
MERGULHADOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 “Public Safety Diver” 

1. Introdução 

Os fatores particulares de stress encontrados pelos mergulhadores de resgate e recuperação, 

são únicos no universo do mergulho autônomo. 

Em adição ao fato de frequentemente terem um limitado controle sobre o ambiente em que 

mergulham, estes poderão ter de lidar com decisões de motivação política, menos visadas, assim 

como uma barreira de condições adversas presentes em praticamente todos os cenários de 

intervenção.  

Estas condições incluem o risco de contaminação por materiais perigosos, o stress psicológico 

e risco de mergulhar em águas com visibilidade nula, os fatores psicológicos ligados à recuperação de 

cadáveres, trato com familiares e imprensa local e outros. 

Como resultado, a formação especializada para este tipo de mergulho é mais exigente do que 

a encontrada no mergulho comum. 

Para dar resposta à necessidade de uniformização e padronização do ensino do mergulho 

nesta área vital, e permitir uma maior eficácia na operacionalidade conjunta de equipes de mergulho 

provenientes de diferentes organismos do Serviço Público Estadual este treinamento visa esta 

capacitação do mergulhador de resgate. 

O CURSO DE MERGULHADOR DE SEGURANÇA PÚBLICA com treinamento de intervenção 

subaquática em emergências de resgate e recuperação é um programa intensivo de 80 horas/aula 

(duas semanas) com os seguintes objetivos: 

• Aumentar o seu conhecimento sobre segurança de mergulho; 

• Desenvolver habilidades dos mergulhadores para antecipar e prevenir os problemas bem 

como administrá-los; 

• Ensinar técnicas efetivas de resgate e habilidades de primeiros socorros específicos ao 

mergulho; 

• Preparar os mergulhadores para administrar situações de emergência de mergulho; 

• Expandir o conhecimento do mergulhador que estiver se preparando para um treinamento de 

nível de liderança; 

• Desenvolver o conhecimento, as atitudes, o julgamento e as habilidades para supervisionar 

mergulhadores em atividades de mergulho de busca e recuperação; 

• Desenvolver o conhecimento da teoria do mergulho, habilidades de resgate e experiência aos 

níveis necessários para que possam repassar com segurança; 

• Promover ao aluno o crescimento para atingir necessidades individuais e interesses para 

educação continuada e qualificação com certificação adequada a seu nível. 



2. Desenvolvimento das Aulas 

 

2.1 Matérias Básicas  

• Fisiologia Aplicada ao Mergulho 

• Efeitos Diretos da Pressão 

• Efeitos Indiretos da Pressão 

• Equipamentos de Mergulho Livre, Autônomo e Dependente (circuito aberto e fechado) 

• Planejamento de Mergulho e Tabelas de Mergulho  

• Leis da Física (Arquimedes,Pascal,Charles,Amontons,Avogadro,Boyle,Henry,Dalton,La Place) 

• Meio Ambiente do Mergulho (Seres marinhos, Ecologia)  

 

2.2 Matérias Aplicadas  

• Tabela Multinível / Mergulhos Repetitivos / Teoria da Descompressão  

• Aspectos Médicos do Mergulho e o Condicionamento Físico dos Mergulhadores 

• Salvamento Terrestre, Aquático e Subaquático / 1º Socorros / Uso do DEA 

• Procedimentos de Emergência (Resgate do Mergulhador) 

• Prevenção de Acidentes, Gerenciamento de Acidentes e Transporte de Mergulhadores 

• Provedoria de Oxigênio para Mergulhadores 

• Mergulho Noturno, Profundo, Cavernas, Naufrágios e Visibilidade Restrita 

• Mergulho de Busca e Recuperação de Objetos Submersos 

• Mergulho de Navegação e Orientação com clínica de Flutuabilidade 

 

2.3 Matérias de Segurança Pública 

• A preparação dos Equipamentos para Faina Operacional  

• Respostas Fisiológicas e Psicológicas a Situações de Emergência  

• Gestão e Controle do Stress 

• Técnicas de Mergulho Solo e Auto Suficiência 

• Análise de um local de Intervenção pelos Mergulhadores de Resgate 

• Preparação e Procedimentos de Segurança do local de Intervenção  

• Estrutura e Organização da Equipe de Mergulho Operacional 



• Uso de Máscara FullFace – fornecida no curso 

• Balões de Flutuação (uso de LPS – Levantador de Peso Submerso) 

• Preservação de Provas e Indícios Criminais  

• Elaboração de Relatórios de Mergulho e Registos de Dados 

• Como Identificar e arrolar testemunhas 

•  Conduzir uma entrevista com testemunhas visando ter informações para a realização do 
mergulho 

•  Elaborar um mapa do local para a realização do mergulho 

• Lidando com a Imprensa no local 

• Equipe de mergulho  

•  Check list do Equipamento 

•  Funções do mergulhador, do guia e do reserva 

•   Procedimentos da operação  

•   Sinais subaquáticos e de superfície  

•   Mergulho sem visibilidade e ambiente de enrosco 

 

2.4 Matérias Didáticas  

• Como atuar em Águas Fechadas / Critérios de Segurança  

• Como atuar em Águas Abertas / Critérios de Planejamento  

• Como conduzir Briefings e Debriefings  

• Liderança e Aspectos Operacionais  

 

2.5 Matérias Organizacionais  

• Aspectos Legais e Normas Vigentes do Mergulho 

• Cenário de Resolução de Problemas  

 

2.6 Matérias Institucionais  

• Introdução a Certificadoras Internacionais de Segurança Pública  

 

 



2.7 Sessões de Águas Confinadas (piscina) 

• Introdução a Atividades Subaquáticas 

• Equipagem e Desequipagem / Equipamento Livre / Apnéia  

• Entrada com Equipamentos nas Mãos 

• Circuitos, Estações, Montagem de Pipiers e Testes 

• Equipagem e Desequipagem / Equipamento Autônomo  

• Pistas de Habilidades Gerais (livre e autônomo com máscara escura) 

• Natação Aplicada ao Mergulho de Resgate – Provas Físicas e Testes 

* 400 m Natação Livre / máximo de 10 min  

* 25 m apnéia Dinâmica em Extensão com Roupa de 5mm sem Lastro  

* 900 m Equipamento Livre /  máximo de 16 min  

* Flutuabilidade de Sobrevivência / 13 min livre e 4 min com lastro de 4 Kg 

 

2.8 Habilidades do Mergulhador 

• Todos Exercícios do Curso Básico, Avançado e Rescue Diver 

• Exercícios Avançados (Carretilha, Bússola, LPS, Bratguiler) 

• Exercícios de Resgate Noturno (uso de Lanternas HID) 

• Mergulhador Inconsciente na Superfície e no Fundo  

• Mergulhador em Pânico na Superfície e Resgate Aquático 

• Retiradas de Vítimas e uso de Equipamentos de Resgate Aquático 

 

2.9 Sessões de Águas Abertas (lagoa) 

• Habilidades do Mergulhador 

* Simulações de Resgate em Lagoa  

* Retiradas sem Prancha  

* Retiradas com Prancha  

* RCP , DEA, O2, Transporte 

- Exercícios de Resgate  

* Mergulhador Inconsciente na Superfície e no Fundo  

* Pânico e Técnicas de Reboque  



2.10 Avaliações 

• Será realizada uma prova teórica por módulo teórico de treinamento 

• Será realizada uma prova geral pelo treinamento em águas fechadas 

• Será realizada uma prova geral pelo treinamento em águas abertas 

• O candidato necessita de 70% de aproveitamento para APROVAÇÃO 

 

 

3. Dos exames 

Os exames necessários serão estabelecidos a critério médico, sendo sugeridos os seguintes: 

 3.1.1 Radiografia Panorâmica da Mandíbula; 

 3.1.2 Radiografia Periapical; 

 3.1.3 Audiometria; 

 3.1.4 Impedanciometria; 

 3.1.5 Telerradiografia do Tórax AP; 

 3.1.6 Eletrocardiograma Basal; 

 3.1.7 Eletroencefalograma; 

 3.1.8 Urina: elementos anormais e sedimentoscopia; 

 3.1.9 Fezes: protozooscopia e ovohelmintoscopia; 

 3.1.10 Sangue: sorologia para lues, dosagem de glicose, hemograma completo; 

 3.1.11 Raio X dos seios da face.  

 

 

4. Do material individual 

Os militares deverão apresentar ao curso com os seguintes materiais: 

a. 01 óculos de natação (touca opcional) 

b. 01 par de nadadeiras 

c. 01 máscara facial para mergulho 

d. 01 snorkel  

e. 01 cinto de lastro com 8kg 

f. 01 roupa de neoprene 



g. 01 capuz 

h. 01 colete equilibrador 

i. 02 cilindros de alumínio S80 

j. 01 cabo solteiro 

 

DEMAIS OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS DOS LOCAIS: 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUTORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


