinados e águas abertas 
exigidas no desempenho de habilidades e graduação 

32.11 Políticas para todos os formadores de instrutores 
1. Os formadores de instrutores devem ser registrados na sede mundial da SDI/TDI e no respectivo escritório 

regional SDI/TDI no país de residência 
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2. Após a conclusão do programa de instructor trainer, os formadores de instrutores podem atualizar para 
outro nível de instrutor sem participar de outro curso de IT, desde que tenham permanecido ativamente 
ensinando cursos de instrutor.   

3. Todos os cursos de TDI requerem um número mínimo de certificações de estudantes nesse nível antes que 
os instrutores possam obter o status de formador do instrutor para esse curso.  

Eles são os seguintes: 
Níveis TDI Alunos Mergulhos 

Nitrox 10 25 
Advanced Nitrox 10 50 
Decompression 
Procedures 10 25 

Extended Range 25 100 
Helitrox 15 50 
Advanced Trimix * 30 em qualquer nível 100 
Semi-Closed Rebreather 15 50 
Nitrox Gas Blender 10 N/A 
Advanced Gas Blender 10 N/A 
O2 Service Technician 10 N/A 
CCR Air Diluent 25 em qualquer nível 200 horas 
CCR Mixed Gas 10 (+Air Diluent IT) 300 horas 
CCR Advanced Mixed Gas 10 (+Air Diluent IT and Mixed Gas IT) 350 horas 

 
* A classificação Advanced Trimix IT cobre os níveis Trimix e Advanced Trimix 

NOTA: Salvo especificação em contrário, um mínimo de 10 alunos devem ser certificados 
nesse nível, antes e o indivíduo pode solicitar uma atualização do nível TDI ITnível 
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