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APÊNDICE I 

TABELA: GRAU DE RISCO DA OCORRÊNCIA x REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

 MFF  SISTEMA DE 

FONIA 

SUBAQUÁTICA 

CABO GUIA BAIL OUT MOSQUETÃO 

DE 

SEGURANÇA 

COMPUTADOR LANTERNA 

BAIXO 

RISCO 

Fortemente 

recomendável 

Fortemente 

recomendado * 

Obrigatório Obrigatório** Obrigatório*** Facultado Facultado**** 

MÉDIO 

RISCO 

Fortemente 

recomendável 

Fortemente 

recomendado * 

Obrigatório Obrigatório Obrigatório*** Fortemente 

recomendado 

Facultado**** 

ALTO 

RISCO 

Fortemente 

recomendável 

Fortemente 

recomendado * 

Obrigatório Obrigatório Obrigatório*** Obrigatório Obrigatório 

*Nas ocorrências onde se façam presentes circunstâncias que caracterizem uma “condição perigosa” nos termos desta norma (Art. 2º, inciso XIX) será obrigatório o uso 

do sistema completo de fonia subaquática independentemente da classificação de risco da ocorrência. O sistema de fonia subaquática é fortemente recomendável, 

independente da classificação de risco da ocorrência, ainda que seja restrita à comunicação entre o Mergulhador de fundo e Mergulhador de emergência. 

**O uso do cilindro de bail out é facultado em ocorrências atendidas a partir de margens de praias oceânicas enquadradas no conceito de ocorrências de baixo risco 

(Art. 2º, inciso XLVIII). Para tanto deverá ser avaliado e considerado os riscos existentes no local. Requisitos: Consultar Anexo 2. 

***O uso do mosquetão de segurança é obrigatório para os padrões de busca e recuperação subaquático do tipo Semi Circular, Circular, Caminhada pelo Píer e Linhas 

Corridas. 

**** Embora a iluminação gerada por lanternas subaquáticas sejam ineficientes em ambientes de grande turbidez em virtude das partículas em suspensão na água, as 

mesmas tornam-se importantes equipamentos de segurança em mergulhos de segurança pública realizados à noite por possibilitar, por vezes, a leitura de instrumentos 

sendo, portanto nesses casos fortemente recomendável o seu uso. 

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Mergulhomaisseguro/Anexo%202%20-%20Manual%20da%20rotina%20de%20serviço,%20procedimentos,%20comunicacao%20e%20padroes%20de%20busca%20Revisao%20%202016.pdf
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APÊNDICE I 

TABELA: GRAU DE RISCO DA OCORRÊNCIA x REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

(CONTINUAÇÃO) 

 SONDA PORTÁTIL 

MEDIDORA DE 

PROFUNDIDADE  

CAPACETE ROUPA DE EXPOSIÇÃO TÉRMICA COMPLETA 

e ACESSÓRIOS (CAPUZ, LUVA E BOTA) 

FERRAMENTAS DE CORTE 

(FACA e CORTA CABOS) 

BAIXO 

RISCO 

Obrigatório Facultado Obrigatório Obrigatório 

MÉDIO 

RISCO 

Obrigatório Facultado Obrigatório Obrigatório 

ALTO 

RISCO 

Obrigatório Facultado Obrigatório Obrigatório 
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APÊNDICE II 

TABELA: GRAU DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO x REQUISITOS DE EQIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

CATEGORIA 

1 

Altíssimos níveis de produtos químicos 

ou biológicos 

Ambientes contaminados como valas, línguas negras e 

assemelhados, caracterizado por ausência de vida animal 

na água; ou reservatórios artificiais de produtos químicos 

e biológicos. 

Necessita de capacete de mergulho 

para águas contaminadas e 

encapsulamento total do 

mergulhador de segurança pública 

com roupa seca para contaminantes. 

Não realizado pelo CBMES 

CATEGORIA 

2 

Altos níveis de produtos químicos ou 

biológicos 

Ambiente caracterizado por possibilidade de vida animal 

na água, porém contaminado com substâncias tóxicas e 

organismos patogênicos capazes de causar doenças ao 

mergulhador de segurança pública. 

Necessita de encapsulamento total 

do mergulhador de segurança 

pública com roupa seca para 

contaminantes. Não realizado pelo 

CBMES 

CATEGORIA 

3 

Baixo nível de contaminação Ambiente poluído, caracterizado como sendo comum 

para locais habitados. 

 

Roupa úmida e MFF. Realizado pelo 

CBMES  

CATEGORIA 

4 

Sem contaminação Ambiente como oceano e água potável Roupa úmida e máscara de 

mergulho autônomo semi facial. 

Realizado pelo CBMES 

 




