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PREFACIO 
 

Os membros da Associação de Contratantes de Mergulho Internacional - ADCI con-
cordam em seguir estes Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial 
realizadas dentro dos Estados Unidos da América e suas possessões, assim como as em-
presas sócias com domicílio fora dos Estados Unidos. Estes Padrões de Consenso tam-
bém são recomendados e o seu uso incentivado, como orientação para realização de ope-
rações de mergulho comercial, por empresas não associadas, que estejam engajadas em 
operações de mergulho comercial e pelo país da bandeira sob a qual o navio opere, ou 
outros organismos nacionais. 

Estes Padrões de Consenso representam a filosofia coletiva de operação de 
centenas de empresas associadas à ADCI e foram cuidadosamente desenvolvidos para 
apresentação de Padrões Mínimos necessários à realização de operações básicas de 
mergulho comercial tanto offshore quanto em terra. Como em qualquer atividade para a 
qual foram desenvolvidos Padrões Mínimos, nada poderá substituir o cuidadoso 
planejamento e a avaliação do trabalho a ser feito e as condições que provavelmente 
serão encontradas. 
 

Em todas as situações, permanecerá com o Supervisor de Mergulho da equipe de 
mergulho, a responsabilidade de garantir que tudo seja feito de maneira a aumentar o 
número de pessoas ou equipamentos necessários para conduzir a operação designada de 
modo consistente com os mais altos padrões de segurança. 

 
Os Padrões de Consenso da ADCI baseiam-se nas exigências atuais dos regula-

mentos Federais dos EUA e também nas práticas e procedimentos da indústria de mergu-
lho comercial, representadas por mais de 200 empresas de mergulho associadas. Estes 
Padrões foram cuidadosamente desenvolvidos visando assegurar um grau de segurança 
máxima, se os seus conteúdos forem cuidadosa e continuamente observados, e são reco-
nhecidos como padrões mínimos, sem os quais operação alguma de mergulho deverá ser 
realizada. 

 
Nada do conteúdo destes Padrões objetiva substituir ou suplantar regulamentos, códigos 
ou padrões aplicados pelos Flag States ou organismos nacionais fora da jurisdição dos 
EUA. 

 
A ADCI reconhece a validade dos Códigos e Padrões desenvolvidos por outras 
organizações internacionais reconhecidas como tais, mas não limitadas às Sociedades de 
Classificação, International Marine Contractors Association-IMCA, International Maritime 
Organization-IMO (agência das Nações Unidas), Institutos de Desenvolvimento de 
Padrões, etc. Talvez seja necessário que  empresas membros dessa Associação que 
operem fora da jurisdição dos Estados Unidos obedeçam aos Códigos e Padrões 
preparados por outros. Entretanto, se for exigido que obedeçam também a outros Códigos 
e Padrões, as empresas associadas  continuam sendo obrigadas a obedecer pelo menos 
às exigências mínimas destes Padrões, além das outras exigências aplicáveis. 

 
Deve-se ter o máximo cuidado para que sejam feitos o planejamento e avaliação 

completos de toda e qualquer operação de mergulho comercial. Estes Padrões estabele-
cem um limiar mínimo, abaixo dos quais empresa alguma poderá considerar como segura 
uma dada operação. Nenhum conjunto de procedimentos padrões será capaz de prever 
todas as situações de operação que possam ser encontradas e, conseqüentemente, ne-
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nhum usuário destes Padrões poderá julgar que a operação é segura apenas por obedecer 
às orientações aqui contidas. 
 

Nenhum padrão poderá substituir o bom senso, o julgamento bem fundamentado ou 
a preocupação continua com a segurança. Desvios dos Padrões e Códigos deverão ser 
sempre feitos, para tornar maior a segurança. Reconhece-se que, em uma situação de 
emergência, talvez não seja possível a total obediência aos Padrões e Códigos. Em tais 
casos, um plano de resposta emergencial cuidadosamente articulado deverá ser 
implementado para minimizar os riscos. 
 
 
 
 
REGISTRO DE MUDANÇAS 
 

Esta Quinta edição dos Padrões de Consenso para Operações de Mergulho 
Comercial da ADCI substitui a Quarta Edição, datada de 1992. 
 
 

Nº da Mudança Data Descrição da  
Mudança Nº da Página 
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NOTA ESPECIAL 
 

Uma publicação técnica tem valor na medida em que se mantém atualizada. A ADCI 
periodicamente atualiza os Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial 
e Subaquáticas, de modo a espelhar os novos procedimentos e demais novidades nos 
campos das operações de mergulho comercial e subaquáticas. Essas atualizações 
acontecerão na forma de mudanças periódicas ou revisões importantes, e serão 
registradas na página do Registro de Mudanças e publicadas no site www.adc-int.org, 
após aprovação da Diretoria. 

Cópias dos Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial e 
Subaquáticas poderão ser obtidas no endereço: 
 
 Association of Diving Contractors International  
 5206 FM 1960 West 
 Suite 202 
 Houston, TX 77069 - EUA 
 Fone (281) 893-8388, Fax (281) 893-5118 
 http://www.adc-int.org 
 

Solicita-se a todas as pessoas, contratantes, clientes, membros da ADC 
Internacional e demais interessados em operações de mergulho comercial e subaquáticas, 
que enviem, ao endereço acima, críticas construtivas e recomendações visando melhorar 
os Padrões. A Diretoria da ADCI é responsável pela aprovação final destes Padrões de 
Consenso. 
 
Sobre erratas ou atualizações desta quinta edição, favor dirigir-se ao site da ADCI: 

www.adc-int.org 
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1.0  ESTIPULAÇÕES GERAIS 
 
 
1.1.  ABRANGÊNCIA E APLICAÇÃO 
 
 
1.1.1 Finalidade 

O propósito básico destes Padrões de Consenso é o de contribuir para a segu-
rança e bem-estar dos mergulhadores comerciais e de outras pessoas envolvidas 
em operações subaquáticas. 

Estes Padrões de Consenso aplicam-se a todos os tipos de trabalho, seja ele 
na costa ou offshore, envolvendo operações de mergulho comercial e subaquáti-
cas. Seu objetivo é o de complementar leis e regulamentos governamentais aplicá-
veis, bem como suplementar códigos industriais da prática segura, relativos às ope-
rações de mergulho comercial e subaquáticas. 

Nada do conteúdo deste Manual deverá ser interpretado como substituto de 
qualquer lei, regra ou regulamento de qualquer agência governamental autorizada 
a implantar tais regulamentos em benefício de sua nação. 

 
1.1.2 Atos para Preservação 

Fica expressamente estipulado e declarado que, em qualquer situação de e-
mergência que requeira o salvamento de vidas, toda empresa, seus representan-
tes, diretores, agentes ou empregados poderão agir de maneira diferente dos pro-
cedimentos e recomendações de operação contidos nestes Padrões. 
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2.0 EXIGÊNCIAS DE PESSOAL 
 
 
2.1  GERAL 

 
Toda pessoa envolvida em operações de mergulho e subaquáticas deverá 

possuir todas as qualificações necessárias para o trabalho designado. A designa-
ção de níveis de habilidades nestes Padrões incorpora três elementos básicos: 

• Proficiëncia Técnica 
• Experiëncia em Campo 
• Competência Comprovada 

 
As pessoas designadas para atividades específicas de mergulho e 

subaquáticas deverão: 
 
1. Ter conhecimento e habilidades adquiridos através da combinação do 

treinamento formal e/ou experiência no seguinte: 
• Procedimentos e Técnicas de Mergulho  
• Procedimentos Emergenciais 
• Fisiologia e Física Relacionadas ao Mergulho 
• Equipamento de Mergulho 
• Primeiros Socorros e Ressuscitação Cárdio-Pulmonar 
• Eletrônica (ROV - Veículo Operado Remotamente)  
• Tecnologia de Informática (Operações com ROV)  
• Hidráulica (Operações com ROV)  
• Mecânica (Operações com ROV)  

 
2. Familiaridade com procedimentos e competência no uso de ferramentas, 

equipamentos, dispositivos e sistemas relacionados às tarefas designadas. 
 
O pessoal treinado e certificado por agências de recreação tais como, mas não 
limitadas à Associação Nacional de Instrutores Subaquáticos - NAUI, Associação 
Profissional de Instrutores de Mergulho - PADI, Associação Cristã de Moços - ACM 
ou outras organizações similares, não têm o treinamento suficiente para participar 
em ou conduzir atividades de mergulho comercial sem um treinamento formal 
complementar. 
 
3. No caso de pessoas admitidas como mergulhadores ou expostas a condições 

hiperbáricas, deverão ser preenchidos os requisitos de qualificação física para 
tais atividades, descritos no Parágrafo 2.8 Exigências Médicas e detalhadas 
no Parágrafo 2.9 Padrões Médicos e Recomendações. Tais qualificações 
físicas deverão ser documentadas por meio do Formulário Histórico Médico e 
Exame Físico, da ADCI, ou equivalente. 

 
Pessoas a quem faltem a experiência e competência descritas acima, poderão ser 
designadas para uma determinada tarefa, sob a supervisão de alguém experiente e 
qualificado, a fim de que ganhem a experiência e nível de competência exigidos. 
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4. No caso de operadores de câmaras de descompressão, o conhecimento de 
operações de tais câmaras. 

5. No caso de pessoas envolvidas em operações com ROV, conhecimento de: 
• Construção do ROV 
• Lançamento e Recuperação do ROV 
• Limitações do ROV  
• Responsabilidades da Tripulação do ROV  
• Perigos Relacionados à Elétrica do ROV 

 
 
2.2 QUALIFICAÇÕES PARA O NÍVEL DE INICIANTE 

 
O pessoal que esteja se iniciando na profissão de operações mergulho comercial 
ou de Veículo Operado Remotamente (ROV), deverá ter completado o segundo 
grau ou curso equivalente. A designação de experiência mínima exigida em nível 
de iniciante para a tripulação de mergulho é a de Auxiliar de Superfí-
cie/Mergulhador,  e para a tripulação de ROV (Veículo Operado Remotamente) é a 
de Piloto/Técnico de ROV. Serão satisfeitas as qualificações mínimas de Auxiliar de 
Superfície/Mergulhador em nível de iniciante, no aspecto da Competência em Mer-
gulho, Competência Técnica e Experiência, se completar um ciclo de estudo formal. 
O Auxiliar de Superfície/Mergulhador também deverá preencher as exigências con-
tidas no Parágrafo 2.1.3. Quanto ao Piloto/Técnico de ROV, em nível de iniciante, 
deverá ter completado o treinamento formal ou seu equivalente de 287 horas de 
instrução nas matérias adequadas à profissão.  
 
NOTA: O Departamento de Trabalho dos EUA (OSHA) considera que um empregador 
está cumprindo as exigências do Código de Regulamentos Federais se a documen-
tação demonstrar que o mergulhador completou um programa credenciado de trei-
namento no nível adequado (i.e. com fornecimento de ar na superfície ou forneci-
mento de mistura gasosa na superfície) em uma escola de mergulho comercial, den-
tro de um estado em particular, ou escola militar, ou escola do governo, ou escola 
credenciada pela Associação de Educadores em Mergulho Comercial (ACDE). 

 
O empregador também estará cumprindo as exigências, quando a documentação 
comprobatória confirmar o nível de treinamento dos mergulhadores empregados, 
conforme os Padrões Nacionais de Consenso publicados pelo American National 
Standards Institute (ANSI) (Instituto Americano de Padrões Nacionais) e pela 
Associação de Educadores em Mergulho Comercial (ACDE); ANSI/ACDE 01-1998 
American National Standard for Divers Commercial Diver Training – Minimum 
Standard (Padrão Nacional Americano para Treinamento de Mergulhadores em 
Mergulho Comercial – Padrão Minimo). 
 
A OSHA considera que o empregador estará cumprindo as exigências de 
treinamento de mergulhador contidas no Código de Regulamentos Federais, quando 
o mergulhador empregado for portador do “Cartão de Certificação de Mergulhador 
Comercial da ADCI”, no nível apropriado de treinamento. 
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No caso de Auxiliar de Superfície/Mergulhador, um curso de estudo formal 
deverá ser completado, em qualquer escola credenciada, escola militar, ou 
equivalente, cujo currículo inclua, no mínimo o seguinte: 

MATERIAS: AUXILIAR DE SUPERFICIE, NIVEL DE INICIANTE                       Horas 

• Princípios da Física em Mergulho                        12,5                    
• Aplicação de Fórmulas                        12,5 
• Tabelas de Descompressão de Ar Comprimido e Procedimentos 
     .de Descompressão          30 
• Anatomia e Fisiologia Relacionadas ao Mergulho     18 
• Doenças, Ferimentos  e Aspectos Psicológicos do Mergulho   12 
• Tratamento de Doenças e Ferimentos do Mergulhador    30 
• Primeiros Socorros e Ressuscitação Cárdio-Pulmonar de Mergulhadores 16 
• Gases Nocivos em Espaços Fechados         2 
• Perigos Ambientais do Mergulho        12 
• Câmara Hiperbárica e Equipamentos Correlatos     16 
• Nomenclatura e Função do Equipamento Leve de Mergulho   24 
• Técnicas e Procedimentos de Mergulho com Equipamento Leve   40 
• Planejamento de Operações         12 
• Livros LRM (diário), Registros e Padrões para Operações  de Mergulho                
 Comercial            12 
• Leitura de Desenhos, Plantas e Confecção de Relatórios      8 
• Mergulho com Mistura Gasosa        30 
• Introdução à Solda e Corte Subaquáticos       24 
• Segurança Industrial e Offshore           6                                                                   

               Total          317 
 

MATERIAS: PILOTO //// TECNICO DE ROV, NIVEL DE INICIANTE                 Horas  
                                     

• Primeiros Socorros/Ressuscitação Cárdio-Pulmonar       8 
• Alta Voltagem              8 
• Hidráulica Industrial          45  
• Fibra Ótica                      8 
• Sonar              4 
• Conjunto do cordame              4 
• Política/Padrões               8  
• Mobilização / Imobilização           24 
• Treinamento em Campo           8  
• Eletricidade/Eletrônica Básicas                       50 
• Travar/Etiquetar (Lock Out / Tag Out)*               20

                   Total         287 
                          

*N.T.Os termos Lock Out/Tag Out (Travar/Etiquetar) referem-se às práticas e aos 
procedimentos específicos para proteger os empregados contra energização ou partida 
inesperada da máquinas e do equipamento, ou ainda à liberação da energia perigosa durante 
atividades do serviço ou da manutenção. 
 “Lock” tem o sentido de travar o dispositivo para que o reparo seja feito. Para  indicar que o 
dispositivo não deve ser ligado, afixa-se então nele uma placa (Tag). 
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A ADCI - Associação de Contratantes de Mergulho - Internacional reconhece 
certificados de treinamento formal emitidos por outras nações. Certificados dessa 
natureza serão avaliados conjuntamente com a documentação apresentada, tal 
como livro de registro do mergulhador/do supervisor, etc. para determinar se a pes-
soa está qualificada, sob todos os aspectos, a receber o Cartão de Certificação 
como Mergulhador Comercial ou de  ROV concedido pela ADCI. 
 

Alguns dos certificados emitidos por outras nações, cuja existência é conheci-
da: 
 
Certificados de Mergulhador com Fornecimento pela Superfície: 
 
• Australian Diver Accreditation Scheme Part 3 (Esquema de Credenciamento Australiano 

de Mergulho - Seção 3) 
• Canadian Category 1 Diver (Mergulhador Categoria 1 - Canadá) 
• Canadian  Surface-Supplied Mixed Gas Diver to 70 m  (Mergulhador, com  Mistura 

Gasosa Fornecida pela Superfície, até 70 m  – Canadá) 
• Canadian  Unrestricted Surface-Supplied Diver to 50 m (Mergulhador com Fornecimento 

pela Superfície, até 50 m,  Sem Restrições  – Canadá) 
• Dutch Part 1 Surface Dependent Diver (Mergulhador Dependente da Superfície – Parte 

1 – Holanda) 
• Finland National Surface Supply Division (Divisão Nacional  de Fornecimento pela 

Superfície – Finlândia) 
• Denmark Surface Supplied Diver to 50 m (Mergulhador com Fornecimento pela 

Superfície, até 50 m – Dinamarca) 
• French Class 2 (Classe 2 – França) 
• HSE Surface-Supplied (with offshore top up) - (HSE – Health, Safety & Environment, 

com Fornecimento pela Superfície  
• HSE Part 1 (Transitional Part 1 – issued between 7/1/81 and 12/31/81) (HSE Parte 1 

Temporário – emitidos entre 01/07/ 81 e 31/12/81) 
• Italy OTS.BF (OTS.BF - Operatore Tecnico Subacqueo de Basso Fondale – Itália) 
• New Zealand Part 1 (Parte 1 – Nova Zelândia) 
• Norwegian NPD Surface Diver (Mergulhador de Superfície  - NPD Norwegian Petroleum 

Directorate – Grupo de Mergulhadores da Noruega relacionados aos assuntos de 
Petróleo -  Noruega) 

• South African Class II (Classe II – África do Sul) 
 
Certificados de Mergulhador com Sino Fechado  
 
• Australian Diver Accreditation Scheme Part 4 (Esquema de Credenciamento de 

Mergulho, Parte 4 – Austrália) 
• Canadian Bell Diver (Mergulhador com Sino – Canadá) 
• Canadian Category 2 Diver  (Mergulhador Categoria 2 – Canadá) 
• Canadian Category 3 Diver (Mergulhador Categoria 3 – Canadá) 
• Dutch Part 2 Bell Diver – (Mergulhador com Sino, Parte 2 – Holanda) 
• French Class 3 (Classe 3 – França) 
• HSE Part II(Transitional Part II)(Parte II Temporário–emitidos entre 01/07/81 e 31/12/81) 
• HSE Closed Bell (HSE Sino Fechado) 
• Italy OTS.AF (OTS.AF- Operatore Tecnico Subacqueo de Alto Fondale - Italia 
• New Zealand Part 2   (Parte 2 – Nova Zelândia) 
• Norwegian NPD Bell Diver  (Mergulhador com Sino NPD – Noruega) 
• South African Class I (Classe I – África do Sul) 
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Portadores dos certificados acima especificados estão habilitados a solicitar o Car-
tão de Certificação de Mergulhador Comercial, da ADCI, conforme descrito neste Pa-
drão. Este cartão de certificação indica que o seu portador recebeu treinamento for-
mal como mergulhador comercial ou piloto////técnico de ROV-Veículo Operado Remo-
tamente, dentro da categoria “em nível de iniciante”. As certificações em níveis su-
periores poderão ser emitidas individualmente, com base em documentos que pos-
sam ser consultados comprovando que os pré-requisitos para a categoria solicitada 
foram preenchidos. 

 
Pessoas empregadas previamente em mergulho comercial ou atividades com ROV e 
que não preencham as qualificações de treinamento aqui especificadas, deverão a-
presentar um atestado, dado por seu empregador, certificando que receberam um 
grau de treinamento equivalente, através da combinação de experiência em campo 
com o treinamento formal em classe, tudo isso amparado por documentação que o 
valide. 
 

A Associação de Contratantes de Mergulho Internacional não atua como insti-
tuição educacional e, sendo assim, não endossa, certifica, ou credencia qualquer 
escola participante do treinamento de pessoal. Ela espera que as escolas associa-
das obtenham e mantenham o credenciamento adequado feito pelas agências sob 
cuja jurisdição suas exigências educacionais devam ser mantidas. 
 
 

2.3 EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA MÍNIMAS EXIGIDAS 
 
1. Avanço – O progresso para além da categoria de Auxiliar de 

Superfície/Mergulhador, requer que seja completada a participação efetiva em 
operações de mergulho comercial e comprovada a competência durante 
mergulhos a trabalho. Qualificações técnicas adicionais exigidas estão 
detalhadas, separadamente, no Parágrafo 4.28 – Procedimentos de 
Operações Específicas referentes ao modo  apropriado de mergulho, sob o 
título de Qualificações Mínimas de Pessoal. 

 
2. Experiência de Campo é definida como os dias gastos (offshore, em lagos em 

terra, portos, rios, etc.) participando como membro da tripulação em operações 
de mergulho, dentro do nível de competência determinado por um treinamento 
prévio e por comprovada competência. 

 
3. Competência em Mergulho estabelece o número mínimo exigido de 

mergulhos a trabalho em águas abertas necessário para se obter várias 
designações. Todos os mergulhos deverão ser feitos no período de 24 meses 
imediatamente anteriores à emissão da designação. O trabalho deverá ser feito 
com a adequada supervisão, durante cada mergulho. Todos os mergulhos 
deverão ter um tempo de fundo mínimo de 20 minutos. Um número de 
mergulhos  com duração menor poderá ser juntado, de maneira a igualar um 
mergulho com tempo exigido de fundo de 20 minutos.  

 
4. O Progresso para outras designações exige o término do treinamento e 

experiência em todas as designações inferiores. 
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5. Outras pessoas, em termos gerais, envolvidas em operações subaquáticas 
mas não como mergulhadores comerciais, serão obrigadas a seguir um 
programa similar, que leve à determinação de sua competência. 

 
Qualificações Mínimas: 

• Mergulhador SCUBA Comercial (C-SCUBA) 
Treinamento formal de, no mínimo, ___ horas, documentadas, de 
instrução formal nas matérias e assuntos descritos anteriormente. 

• Mergulhador Engenheiro 
Treinamento formal de, no mínimo, ___ horas, documentadas, de 
instrução formal nas matérias e assuntos descritos anteriormente 

• Auxiliar de Superfície/Mergulhador, em Nível de iniciante 
• Treinamento formal como mergulhador comercial de, no mínimo, 317 

horas documentadas de instrução formal nas matérias e assuntos 
descritos anteriormente 

• Piloto////Técnico de ROV em Nível de iniciante 
Treinamento formal de, no mínimo, 287 horas, documentadas, de 
instrução formal nas matérias e assuntos descritos anteriormente. 

• Mergulhador com Ar Comprimido (Mistura Gasosa) Fornecido pela 
Superfície  

 
1. Para avançar para além de Auxiliar de Superfície/Mergulhador em nivel de ini-

ciante, a pessoa que não tenha recebido pelo menos um total de 625 horas de 
treinamento formal em uma escola credenciada, escola militar ou equivalente, 
deverá completar um treinamento adicional no trabalho, de natureza registrada, 
nas seguintes matérias/disciplinas, cabendo ao empregador comprovar este 
treinamento. 

 
MATÈRIA                                                                                                  Horas  

 
• Participação do Treinando em Operações de Câmara   44 
• Conhecimentos básicos de Náutica e do conjunto do Cordame  25 
• Aplicação Prática de Conhecimentos de Náutica e Conjunto 

do Cordame           60 
• Manutenção do Umbilical do Mergulhador      12 
• Trabalho Subaquático  Usando Equipamento Leve de Mergulho  65 
• Ferramentas Subaquáticas          24 
• Sistemas de Água Quente          2 
• Introdução à Soldagem na Superfície                            12 
• Equipamento de Soldagem na Superfície                  10 
• Técnicas de Corte com Oxi-acetileno               12 
• Aplicação Prática do Método de Corte com Oxi-Acetileno   16 
• Motores e Compressores Marítimos      16 
                                                                          Total        308 

 
2. Competência técnica adequada ao modo de mergulho específico, conforme o 

Parágrafo 3.5 Procedimentos de Operações Especificas.  
 
3.  Um mínimo de 100 Dias de Campo no Total (para Mergulhador utilizando ar 

comprimido) ou um mínimo de 100 Dias de Campo de Mergulho utilizando ar 
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comprimido, mais 50 Dias de Campo em atividades com Mistura  Gasosa 
para Mergulhadores (com Mistura Gasosa). 

 
4. Um total de no mínimo 30 Mergulhos a Serviço (para Mergulhador utilizando 

ar comprimido) ou um mínimo de 50 Mergulhos a Serviço utilizando ar 
comprimido, mais 10 Mergulhos com Mistura Gasosa (para Mergulhador com 
Mistura Gasosa). 

• Outros 
 Competência técnica adequada ao modo de mergulho específico, 

conforme detalhado nas exigências do Programa da ADCI de Cartão de 
Certificação, ou na seção apropriada destes Padrões. 

 
Para progredir além do nivel de Iniciante como Piloto/Técnico de ROV, a pessoa 
deverá trabalhar em ambiente operacional, a fim de adquirir conhecimento especifi-
co e demonstrar capacidade de pilotar um ROV. O número específico de dias em 
campo e de horas como piloto, juntamente com uma descrição das exigências ba-
seadas no conhecimento, são estipulados nestes Padrões. 

 
 
2.4 LIVROS PESSOAIS DE REGISTRO DE DADOS DO MERGULHADOR 
 

Todos os mergulhadores deverão manter um LRM ou Livro de Registro (diário) 
do Mergulhador (ADCI Commercial Diver Log Book) ou equivalente, detalhando as 
exposições hiperbáricas. A identificação, no Livro de Registro do Mergulhador, do 
mergulhador que o estiver utilizando será pela fotografia, assinatura e endereço re-
sidencial. Neste LRM  deverão ser anotadas, no mínimo, as seguintes informações: 

 
• Nome e endereço do empregador  
• Data do mergulho 
• Nome ou outra designação e local de mergulho ou localização da   

embarcação de onde foi realizada a operação de mergulho 
• Profundidade máxima alcançada no mergulho 
• Hora em que deixou a superfície, tempo de fundo e hora em que voltou à 

superfície, relativa a cada exposição hiperbárica. 
• Intervalo de superfície, se o mergulho incluir tempo para descompressão 
• Tipo de aparelhos respiratórios e mistura respiratória utilizados 
• Tarefas desempenhadas 
• Tipo de designação da tabela de descompressão e programação utilizada 
• Toda ocorrência de ferimentos ou doença descompressiva durante o 

mergulho 
• Seção de comentários 
• Assinatura do mergulhador 
• Assinatura do supervisor 
• Lugar para a contra-assinatura ou carimbo da empresa de mergulho 
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Deverão ser providenciadas páginas adicionais mostrando: 
 
• Datas dos exames físicos dos mergulhadores, com assinatura do médico 

examinador. 
• Um registro de todas as sessões de treinamentos relevantes. 
• Um registro de todos os testes e manutenção de equipamento. 
• Um registro do tipo de capacete do mergulhador, seu número de série e 

comprovação da inspeção anual do capacete, segundo o exigido pelo 
fabricante do equipamento . 

 
O mergulhador deverá apresentar seu LRM - Livro Pessoal de Registros às 

autoridades da empresa, para verificação e para carimbo em intervalos trimestrais, 
mas não menos que em intervalos anuais. 

 
 

2.5 LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAL DE ROV 
(Veículo Operado por Controle Remoto)  

 
O pessoal trabalhando com ROV deverá manter um Livro de Registro pessoal 

de Mergulhador onde registrará, no mínimo, as seguintes informações: 
 

• Data do mergulho 
• Nome do cargo, na época do mergulho 
• Empresa de ROV para quem o trabalho foi feito 
• Tipo, nome e número de série do ROV  
• Número de mergulhos 
• Local de onde o mergulho foi feito 
• Profundidade do mergulho 
• Descrição do trabalho de mergulho 
• Tempo de duração do mergulho 

 
Cada registro no Livro deverá ser aprovado pelo supervisor ou gerente de cam-

po. Na sua ausência, caberá ao operador do ROV, a responsabilidade em obter, no 
menor prazo possível, a aprovação dos mergulhos registrados. 

 É responsabilidade do operador de ROV manter, todo o tempo e de forma ade-
quada, o seu LRM pessoal e ter este livro presente no local de cada trabalho. 

 
 
2.6 SUPERVISOR DESIGNADO DE MERGULHO 
 

O supervisor de mergulho  para cada operação de mergulho comercial será de-
signado por escrito, em formulário que possa ser examinado pelas autoridades 
competentes e a sua identidade ser conhecida pelo responsável,  por meio de co-
municação pessoal, antes de se iniciar qualquer operação de mergulho comercial. 
Uma cópia da designação, por escrito, do supervisor de mergulho, deverá ser dis-
ponibilizada para entrega às autoridades competentes, quando da chegada ao local 
de trabalho. 
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1. Uma pessoa qualificada deverá ser escolhida como responsável de cada 
operação de mergulho. 

 
2. As responsabilidades de cada uma destas pessoas escolhidas deverão incluir o 

planejamento do trabalho, coordenação, manutenção de dados e adequada 
resposta a qualquer emergência relacionada ao trabalho, bem como 
conhecimento dos regulamentos baixados pelas agências governamentais que 
regem a atividade (Veja Incumbências e Responsabilidades do Supervisor 
de Mergulho). 

 
 
2.7 SUPERVISOR DESIGNADO DE ROV 

(Veículo Operado Remotamente)  
 

O Supervisor de ROV de cada operação deverá ser designado por escrito, em 
formulário que possa ser verificado pelas autoridades competentes e a sua identi-
dade ser conhecida pelo responsável, por meio de comunicação pessoal, antes de 
se iniciar qualquer operação com ROV. Uma cópia da designação, por escrito, do 
supervisor de ROV deverá ser providenciada, quando da sua chegada ao local de 
trabalho, para entrega às autoridades competentes. 
1. Uma pessoa qualificada deverá ser escolhida como responsável de cada 

operação de ROV -Veículo Operado Remotamente. 
 
2. As responsabilidades desta pessoa designada deverão incluir a organiza-

ção/gerenciamento da equipe, relatorio de acidentes, uso efetivo do sistema de 
gerenciamento de segurança, conhecimento dos regulamentos aplicáveis e 
treinamento do pessoal sob supervisão (Veja Incumbências e Responsabilida-
des do Supervisor de ROV).  

 
 
2.8 EXIGÊNCIAS MÉDICAS 
 
2.8.1 Geral 

 São necessários os seguintes exames médicos da Associação de Contratantes 
de Mergulho Internacional (ou equivalente), para pessoas trabalhando como mer-
gulhadores ou sujeitas, de algum modo, às condições hiperbáricas:  
  
1. Um exame médico inicial, com exceções segundo o Parágrafo 2.8.2 abaixo. 
2. Exames periódicos: 
       Recomendados anualmente, no mínimo a cada dois anos 
       Anualmente, após os 35 anos de idade 
3. Um re-exame, depois de doença ou ferimentos relacionados a mergulho, 

conforme necessário, para determinar a aptidão ou não de retorno ao trabalho 
de mergulho. 
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2.8.2 Exame Físico 

1. Os exames médicos iniciais e re-exame médico periódico de pessoas 
trabalhando como mergulhadores ou que estejam, de algum modo, sujeitas às 
condições hiperbáricas deverão incluir: 
• Histórico de trabalho 
• Testes exigidos na Tabela 1, quando aplicáveis (2.8.4) 
• Todos testes  considerados necessários para se determinar a existência de   

qualquer uma das condições de desqualificação descritas no Parágrafo 
2.8.6 desta seção. 

• Quaisquer testes adicionais que o médico julgue necessários para preparar 
o relatório escrito exigido no Parágrafo 2.8.5. desta seção. 

 
2. Se a pessoa já tiver passado, no período de um ano, por um exame médico 

abrangente, comparável ao exame inicial especificado nesta seção, e se os 
resultados deste exame não indicaram a presença de significativas 
anormalidades afetando os órgãos, os sistemas ou a saúde geral da pessoa, ou 
qualquer dos estados mencionados no Parágrafo 2.8.6 desta seção, o exame 
mencionado não será julgado necessário para este exame (inicial), a menos 
que tenha havido alguma ocorrência (doença, acidentes, etc.) no curso daquele 
ano que possa ter levado a uma mudança na condição médica da pessoa. 
Neste caso, será necessário um re-exame médico completo. 

 
2.8.3 Re-exame após ferimentos ou doença 

1.  Toda pessoa trabalhando como mergulhador ou exposta a condições 
hiperbáricas, deverá passar por exames médicos após constatação de doenças 
ou ferimentos relacionados ao mergulho que exijam uma hospitalização de 72 
horas ou mais (a menos que as leis federais ou locais estipulem de forma 
diferente) ou doença descompressiva conhecida, com disfunção do sistema 
nervoso central, audio-vestibular, ou embolia arterial por gás.  

 
2. Não se deve permitir que a pessoa retorne ao trabalho como mergulhador, ou 

que fique sujeita a condições hiperbáricas, até que tenha sido liberada pelo 
médico. 

 
3. O médico examinador deverá determinar a abrangência do exame, levando em 

conta a natureza dos ferimentos ou da doença. 
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2.8.4 TABELA 1 – EXAMES MÉDICOS DE MERGULHO 

 

Exame Inicial Periódico Comentários 

Histórico e Físico X X 

Incluem pré-disposição para a inconsciência, vô-
mitos, arresto cardíaco, incapacidade de transpor-
te de oxigênio, séria perda de sangue ou qualquer 
coisa que, na opinião do médico examinador, irá 
interferir no efetivo trabalho subaquático. 

Raio-X – Tórax X X P.A. & Perfil (Projeção: 14’’ x 17’’ no mínimo) 

Pesquisa, por Raio-X, 
dos Ossos e Juntas X X Exigida no início e à medida que o médico indicar. 

ECG: Padrão  
(12 Derivações) X  

Exigidos no início para estabelecer a base, e anu-
almente após os 35 anos de idade e conforme 
indicação médica 

ECG: Teste de Estresse   Exigido apenas quando o médico indicar 

Função Pulmonar X X Necessário 

Audiograma X X 
Audiograma limiar, por audiometria de tom puro, 
audiograma por condução óssea, quando o médi-
co indicar 

EEG   Exigido apenas quando o médico indicar 

Acuidade Visual X  Exigido inicialmente e quando o médico indicar 

Daltonismo X  Exigido inicialmente 

Contagem de Glóbulos 
Brancos, Hemoglobina e 
Hematócritos 

 
X 

 
X  

Análise Rotineira de 
Urina X X  
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2.8.5 Relatório Médico Escrito  

O médico examinador deverá fazer um relatório escrito sobre a condição 
médica da pessoa e a sua aptidão física (ou não) para se engajar em mergulho 
comercial ou outras atividades hiperbáricas, todas as vezes em que for necessário 
um exame médico. O Formulário de Exame Físico, completamente preenchido, 
deverá vir acompanhado de uma  cópia preenchida do Formulário  Padrão de 
Histórico Médico da ADCI ou equivalente. 

O médico examinador deverá estar qualificado, por sua experiência ou 
treinamento, para a condução de exames físicos de mergulhador comercial e, caso 
não tenha essa qualificação, deverá consultar outro médico qualificado para tal. 

 
2.8.6 Estados Desqualificatórios 

Qualquer pessoa que apresente alguma das condições ou estados abaixo des-
critos, constatados por meio de exame médico, deverá ser desqualificada para o 
mergulho comercial ou outras atividades hiperbáricas: 

• Histórico de problemas de ataques, exceto estados febris na primeira in-
fância 

• Doença cística ou dos alvéolos pulmonares, doença importante de obstru-
ção ou restrição pulmonar, ou pneumotórax recorrente 

• Incapacidade crônica de equalizar a pressão sinótica e do ouvido médio. 
• Doença ou incapacidade significativa do sistema nervoso central ou peri-

férico 
• Alcoolismo crônico, abuso de drogas ou histórico de psicose 
• Hemoglobinopatias significativas 
• Tumores malignos significativos 
• Incapacidade auditiva  significativa 
• Osteonecrose significativa 
• Estados crônicos que exijam controle contínuo com medicação 
• Gravidez 

 
2.8.7 Afastamento das Condições Hiperbáricas 

Deverá ser determinado, com base no exame médico, se a saúde da pessoa 
ficará materialmente prejudicada pela exposição contínua às condições hiperbári-
cas. O médico deverá informar, em seu relatório escrito, sobre quaisquer limitações 
ou restrições que possam se aplicar às atividades do trabalho da pessoa. 

 
2.8.8 Manutenção de Registros Médicos 

1.  Deverá ser criado e mantido um registro médico acurado de cada pessoa su-
jeita às especificações médicas desta seção. Os registros deverão incluir os 
exames médicos aqui especificados, inclusive os Formulários de Histórico 
Médico //// Exame Físico, da ADCI e o relatório escrito do médico. 

2. O registro médico deverá ser mantido por, no mínimo, cinco anos a partir da 
data da última exposição às condições hiperbáricas, a menos que a lei estipu-
le de maneira diferente. 
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2.9 PADRÕES MÉDICOS E RECOMENDAÇÕES 
 
2.8.9 Introdução 

As recomendações abaixo foram estabelecidas pela ADCI e objetivam o uso 
com os Formulários de Histórico Médico //// Exame Físico, da ADCI.  Elas tratam 
dos aspectos específicos da aptidão física para se mergulhar, por número de item. 
Estes padrões são oferecidos com o que julgamos ser, na maioria dos casos, as e-
xigências mínimas. Estes padrões têm, como objetivo, ser utilizados com o criterio-
so julgamento do médico examinador. Onde houver dúvida a respeito da capacida-
de física da pessoa, o médico examinador deverá consultar colegas e buscar ou-
tras recomendações de um especialista daquele campo. Deve-se dar especial a-
tenção aos históricos médico e de mergulho anteriores. Em geral, um alto padrão 
de saúde mental e física é exigido para mergulho. Conseqüentemente, além de ex-
cluir estados médicos desclassificatórios importantes, os médicos examinadores 
deverão identificar e considerar, de forma cuidadosa, doenças mentais ou físi-
cas, crônicas, recorrentes ou temporárias menores que possam perturbar o mergu-
lhador e fazer com que ele ignore fatores relativos à sua segurança ou a de cole-
gas. 
 

Altura  
Polegadas 

(cm) 

Peso Máximo 
Libras (kg) 

  Altura Polegadas 
        (cm) 

Peso Máximo          
Libras (kg) 

64 (162.56) 164 (73.80) 72 (182.88) 205 (92.25) 
65 (165.10) 169 (76.05) 73 (185.42) 211  (94.95) 
66 (167.64) 174 (78.30) 74 (187.96) 218 (98.10) 
67 (170.18) 179 (80.55) 75 (190.50) 224 (100.80) 
68 (172.72) 184 (82.80) 76 (193.04) 230 (103.50) 
69 (175.26) 189 (85.05) 77 (195.58) 236 (106.20) 
70 (177.80) 194 (87.30) 78 (198.12) 242 (108.90) 
71 (180.34) 199 (89.55)   

 
O espectro do mergulho comercial inclui as tarefas industriais realizadas desde 

logo abaixo da superfície, até o mergulho profundo, com saturação. As descrições 
de função e, portanto, as incapacitações limitadoras da função poderão variar 
grandemente. Estes Padrões, em geral, aplicam-se a todos os mergulhadores. De-
ve-se levar em conta o histórico médico, profissional, idade, etc. da pessoa. 

Não existe um limite mínimo ou máximo de idade, desde que todos os padrões 
médicos possam ser atendidos. Entretanto, a ADCI emite seus Cartões de Certifi-
cação de Mergulhador Comercial apenas para pessoas com 18 anos de idade ou 
mais.  Deverá ser levada seriamente em conta a necessidade de que todos os 
mergulhadores tenham reservas adequadas de aptidão pulmonar e cárdio-vascular, 
para uso em emergências. A falta dessas reservas pode, possivelmente, levar ao 
término de uma carreira como mergulhador profissional. O médico examinador de-
verá fazer um julgamento profissional adequado para determinar se, em certos ca-
sos, testes adicionais são recomendados. A desqualificação por causa da incapaci-
dade em atender a quaisquer desses padrões deverá ser determinada caso a caso, 
relativamente apenas às funções de trabalho específicas para o cargo sendo solici-
tado, e assumindo-se que não possam ser feitos ajustes ou adaptações razoáveis. 
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Quando solicitado, por uma empresa ou indivíduo, e com a ajuda do médico 
examinador, circunstâncias médicas especiais poderão justificar uma variante, até 
o próximo exame médico físico periódico do mergulhador. Naquela época, a varian-
te permitida estará sujeita à revisão e comentários do médico examinador. Os mé-
dicos examinadores deverão ter uma lista de todas as funções essenciais desem-
penhadas no trabalho (Descrição de Função) para que a possam rever juntamente 
com cada exame médico do mergulhador comercial. O médico examinador é esti-
mulado a fazer recomendações dos ajustes razoáveis necessários para que a pes-
soa atinja esses padrões. 

Os ítens numerados nestes Padrões referem-se aos campos do Formulário de 
Histórico Médico //// Exame Físico, da ADCI. Estes formulários podem ser obtidos 
nos escritórios da ADCI e devem ser usados por todos os médicos que façam E-
xames Físicos de Mergulho, da ADCI. 

Se desejar esclarecimentos sobre este padrão recomendado, favor contatar a 
ADCI. 

 
2.9.2 Padrões de Exame Físico da ADCI 

O histórico do paciente está registrado nas páginas 43 e 44 do conjunto de 
formulários. As 45 e 46 são usadas para registrar descobertas específicas durante 
o exame. 

Os títulos abaixo referem-se e explicam os campos numerados no Formulário 
de Exame Físico, da ADCI,  nas páginas 45 e 46. Uma amostra destes formulários 
foi incluída nestes Padrões. O seu uso assegura a qualidade e uniformidade em to-
da a indústria de mergulho. Estes formulários poderão ser obtidos no escritório da 
ADCI. 

 
# 1  Nome     Registrar 
 
# 2 Número do cartão de    Registrar 
 seguridade social ou 
          passaporte  
 
# 3 Altura     Sem limite estabelecido 
 
# 4     Peso Os padrões de peso abaixo listados deverão ser 

aplicados. Se o mergulhador ultrapassar estes 
padrões e o médico julgar que o aumento se deve 
à compleição muscular e aptidão física, será a-
propriada uma variante. Além disso, as pessoas 
que não se encaixarem nesses padrões de peso, 
mas apresentarem tecidos gordurosos em exces-
so deverão ser desqualificadas. 

 
# 5     Febre //// Temperatura O mergulhador deverá estar livre de qualquer in-

fecção/doença que eleve a temperatura do corpo 
ou cause febre anormal. 

 
# 6    Pressão Sangüínea  De maneira ideal, a pressão sanguínea em repou-

so não deverá ultrapassar 140 / 90 mm Hg. Nos 
casos de aparente hipertensão, deverão ser feitas 
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medições diárias e repetidas da pressão sanguí-
nea, antes da decisão final 

 
# 7   Pulso //// Ritmo Persistente taquicardia, marcada arritmia, exceto 

do tipo sinusal, ou outras perturbações significati-
vas do coração ou do sistema vascular serão eli-
minatórias. 

 
# 8    Higiene     Deverá ser boa. 
 
# 9    Nutrição     Deverá ser boa. 
 
# 10  Estrutura Física    Registrar. 
 
 

# 11  Visão de Longe Deverá ter a visão corrigida para 20 / 40  O.U. nos 
dois olhos 

 

# 12  Visão de Perto    Não corrigido – J16 
 

# 13  Visão de Cores    Registrar 
 

# 14   Campo de Visão Deverá ser normal; documentar todas discrepân-
cias 

 
# 15   Lentes de Contato   Registrar, se usadas 
 

# 16  Cabeça, Face e Couro   As causas de rejeição poderão ser: 
Cabeludo   a) Deformidades do crânio, na forma de de-

pressões, exostose etc. de  um grau que não 
permita que a pessoa use os equipamentos exi-
gidos. 
b) Deformidades do crânio em qualquer grau, 
relacionadas a comprovada doença no cérebro, 
na espinha dorsal ou nos nervos periféricos. 
c) Perda ou ausência congênita de substância 
óssea do crânio. 

 

# 17   Pescoço     As causas de rejeição poderão ser:  
       a) Costelas cervicais, se sintomático 

b) Quistos congênitos tendo como origem fen-
das dos brônquios ou  que se desenvolveram a 
partir de restos do duto tiroglossal, com ou sem 
tratos fistulosos. 
c) Fístula, vazamentos crönicos de qualquer ti-
po. 
d) Contração espasmódica dos músculos do 
pescoço, de natureza  crônica e persistente. 

 

# 18   Olhos  Patologia ativa ou cirurgia realizada nos olhos 
poderá ser causa de restrição ou rejeição. 

 

# 19   Fundus      Nenhuma patologia. 
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# 20 até 24   Ouvidos, Nariz,  Os seguintes estados são eliminatórios:  
   Garganta e Tubo de Eustáquio   doença aguda, otite crônica séria ou média, perfu-

ração da membrana do tímpano, (nº 23), qualquer 
importante obstrução respiratória nasal ou da fa-
ringe, sinusite crônica, se não for prontamente 
controlada, incapacidade de falar devido a pro-
blemas orgânicos,  ou  incapacidade de equalizar 
a pressão  por qualquer motivo. 

 

# 25   Boca  a) O candidato deverá ter um alto grau de aptidão 
dentária; quaisquer anormalidades de dentição ou 
má-formação da mandíbula, que possam afetar a 
capacidade do mergulhador de reter, de forma se-
gura e fácil, qualquer peça do equipamento pa-
drão de uso bucal deverão ser eliminatórias. 
b) Próteses removíveis não deverão ser utilizados 
durante o mergulho. 
c) Registrar a data das radiografias mais recentes 
dos dentes. egistrar o nome do dentista e seu en-
dereço, para possibilitar a localização dos Raios-X 
e identificação post-mortem, se necessária. 

 
# 26  Pulmões e Tórax (inclui seios)  Defeitos, congênitos ou adquiridos nos pulmões 

que  possam   restringir a função pulmonar, cau-
sar aprisionamento de ar ou afetar o equilíbrio en-
tre ventilação/perfusão deverão ser desqualificató-
rios para ambos, o treinamento inicial e a continu-
ação. De forma geral, doenças pulmonares crôni-
cas obstrutivas ou restritivas de qualquer tipo de-
verão ser eliminatórias. 

 
# 27 Coração   Sistema cárdio-vascular: não deverão haver   pro- 
(Batida, Tamanho, Ritmo, Sons)  vas de doenças cardíacas 
 Quaisquer arritmias deverão ser rigorosamente 

verificadas. 
 
# 28   Pulsação     Registrar 
 

# 29   Vascular  O sistema cárdio-vascular: o sistema cárdio-
vascular: deverá estar livre de anormalidade signi-
ficativa em todos os aspectos, determinado por ri-
gorosos exames médicos e  testes que talvez se 
indiquem. A taquicardia persistente e arritmia, ex-
ceto do tipo sinusal, evidências de arterio-
esclerose (um exame oftálmico dos vasos da reti-
na deverá ser incluído no exame), veias com se-
vera varicose e hemorróidas sintomáticas marcan-
tes deverão ser motivo de desqualificação. 

 
# 30 Abdômen e Vísceras a) Úlceras do aparelho digestivo deverão ser cau-

sa para rejeição, a menos que tenham sido cura-
das e o candidato não tenha apresentado sinto-
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mas durante, no mínimo, três meses sem medi-
camentos de apoio. 
b) Quaisquer outras doenças gastro-intestinais 
(i.e. colite ulcerativa, colelitíase) deverão ser cau-
sa para rejeição. 

 
# 31  Hérnia Quaisquer hérnias abdominais significativas deve-

rão ser causa de rejeição a menos que tenha sido 
feita uma cirurgia reparatória satisfatória. 

 
# 32  Sistema endócrino Qualquer problema endócrino que requeira medi-

cações diárias ou intermitentes de controle será e-
liminatória. A Diabetes melittus, controlada com 
insulina, agente hipoglicêmico oral, ou por dieta 
também será eliminatória. 

 
# 33  Sistema Genital-Urinário  a) Doença venérea será eliminatória, a menos que 

seja feito tratamento adequado.  
b) Evidência ou histórico de nefrolitíase deverá ser 
completamente investigada e feito o tratamento. 
c) Evidência ou histórico de disfunção urinária 
deverá ser completamente investigada e feito o 
tratamento. 

 
# 34  Extremidades superiores  Qualquer incapacidade da função músculo-

esquelética deverá ser cuidadosamente avaliada  
em relação às exigências gerais que  possam
 interferir no desempenho da pessoa como mergu-
lhador.  

 
# 35  Extremidades inferiores  Qualquer incapacidade da função músculo-

esquelética deverá ser cuidadosamente   avaliada  
em relação às exigências gerais que possam in-
terferir no desempenho da pessoa como mergu-
lhador. 

 
# 36   Pés  Qualquer incapacidade da função músculo-

esquelética deverá ser cuidadosamente avaliada  
em relação às exigências gerais que possam in-
terferir no desempenho da pessoa como mergu-
lhador. 

 
# 37   Espinha  Qualquer incapacitação da função músculo-

esquelética deverá ser cuidadosamente avaliada  
em relação às exigências gerais que possam in-
terferir no desempenho da pessoa como mergu-
lhador mergulhador. 

 
# 38   Pele – Linfático  Não deverá existir doença aguda crônica ou ativa 

de pele ou do sistema linfático. 
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# 39   Ânus e Reto  Quaisquer estados que interfiram no funciona-
mento normal, i.e. estenose, prolapso, hemorrói-
das graves, poderão ser desqualificatórios. 

 
# 40   Tom do Esfíncter    Examinar e registrar. 
 
# 41   Exame da pélvis Deverá estar dentro dos limites. A gravidez, em 

qualquer estágio, poderá ser eliminatória. Qual-
quer problema menstrual, em forma de sangra-
mento anormal ou prolongado, bem como dores 
em excesso poderá ser desqualificatório. 

 
# 42   Exame Neuro Sensorial Um exame completo do sistema nervoso central e 

periférico deverá mostrar um funcionamento nor-
mal; entretanto, anormalidades localizadas, de 
menor gravidade, tais como pontos de anestesia,  
são permitidos, desde que possam ser excluídas 
doenças no sistema nervoso central. Qualquer 
histórico de ataques (exceto convulsões febris na 
infância), cirurgia intra-cranial, perda dos sentidos, 
ferimentos graves na cabeça que envolvam mais 
que inconsciência momentânea ou concussão,  
deverão ser causa de rejeição. Se a gravidade do 
ferimento na cabeça for questionada, deverá ser 
considerada a possibilidade de estudos e consul-
tas especiais. 

 
# 43   Nervos cranianos  Examinar e registrar. 
 
# 44   Reflexos  Deverão ser normais e livres de patologia.     

Documentar quaisquer anormalidades. 
 
# 45   Função cerebral  Testar e registrar. 
 
# 46   Força e Tônus Muscular  Examinar e registrar. 
          
# 47   Propriocepção, Estereognose  Examinar e registrar. 
           
# 48   Romberg  Fazer e registrar. 
 
# 49  Unterberger (Equilíbrio)   Opcional; se for feito, registrar. 
          
# 50  Movimento involuntário  Fazer e registrar. 
         dos olhos (Nystagmus) 
 

# 51   Sensações  Testar e registrar. 
 

# 52 Observações Diversas e  Registrar as descobertas e comentários. 
         Diagrama de Dermátomos 
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# 53   Análise da urina  Inclui pH de cores, gravidade específica, glicose, 
albumina, e micro; todos os resultados deverão 
estar dentro dos limites normais. 

 
# 54   Exames de Sangue  a) Hematologia. Qualquer anemia significativa ou 

histórico de doença hemolítica deverá ser avalia-
da. Quando se dever a um estado de hemoglobina 
variante, deverá ser eliminatória. 
b) Sorologia/Teste de AIDS. Se o resultado por 
positivo, será causa de rejeição, até ser adequa-
damente tratado e liberado.  
c) Todos os candidatos à tarefa de mergulho de-
verão fazer o teste de AIDS e de células falcifor-
mes, e os dados, registrados. 

 
# 55   Função Pulmonar  Exames das funções pulmonares: 

a) Todos mergulhadores deverão passar por exa-
mes periódicos de funções pulmonares para se 
determinar o Volume Expiratório Forçado (FEV 1) 
em um (1) segundo e a Capacidade Vital Forçada 
(FVC), registrando-se a melhor de três medições, 
empregando os Padrões CECA 
b) Um índice FEVI/VC x 100 menor que 75% exi-
girá exames adicionais das funções pulmonares 
para se determinar a aptidão. O 1’’ significa FEV 
em “um” segundo. 

 
# 56   Raio-X a) Tórax 14 x 17 – nenhuma patologia dentro dos 

limites normais 
b) Espinha sacro-lombar. 
c) Ossos longos – quaisquer lesões, especialmen-
te justa-articulares deverão ser avaliadas para se 
determinar a aptidão ou não do paciente para o 
mergulho. 

 
# 57   Eletrocardiograma Exames de ECG: todos os mergulhadores deve-

rão ter um ECG padrão de descanso  de 12 deri-
vações, como exame inicial e anualmente, após 
os 35 anos de idade. 

 
# 58   Audiograma Tom Puro  A perda de audição em qualquer dos ouvidos, de 

35 dB ou mais em freqüências de até 3000 Hz e 
50 dB ou mais em freqüências acima de 3000 Hz 
até o mínimo de 6000 Hz, é um indicativo de que 
se encaminhe o candidato a um especialista para 
um segundo parecer,  a menos que o médico e-
xaminador esteja convencido que tal perda auditi-
va  provavelmente não aumentará, de forma signi-
ficativa,  devido às contínuas atividades de mergu-
lho.  Quaisquer dúvidas sobre o funcionamento do 
labirinto demandam exames especializados. 
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# 59  SMA**-12  Opcional; caso seja feito, registrar.  

(N.T. **SMA = Atrofia Muscular da Espinha) 
 
# 60  Teste para detecção de   Fazer e registrar 
         Vestígios de drogas ilícitas 
           
 
2.9.3 Exame Psiquiátrico 

A natureza do trabalho de mergulho requer uma avaliação cuidadosa da apti-
dão emocional e do temperamento da pessoa. Problemas de personalidade, psico-
se, imaturidade, instabilidade e traços anti-sociais deverão ser desqualificatórios. 
Gagueira pronunciada deverá ser eliminatória. Qualquer evidência de doença psi-
quiátrica atual ou no passado, deverá ser causa de rejeição, a menos que o médico 
examinador esteja seguro de que é de pouca gravidade e é pouca a probabilidade 
de acontecer. Atenção particular deverá ser dada a qualquer evidência passada ou 
atual de abuso de álcool ou de droga. Todas anormalidades deverão ser registra-
das no campo # 52 do Formulário de Exame  Físico. 

 
2.9.4 Temperamento 

A natureza do trabalho de mergulho requer uma avaliação cuidadosa da apti-
dão emocional e temperamental da pessoa. Sintomas passados ou presentes de 
desordens neuropsiquiátricas ou doença orgânica do sistema nervoso central deve-
rão ser desqualificadores. Nenhum indivíduo com histórico de qualquer forma de 
epilepsia, ou de ferimentos na cabeça que deixaram seqüelas, ou desordem de 
personalidade deverá ser aceito. Tendências neuróticas, desajuste emocional se-
rão desqualificatórios. Gagueira ou algum outro impedimento de expressão verbal 
que possa se manifestar quando a pessoa estiver agitada, será desqualificatório. O 
nível de inteligência deverá ser pelo menos normal..  Quaisquer anormalidades de-
verão ser registradas no Campo # 52 do formulário de exame físico.  
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FORMULÁRIO DE HISTÓRICO MÉDICO – AMOSTRA 
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FORMULÁRIO DE HISTÓRICO MÉDICO – AMOSTRA  (continuação) 
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FORMULÁRIO DE EXAME MÉDICO – AMOSTRA 
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FORMULÁRIO DE EXAME MÉDICO – AMOSTRA  (continuação) 
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3.0    CERTIFICAÇÃO DE MERGULHADOR COMERCIAL, 
PESSOAL DE ROV E TÉCNICO MÉDICO DE MERGULHO  

 

 
3.1  GERAL 
 
3.1.1   Exigências 

As empresas sócias da ADCI empregam pessoas para atuarem como 
Mergulhadores Comerciais, Técnicos de Suporte de Vida, Pilotos/Técnicos de ROV 
e Técnicos Médicos de Mergulho.  Essas pessoas deverão ser adequadamente 
treinadas segundo a edição atual dos Padrões de Consenso da ADCI para 
Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas e continuarão a progredir em 
suas carreiras, por meio do treinamento em serviço e pela experiência e liderança 
demonstradas em campo. 

 
3.1.2  Qualificação 

Os diplomas emitidos por organizações educacionais civis ou militares têm a 
finalidade de atestar que uma pessoa, em particular, recebeu o treinamento básico 
formal necessário para se iniciar em um dado campo profissional. Tais 
instrumentos não deverão ser usados como meio para se determinar se o aluno 
realmente trabalhou como Mergulhador Comercial, Técnico Médico de Mergulho 
Comercial, Técnico Comercial de Suporte de Vida, ou ainda como Piloto/Técnico 
Comercial de ROV. Tampouco deverão ser consideradas como qualificação para a 
pessoa desempenhar as funções de  Mergulhador Comercial ou Técnico Comercial 
de Suporte de Vida sem haver recebido treinamento adicional no trabalho, através 
da experiência em campo e efetiva demonstração de competência. 

 
NOTA: O Departamento de Trabalho dos EUA (OSHA) considera que o empregador 
atenderá ao Código de Regulamentos Federais quando existir documentação 
comprovando que o mergulhador completou o treinamento até o nível adequado 
(i.e., utilizando ar comprimido ou mistura gasosa com abastecimento pela superfície) 
em uma dada escola de mergulho comercial, dentro de um dado estado escolar 
militar, escola  federal, ou  escola credenciada pela Associação de Educadores de 
Mergulho Comercial (ACDE). 

 
O empregador também estará atendendo aos regulamentos, quando a 
documentação comprobatória atestar que o nível de treinamento dos mergulhadores 
empregados atende ao padrão de consenso nacional publicado pelo Instituto 
Nacional Americano de Padrões - ANSI ou pela Associação de Educadores de 
Mergulho Comercial - ACDE; Padrão Nacional Americano ANSI/ACDE-01-1998 para 
Mergulhadores - Treinamento em Mergulho Comercial – Padrão Mínimo. 

 
A OSHA considera que o empregador estará atendendo aos regulamentos relativos 
ao Código de Regulamentos Federais, no caso de qualquer mergulhador empregado 
que seja portador do Cartão de Certificação de Mergulhador Comercial da ADCI  para 
o nível apropriado de treinamento.   
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3.1.3   Certificação 
Cartões de certificação emitidos por agências de recreação não são 

reconhecidos como qualificando uma pessoa em particular para desempenhar 
atividades de mergulho comercial, na ausência de treinamento formal comercial 
suplementar feito por uma fonte credenciada. 

 
 

3.2   ABRANGÊNCIA E APLICAÇÃO 
 

O Padrão ADCI 10-1999 amplia o padrão ADCI 10-1997, estabelecendo um 
programa através do qual Mergulhadores Comerciais, Técnicos de Suporte de 
Vida, ou Pilotos/Técnicos de ROV adequadamente treinados podem obter um 
cartão de certificação que indica sua qualificação e nível de competência segundo 
definido nos Padrões de Consenso da ADCI para Operações de Mergulho 
Comercial e Subaquáticas. 

Os Cartões de Certificação emitidos segundo este programa serão válidos 
por um período de quatro anos a partir da data de emissão. Tais cartões poderão 
ser obtidos somente com a apresentação de documentação aceitável provando que 
a pessoa para quem o cartão está sendo solicitado tem registros comprovando 
haver completado o treinamento e a experiência na função necessários para dar 
suporte à emissão do cartão, no nível apropriado de classificação. 

Esse padrão contém as seguintes estipulações: 
•   Implantado originalmente em 1999, este procedimento foi mudado de 

modo a possibilitar a solicitação de certificação de referência com base 
no treinamento ou na experiência adquiridos. O primeiro período expirou 
em 1.o de fevereiro de 2001 e o segundo, em 30 de junho de 2003. A 
partir daí, as solicitações de candidatos foram tratadas de modo 
individual. Durante o período, as empresas sócias da ACDI poderiam se 
candidatar e obter cartões de certificação para seu pessoal através de 
uma carta autenticada em cartório, emitida um responsável na empresa 
solicitando que os cartões de certificação fossem concedidos ao seu 
pessoal qualificado. É responsabilidade da empresa solicitante 
assegurar que todos os registros pertinentes estejam disponíveis, para 
dar suporte ao pedido de emissão de cartões de certificação no nível de 
competência solicitado, e apresentá-los, em caso de auditoria. 
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PARA FINS DE REFERENCIA, O TEXTO COMPLETO DAS MUDANÇAS É O 
SEGUINTE: 
Mudança 1. Válida a partir de 1 de julho de 2002, um período adicional deverá ser  
implantado para o Capítulo Latino Americano e Caribenho e para o Capítulo do 
Pacífico e Ásia.  Este período deverá expirar em 30 de junho de 2003. 
Adicionalmente, um período de 1 ano deverá ser implantado para qualquer novo 
capítulo internacional aceito como sócio da ADCI, o qual expirará um ano a partir da 
data de sua aceitação. No caso de Capítulos internacionais, cada Capítulo deverá 
estabelecer um mecanismo através do qual escolherão pessoas para, de modo ativo, 
ajudar a ADCI a determinar se a solicitação do cartão de certificação de um sócio 
dentro de seu Capítulo tem o amparo de toda a documentação necessária 
comprovando que a pessoa para quem a  solicitação foi feita passou pelo efetivo 
treinamento e tem experiência de campo. No caso de pedidos de empresas não-
sócias, cada Capítulo estabelecerá um procedimento para verificação dos aspectos 
relativos ao treinamento, experiência de campo e competência alegados. 
 
Mudança 2. Válida a partir de 15 de outubro de 2002, um período adicional deverá ser 
implantado para reconciliar o fato de que muitos mergulhadores comerciais na ativa 
nos Estados Unidos e outras nações receberam treinamento no próprio trabalho. 
Este período adicional expirará em 30 de junho de 2003. Após essa data, cada 
solicitação de candidato será avaliada individualmente, com base na documentação 
recebida. A experiência dos candidatos na função, com um mínimo de 5 anos de 
experiência documentada em operações de mergulho comercial, os habilitará a 
solicitar a certificação se, em todos os outros aspectos, cumprirem os requisitos 
deste padrão. Será solicitado, às pessoas nessa categoria, que documentem sua 
experiência, fornecendo os registros completos feitos nos Diários do Mergulhador 
que possam ser verificados; ou então, dados completos e verificáveis, dos registros 
da empresa que demonstrem, de forma completa e adequada, um mínimo de cinco 
anos de experiência no próprio trabalho, mais um registro de todo o treinamento 
recebido antes e durante aquele período. 
 
Mudança 3. Implantada por esta publicação, incorpora ao processo, os níveis de 
certificação de:  

                   Supervisor de ROV  
   Piloto/Técnico de ROV Sênior 
   Piloto/Técnico de ROV 
   Piloto/Técnico de ROV/Técnico Médico Mergulhador, em nível 
                          de iniciante 
 

 
• Os requisitos de documentação completa deste padrão entraram em vigor 

em 1º. de fevereiro de 2001. A emissão de cartões de certificação, além 
dos procedimentos estabelecidos acima, exigiram que um responsável da 
empresa atestasse que a pessoa para quem o cartão de certificação foi 
solicitado, havia completado cada uma das etapas de qualificação 
contidas na “Descrição de Cartão” e de que havia disponível um Livro de 
Registro do Mergulhador válido, e todas essas etapas foram registradas 
em uma lista de verificação (checklist) adequada, endossada com a 
assinatura de um Supervisor de Mergulho responsável ou representante 
da empresa. 

• Em todos os casos será responsabilidade do empregador assegurar que o 
portador de cartões de certificação da ACDI de Mergulhador Comercial, 
Técnico de Suporte de Vida, Técnico Médico de Mergulho ou 
Piloto/Técnico de ROV esteja adequadamente qualificado para 
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desempenhar as tarefas no nível descrito no cartão. A ADCI fará todos 
esforços possíveis, dentro de um nível razoável, para verificar as 
informações fornecidas e assegurar que nenhum cartão seja emitido para 
pessoas que não tenham efetivamente completado os requisitos de 
treinamento,  desempenho no trabalho e cumprido o número necessário 
de mergulhos/horas de atividade. Entretanto, deve ficar entendido que ao 
fazer tal determinação, a ADCI se baseará em informações fornecidas que 
acredita serem provenientes de fonte legítima e, portanto, ela não será 
responsável de forma alguma, se qualquer pessoa deixar de 
desempenhar suas tarefas do modo como é esperado. 

• O direito e a responsabilidade de empregar um portador do Cartão de 
Certificação da ADCI, em qualquer nível, caberá à empresa contratante. A 
ADCI preparará e fornecerá às empresas sócias vários conjuntos de 
questionários de orientação que poderão ser usados para avaliação do 
conhecimento do pessoal de supervisão, em cada uma das áreas de 
certificação (Ar Comprimido, Mistura Gasosa, Sino/Com Saturação, ROV). 
Recomenda-se que as empresas empregadoras utilizem esses 
questionários e, se adequado, aumentem o número de perguntas 
conforme julgarem necessário e desejável. 

 
 
3.3   DESCRIÇÕES DOS CARTÕES DE CERTIFICAÇÃO 
 

1. Auxiliar de Superfície////Mergulhador, em Nível de Iniciante - Técnico Médico 
Mergulhador/  Mergulhador em Nível de Iniciante 
Esse cartão será emitido pela ADC Internacional sem custo algum, para os 

formandos de escolas sócias que completem um programa de treinamento em 
mergulho comercial consistindo de, no mínimo, 317 horas de instrução formal, de 
acordo com o estipulado nesses Padrões, incluindo-se referência aos Padrões 
Nacionais Americanos para Mergulhadores-ANSI, Secretariado da Associação de 
Educadores de Mergulho Comercial-ACDE. 

Todos os Cartões de Certificação de Mergulhador Comercial, Técnico Médico 
Mergulhador /Mergulhador e Técnico de Suporte de Vida da ACD Internacional 
serão emitidos para pessoal qualificado (exceto aqueles mencionados no parágrafo 
1 acima) ao custo de U$ 25.00 por cartão e de acordo com os procedimentos 
estabelecidos doravante, sob o título “Documentação Aceita”. Esse valor deverá 
acompanhar o formulário de pedido. 

Os diplomados em escolas formais de mergulho comercial não sócias da ACD 
Internacional poderão solicitar este tipo de cartão de certificação ao custo de U$ 
25.00 por cartão, desde que apresentem provas de que fizeram um curso 
reconhecido de instrução formal em conformidade com o estabelecido nos Padrões 
de Consenso da ADCI para Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas, 
incluindo-se referência aos Padrões Nacionais Americanos para Mergulhadores 
(ANSI), Secretariado da Associação de Educadores de Mergulho Comercial 
(ACDE). 
 
2. Técnico Médico Mergulhador/Mergulhador, em Nível de Iniciante  

Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional para diplomados em 
programas de treinamento das escolas credenciadas ou de empresas sócias, 
destinados a fornecer ao indivíduo em nível de iniciante, no mínimo 317 horas de 
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instrução formal em assuntos relacionados ao mergulho conforme estabelecido 
nestes Padrões e no ANSI/ACDE 01-1998, mais um adicional de 45 horas de 
treinamento formal e 35 horas de Práticas Supervisionadas. 
 
3. Piloto/Técnico em ROV, em Nível de Iniciante  

Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional para diplomados de 
escolas credenciadas ou empresas sócias, em programas de treinamento 
destinados a prover ao indivíduo em nível de iniciante, um mínimo de 320 horas de 
instrução formal. Poderá ser dado crédito dessa instrução formal, por cursos 
reconhecidos, nas áreas da hidráulica, eletrônica, elétrica, ou outros cursos 
adequados exigidos de tais pessoas. 
 
4. Mergulhador com Ar Fornecido pela Superfície 

Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional para candidatos que 
tenham:  

a. Completado um curso de instrução formal em escola reconhecida de 
mergulho comercial, em treinamento militar ou equivalente, consistindo de, 
pelo menos, 317 horas de instrução. 

b.  Completado, no próprio trabalho, pelo menos um adicional de 308 horas, 
devidamente documentadas, de treinamento, conforme estabelecido nos 
Padrões de Consenso da ADCI para Operações de Mergulho Comercial e 
Subaquáticas, a menos que tenham sido completadas anteriormente, como 
parte de treinamento formal, em  escola reconhecida de mergulho 
comercial, em escola militar de mergulho ou equivalente. 

c.   Completado pelo menos 100 dias em campo, participando de operações de 
mergulho  

      comercial. 
d.   Completado pelo menos 30 mergulhos a trabalho. 

 
5.  Piloto/Técnico de ROV  

Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional para solicitantes 
que tenham:  

a. Completado um curso de instrução formal conforme acima especificado. 
b. Participado, no mínimo, de 150 dias em campo, de operações com ROV. 
c.   Completado 60 horas de pilotagem em ROV de qualquer das classes I, II, IV 

ou V. 
NOTA: Se for da Classe IV e/ou V: No caso, trata-se de ROVs das Classes 
I ou II adequadamente adaptados para as outras duas classes. 

d.  Completado pelo menos 150 dias em campo e 100 horas de pilotagem em 
qualquer 

      ROV da Classe III, IV ou V. 
 
6. Supervisor de Mergulho, Utilizando Ar Comprimido Fornecido pela 
 Superfície 

Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional para Mergulhadores 
utilizando ar comprimido, devidamente  certificados e que tenham: 
a. Completado um adicional de, pelo menos, 100 dias em campo, participando 
de operações de mergulho comercial, durante os quais eles terão: 

•   Realizado pelo menos 50 mergulhos a trabalho, e completado, no 
mínimo, 30 dias como Supervisor Assistente de Mergulho utilizando ar 
comprimido fornecido pela superfície. 



                                                                               Quinta Edição – ADC International  
 
54 

 
7. Mergulhador com Mistura Gasosa 

Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional para 
Mergulhadores utilizando ar comprimido, devidamente  certificados que 
tenham: 
a. Completado pelo menos 100 dias em campo como Mergulhador 

utilizando ar comprimido. 
b. Completado pelo menos 50 mergulhos a trabalho como Mergulhador 

utilizando ar comprimido. 
c. Completado pelo menos 50 dias em campo participando de operações 

de superfície envolvendo mergulho com mistura gasosa, durante os 
quais eles terão: 

• Realizado no mínimo 10 mergulhos, a trabalho, com mistura gasosa  
 

8. Piloto/Técnico em ROV Sênior  
Esse tipo de cartão será emitido pela ADCI para Pilotos/Técnicos em ROV 
que tenham: 
a.   Obtido a classificação como Piloto/Técnico de ROV. 
b.   Completado um total de 300 dias em campo participando de operações 

com ROV e 
c.  Completado pelo menos 60 horas de pilotagem (se nas Classes I, II, IV 

ou V – com as Classes IV ou V, em veículos das Classes I ou II); ou 
completado pelo menos 100 horas de pilotagem (se nas Classes III, IV 
ou V).  

 
9. Supervisor de Mergulho com Mistura Gasosa 

Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional para Mergulhadores 
com Mistura Gasosa, devidamente certificados, que tenham: 
a.  Completado no mínimo 350 dias em campo como Mergulhador 

utilizando ar  comprimido ou Mistura Gasosa. 
b.  Completado no mínimo 150 mergulhos a trabalho como Mergulhador 

utilizando ar  comprimido ou Mistura Gasosa.. 
c.   Completado no mínimo 30 dias a trabalho como Supervisor Assistente 

de Mergulho com Mistura Gasosa. 
d.  A pessoa também esteja qualificada para o trabalho como Supervisor de 

Mergulho utilizando ar comprimido. 
 

10. Mergulhador com Sino/ com Saturação  
Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional para 
Mergulhadores Certificados que tenham: 
a.  Completado no mínimo 200 dias em campo como Mergulhador utilizando 

ar  comprimido ou Mistura Gasosa. 
b.   Completado no mínimo 100 mergulhos a trabalho como Mergulhador 

utilizando ar  comprimido ou Mistura Gasosa. 
c.   Completado no mínimo 30 dias de trabalho de suporte a operações de 

Mergulho com Sino/com Saturação. 
 

11. Supervisor de Mergulho com Sino/Com Saturação 
Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional para 
Mergulhadores Certificados que tenham: 
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a.   Completado no mínimo 100 dias em campo como Supervisor de  
Mergulho com Mistura Gasosa. 

b.  Completado no mínimo 60 dias como Supervisor Assistente de Mergulho 
com Sino/Com Saturação 

 
12. Supervisor de ROV 

Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional para 
Pilotos/Técnicos de ROV Sênior devidamente certificados que tenham 
completado 150 dias em campo como Piloto/Técnico de ROV Sênior e 60 
horas de pilotagem em sua classe designada de  ROV. 

 
13. Técnico de Suporte de Vida  

Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional para pessoas que 
tenham: 
a.  Trabalhado pelo menos 100 dias em campo como Técnico Assistente de 

Suporte de Vida. 
 

NOTA: Dá-se preferência, mas não é obrigatório, que esta pessoa tenha 
recebido previamente a certificação, no mínimo, em nível de Mergulhador 
utilizando ar comprimido. 

 
14. Supervisor Não-Mergulhador 

Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional para pessoas que 
tenham: 
a. Recebido previamente qualificação como Supervisor de Mergulho (Com 

Ar Comprimido, Com Mistura Gasosa, Com Sino/Com Saturação) dentro 
da categoria e segundo o estabelecido nas seções anteriores destes 
Padrões. Os cartões de Supervisores Não-Mergulhadores serão 
emitidos apenas para pessoas que tenham estado continuamente ativas 
na indústria de mergulho comercial, sem que tenha havido um “lapso” 
de participação pelo período de um ano, anteriormente ao pedido de 
emissão do cartão. A renovação desse cartão será feita para 
interessados que tenham trabalhado na função de Supervisor Não-
Mergulhador durante pelo menos três dos quatro anos antes do prazo 
de validade do cartão de certificação.   

 
15. Técnico Médico Mergulhador  

Esse tipo de cartão será emitido pela ADC Internacional após receber a 
confirmação, feita por uma agência credenciada e reconhecida, de que a 
pessoa para quem o pedido está sendo submetido, completou os pré-
requisitos necessários. Qualquer agência de treinamento que envie tal 
pedido deverá ser reconhecida pela ADC Internacional como sólida 
empresa sócia. 

 
 
3.4      DOCUMENTAÇÃO ACEITA 
 

1. Cartões de certificação da ADC Internacional poderão ser solicitados por 
empresas associadas à ADCI, desde que certifiquem que a pessoa para 
quem o cartão está sendo pedido está totalmente qualificada a 
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desempenhar as tarefas, dentro da classificação solicitada de 
mergulhador ou de operações com ROV. Será exigido dessas empresas 
sócias, que tenham em arquivo, a serem conservados por quatro anos, 
cópias das informações comprobatórias de que a pessoa para quem o 
cartão foi solicitado efetivamente recebeu o treinamento necessário e 
possui a experiência de campo, o número exigido de mergulhos a 
serviço, ou de horas de pilotagem. 

   
2.  Será exigido que o pessoal mantenha, na forma correta, o que for 

apropriado, um Livro de Registro (diário) de Mergulhador Comercial ou 
Livro de Registro (diário) de ROV. 

 
3.  Serão exigidas, das pessoas, individualmente, que desejem obter o 

cartão de certificação da ADC Internacional (exceto o de Auxiliar de 
Superfície/Mergulhador em nível de iniciante), provas verificáveis, nas 
formas necessárias, que dêem suporte aos pedidos. No caso dos níveis 
de Supervisor de Mergulho ou Supervisor de ROV, os interessados 
deverão obter e fornecer endossos verificáveis das empresas sócias da 
ADCI ou IMCA para quem eles deverão ter registros de seu 
desempenho como Supervisor Assistente de Mergulho ou Supervisor de 
Mergulho. 

 
4.  Empresas sócias da ADC Internacional domiciliadas fora dos EUA 

deverão obter endosso de outra empresa sócia da ADCI ou IMCA, 
quando solicitarem cartões de certificação para seus empregados. Esse 
endosso poderá ser na forma de uma carta ou documento que ateste 
que o membro da ADCI ou IMCA trabalhou com, ou empregou pessoal, 
ou verificou que as operações dessa empresa sócia da ADCI 
domiciliada fora dos EUA estão em total obediência aos 
Padrões/Códigos mínimos da ADCI ou da IMCA. 

 
5. Escolas de Mergulho Comercial, de Piloto/Técnico em ROV/Técnico 

ou de Técnico Médico/Mergulhador, sócias da ADCI 
A solicitação de Cartões de Certificação em Nível de iniciante poderá ser 
feita pelo envio, à ADCI, de uma listagem dos membros de cada classe, 
juntamente com seu número de seguridade social ou outro número de 
identidade, a data de nascimento e uma fotografia que preencha os 
requisitos deste padrão. Os Cartões de Certificação serão feitos para 
cada pessoa identificada e devolvidos ao solicitante. Os Cartões serão 
emitidos APENAS para pessoas que efetivamente se diplomem. 
Qualquer cartão fornecido à escola para emissão para alguém QUE 
NÃO se diplomou deverá ser devolvido à ADCI para descarte e remoção 
das informações do banco principal de dados. 

 
6. Escolas de Mergulho Comercial ou Governamentais / Militares Não 

Associadas à ADCI 
O pedido de Cartões de Certificação em Nível de iniciante para Escolas 
de Mergulho Comercial não associadas à ADCI será aceito sob as 
seguintes condições: 
a. Que sejam formalmente reconhecidas como escolas credenciadas 

por um órgão do governo. 
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b. Que o curso de instruções oferecido se equipara, de forma geral, ao 
da Associação de Educadores de Mergulho Comercial, segundo 
reconhecido nos Padrões de Consenso da ADCI para Operações de 
Mergulho Comercial e Subaquáticas abrangendo, no mínimo, 317 
horas de instrução formal nas matérias mencionadas ou, se 
apropriado, nos conteúdos deste padrão relativos ao treinamento e à 
educação. 

 c. Que o curso de instruções oferecido se equiparará, em cada um dos 
casos, ao estabelecido no documento ANSI - ACDE-01-1998 do  
Instituto Nacional Americano de Padrões – Associação de 
Educadores de Mergulho Comercial – ANSI, do Secretariado, da 
Associação de Educadores de Mergulho Comercial - ACDE  ou de 
procedimentos formais, reconhecidos por essa Associação, e 
considerados, no mínimo, como sendo iguais aos procedimentos 
necessários para solicitação por parte de empresa sócia da ADCI. 

d. Que para  pedidos de emissão de cartões de certificação de Auxiliar 
de Superfície/Mergulhador, em Nível de iniciante, será exigido o 
pagamento da taxa de U$ 25.00 para cada cartão, valor esse que 
acompanhará cada pedido. 

 
 Em todos os casos, serão exigidos, para os processos de 

solicitação, o Livro de Registro (diário) de Mergulhador, de 
Piloto/Técnico de ROV ou de Técnico Médico Mergulhador, 
contendo os registros adequadamente endossados por meio da 
assinatura de um responsável da empresa ou do Supervisor de 
Mergulho. 

 
 
3.5   EMISSÃO DE CARTÃO 

 
O Cartão de Certificação de Mergulhador Comercial (ou outro que se 

aplique) da ADC Internacional será um cartão de plástico laminado medindo 2” 1/8 
x 3” 3/8, e com 0.030” de espessura, identificando que foi emitido pela ADCI. Os 
cartões receberão numeração seqüencial iniciando em 000001 e serão preparados 
(foto colorida de passaporte necessária). Caso não seja possível fornecer foto 
colorida, será considerada aceitável foto em branco e preto. 

A foto do portador será escaneada, a laser, sobre o cartão, e este será 
protegido contra trocas ou falsificações, com a fixação de uma camada holográfica 
sobre o cartão, antes de receber o acabamento com Duraguard®. 

Exceto pelos Cartões de Certificação em nível de iniciante, emitidos para 
formandos das escolas sócias da ADC Internacional, será cobrada uma taxa  para 
confecção do cartão, incluindo o manuseio e envio pelo Correio. Este valor estará 
identificado no formulário de pedido e deverá ser pago na época da solicitação. 

 
 
3.6    MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 
A ADCI manterá um banco de dados do pessoal para quem foram emitidos 

cartões de certificação, com base na emissão. Esse banco de dados conterá o 
número seqüencial de cada cartão, o nome, número de seguridade social (ou outro 
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identificador, por exemplo, número de passaporte) e data de nascimento do 
portador, data de emissão, e data de validade de todos os cartões emitidos. 

O banco de dados é confidencial e não será divulgado a ninguém. Será  
usado como ferramenta de verificação, no caso de substituição de cartões perdidos 
ou renovação de cartões e como meio de se rastrear, de forma geral, o número de 
mergulhadores comerciais dentro da indústria. 

O formato e o conteúdo do banco de dados não será divulgado ou mudado 
sem a aprovação da Diretoria da ADCI. 
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3.7 EXIGÊNCIAS PARA EMISSÃO DO CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO 

DE MERGULHADOR COMERCIAL E DE TECNICO DE SUPORTE 
DE VIDA  

 
 

Exigências 

Auxiliar de 
Superfície//// 

Mergulhador 
Nível Inicial 

Mergulhador 
utilizando Ar 
Comprimido 

Supervisor 
de Mergulho 
utilizando Ar 
Comprimido 

Mergulhador 
com Mistura 

Gasosa 

Supervisor 
com Mistura 

Gasosa 

Mergulhador 
com Sino/ 

com  
Saturação 

Supervisor 
de Mergulho 

com  
Sino/Sat 

Técnico 
de  

Suporte 
de Vida 

Treinamento 
Formal 317 horas 317 horas 

 

Treinamento 
na função  308 horas 

 
 NOTA: Se este treinamento tiver sido recebido como parte de  treinamento formal 
em escola credenciada de mergulho comercial, escola militar de mergulho ou 
equivalente, não será preciso repeti-lo. 

100 dias 
de 
 trabalho 

Dias em 
Campo  100 200 

100 com ar 
comprimido 

50 com Mistura 
Gasosa 

350 como 
Mergulhador 
utilizando ar 

comprimido ou 
Mistura Gasosa 

200 como 
Mergulhador 
utilizando ar 

comprimido ou 
Mistura Gasosa 

100 como 
Supervisor 

de Mergulho 
com Mistura 

Gasosa 

 

Mergulhos a 
Trabalho 

 30 50 

50 com ar 
comprimido 

10 com Mistura 
Gasosa 

150 utilizando 
ar comprimido 

ou Mistura 
Gasosa 

100 utilizando 
ar comprimido 

ou Mistura 
Gasosa 

  

Operações 
no Sistema 

     30 dias úteis   

Treinamento 
como 

Assistente do 
Supervisor 

  30 dias úteis  30 dias úteis  60 dias úteis  

 

 
NOTAS:  (1) Treinamento formal segundo os Padrões de Consenso da ADC 

 (2) Treinamento na função segundo os Padrões de Consenso da ADC 
 (3) Treinamento- dias em campo – Em Terra /Na Costa = 8 horas / Offshore = 12 horas 
 
 

3.8 EXIGÊNCIAS PARA EMISSÃO DO CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO 
DE PILOTO/TÉCNICO DE ROV E SUPERVISOR DE ROV  

 
 
 

Exigências 

Piloto/Técnico 
de ROV 

Em Nível de 
iniciante 

Piloto/Técnico Piloto/Técnico de 
ROV Sênior Supervisor de ROV 

Treinamento 
Formal 320 horas  

 

Dias em Campo  150 300 150 

Horas como Piloto  
60 

100 
60/100 

Classe I, II 
Classe III 

Classe IV, V 

60   Classe I, II 
100 Classe III 

60/100 Classe IV, V 
60 Todas as Classes 

 

 



                                                                               Quinta Edição – ADC International  
 
60 

3.9  CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DE MERGULHADOR 
COMERCIAL (SÓCIO DA ADC)  

 
 
 

ADCI          Novo Pedido (  )  Renovação (  ) 
5206 FM 1960 West, Suíte 202 
Houston, TX 77069 
 
 

CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DE MERGULHADOR COMERCIAL 
 

 
SOLICITAÇÃO 

 
Auxiliar de Superfície/Mergulhador em Nível de iniciante 
 

Solicitação feita por Escola de Mergulho Comercial Sócia da ADCI 
 
Solicito, pela presente, a emissão do Certificado da ADCI de Auxiliar de Superfície/Mergulhador em 
Nível de iniciante, para as seguintes pessoas, com programação  para se formarem  __________ 
(utilizar folha separada para registrar suas informações): 
 

Nome Nº. de Seguridade Social ou 
outro nº de identificação Data de Nascimento Foto nº Taxa anexa  

(US$ 25.00) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Ao fazer este pedido, entendo e reconheço que a ADCI está se baseando em minha declaração de 
que a(s) pessoa(s) para quem está sendo solicitada a emissão de cartão(ões) preenchem os 
critérios de treinamento e de experiência dos Padrões de Consenso da ADCI para Operações de 
Mergulho Comercial; que cada graduando recebeu um mínimo de 317 horas de ensino formal em 
salas de aula e horas de treinamento sobre o assunto  em relação ao material aqui explicitado e que 
as provisões do Padrão 10-1999 da ADCI foram cumpridas. Por meio de tal ato, eu libero 
especificamente a ADCI de toda e qualquer responsabilidade, que possa estar ligada à emissão e 
uso do(s) cartão(ões) pela(s) pessoa(s) acima identificada(s). 
 

 
     ______________________________                        ________________________________ 

Nome em letra de imprensa                       Escola de Mergulho Comercial 
 

 
Credenciada de acordo com as leis de:________________________________________________ 
 
    ______________________________                           _______________________________ 
                          Assinatura                                          Data 
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3.10 SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DE 
         MERGULHADOR COMERCIAL (NÃO-SÓCIO DA ADC) 
   
ADCI                                            Novo Pedido (  )  Renovação (  ) 
5206 FM 1960 West, Suíte 202 
Houston, TX 77069 
 

CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DE MERGULHADOR COMERCIAL 
 

SOLICITAÇÃO 
 
 
Auxiliar de Superfície/Mergulhador em Nível de iniciante 
 

Solicitação de Escola de Mergulho Comercial Não-Sócia da ADCI 
 
Solicito, pela presente, a emissão do Cartão de Certificação para os seguintes Auxiliares de 
Superfície/Mergulhadores em Nível de iniciante, membros da Classe ________ programada para se 
formar em __________ (utilizar folha separada para registrar suas informações) 
 

Nome Nº. de Seguridade Social ou 
outro nº de identificação Data de Nascimento Foto nº Taxa anexa  

(US$ 25.00) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Ao fazer este pedido, entendo e reconheço que a ADCI está se baseando em minha declaração de 
que a(s) pessoa(s) para quem está sendo solicitada a emissão de cartão preencheu os critérios de 
treinamento e de experiência dos Padrões de Consenso da ADCI para Operações de Mergulho 
Comercial; que cada graduando recebeu um mínimo de 317 horas de ensino formal em salas de 
aula e horas de treinamento com relação ao material aqui explicitado; e que as condições do 
Padrão 10-1999 da ADCI foram atendidas. Por meio de tal ato, eu libero especificamente a ADCI de 
toda e qualquer responsabilidade, que possa estar ligada à emissão e uso do(s) cartão(ões) pela(s) 
pessoa(s) acima identificada(s). 
 
 

     ______________________________                        ________________________________ 
Nome em letra de imprensa                       Escola de Mergulho Comercial 

 

 
Credenciada de acordo com as leis de:________________________________________________ 
 
    ______________________________                           _______________________________ 
                          Assinatura                                          Data 
 
 



                                                                               Quinta Edição – ADC International  
 
62 

3.11 SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DE 
MERGULHADOR COMERCIAL DE EMPRESAS 

     
ADCI                                                           Novo Pedido (  )  Renovação (  ) 
5206 FM 1960 West, Suíte 202 
Houston, TX 77069 
 

CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DE MERGULHADOR COMERCIAL 
 

SOLICITAÇÃO 
 
Solicitação feita por empresa sócia da ADCI 
 
Em nome das pessoas abaixo especificadas, solicito a emissão de Cartões de Certificação de 
Mergulho Comercial da ADCI (utilizar folha separada para registrar suas informações) 
 

 
Nome 

 
No. de Seguridade 

Social ou outro 
número que 
identifique 

 
 

Fotografia 

Classificação (selecione para cada nome) 
Mergulhador com Ar Comprimido 
Supervisor de Mergulho com Ar Comprimido 
Mergulhador com Mistura Gasosa 
Supervisor de Mergulho com Mistura Gasosa 
Supervisor Sino/Com Saturação 
Técnico de Suporte de Vida 

 
Taxa anexa  
(US$ 25.00) 

     
     
     
     
     
     
 
Ao fazer este pedido, entendo e reconheço que a ADCI está se baseando em minha declaração de 
que a(s) pessoa(s) para quem está sendo solicitada a emissão de cartão, preencheu(eram) os 
critérios de treinamento e de experiência do Padrão 10-1999, e dos Padrões de Consenso para 
Operações de Mergulho Comercial  
Por meio de tal ato, eu libero especificamente a ADCI de toda e qualquer responsabilidade, que 
possa estar ligada à emissão e uso do(s) cartão(ões) pela(s) pessoa(s) acima identificada(s). 
 
Além disso, aceito que a validade do(s) Cartão(ões) de Mergulhador Comercial é de quatro (4) anos 
e que, antes de expirar o prazo, deverá ser solicitado novo cartão, por meio do envio do formulário 
de pedido contendo todas e quaisquer mudanças ocorridas. Certifico que todos os candidatos para 
quem os Cartões de Mergulhador Comercial estão sendo solicitados mantêm um LRM de 
Mergulhador Comercial com valor legal, e que este LRM estará disponível, para verificação do nível 
de certificação exigido. 
 
____________________________________  ___________________________________ 
    Assinatura do Representante da Empresa                                 Empresa 
 
____________________________________          ___________________________________ 
             Nome em letra de imprensa               Data 
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3.11 CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DE MERGULHADOR 
COMERCIAL - SOLICITAÇÃO INDIVIDUAL 

 
ADCI          Novo Pedido (  )  Renovação (  ) 
5206 FM 1960 West, Suíte 202 
Houston, TX 77069 
 

CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DE MERGULHADOR COMERCIAL 
 

SOLICITAÇÃO 
 
Pedido Individual 

 
Nome 

 
No. de Seguridade 

Social ou outro 
número que 
identifique 

Classificação (selecione um): 
Auxiliar de Superfície/Mergulhador em Nível de 
iniciante 
Mergulhador Utilizando Ar Comprimido 
Supervisor de Mergulho Utilizando Ar Comprimido 
Supervisor de Mergulho com Mistura Gasosa 
Mergulhador com Sino/Com Saturação 
Supervisor de Mergulho  com Sino/Com Saturação 
Técnico de Suporte de Vida 

 
Taxa anexa  
(US$ 25.00) 

Endereço: 
 
Cidade/Estado, País, Código Postal 
 
Ao fazer este pedido, entendo e reconheço que a ADCI está se baseando apenas em minha 
declaração de que a pessoa para quem está sendo solicitada a emissão de cartão está totalmente 
qualificada a receber o mesmo, por haver atendido os critérios de treinamento e de experiência dos 
Padrões de Consenso da ADCI para Operações de Mergulho Comercial, Seção 2.0 da ADCI. Por 
meio de tal ato, eu libero especificamente a ADCI de toda e qualquer responsabilidade, que possa 
estar ligada à emissão e uso do(s) cartão(ões) pela(s) pessoa(s) acima identificada(s). 
 

Além disso, aceito que a validade do Cartão de Mergulhador Comercial é de quatro (4) anos e que 
antes de expirar o prazo, poderá ser solicitado novo cartão, se desejado. 
 

Para apoiar a validade deste pedido de Cartão de Certificação de Mergulhador Comercial , coloco à 
disposição as seguintes provas de que estou totalmente qualificado para portar e apresentar esse 
cartão: 
 

1. Cópias de meus LRMs pelo período de _________ 19__a  ____________ 20____. 
 

2. Cópia de meu diploma ou certificado de conclusão de curso de __________________________. 
 

3.Lista de todas as empresas de mergulho comercial para as quais trabalhei (Use folha separada, 
se necessário): 
 
 
 
 
 
 

Nome em letra de imprensa:____________________________    Data:_______________________  
 

   
                              _____________________________________ 
                                        Assinatura 
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3.12 INSTRUÇÕES SOBRE FOTOS PARA OS CARTÕES DE 
CERTIFICAÇÃO DE MERGULHADOR COMERCIAL 

 
1. Tire a foto contra um fundo colorido claro.  
2. A foto deverá ser tirada da pessoa mostrando todo o rosto, a uma distância de 

aproximadamente 4 (quatro) pés (1,4 m) da lente da câmara. 
3. A  foto deverá ser colorida 
4. Identifique a foto escrevendo o nome do fotografado na margem inferior, abaixo 

da foto. 
5. Se possível, use Filme Polaroid 600. 
6. Não coloque clipe de papel diretamente sobre a face da foto. 
 

Por favor, lembre-se que a foto será cortada no tamanho de 1.25 polegada 
(3,1 cm) de altura e 1.0 polegada (2,54 cm) de largura. Certifique-se de que a foto 
enviada possa ser escaneada a laser sobre o cartão de certificação. 

 
FRENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar de Superfície/Mergulhador Iniciante                  Mergulhador com Ar Comprimido      
                                                                                               Fornecido pela Superfície 

 

 
                                                      

 
    
 
 
 
 
 
  
    
         Mergulhador com Mistura Gasosa                        Mergulhador com Sino/com Saturação 
 

 

VERSO 
A ADCI  - Associação de Contratantes de Mergulho Internacional emite este Cartão de Certificação para o portador, com 
base em declarações ou informações recebidas que o portador preenche  todos requisitos de treinamento, dias em 
campo, experiência, e desempenho exigidos na função,  que recomendem sua identificação como Mergulhador 
Comercial ou como Técnico de Suporte de Vida, no nível de experiência  declarado. A ADCI não aceita ser 
responsabilizada no caso do portador não desempenhar suas funções em qualquer dos niveis em que declare ter 
capacidade para tal. 
O treinamento especializado adicional e/ou qualificações adquiridas durante a prática de mergulho comercial  são os 
declarados nos arquivos de pessoal mantidos pela empresa e nos respectivos Livros (diários) de Registros de Mergulho. 
Como um minimo, todas as operações de mergulho comercial deverão ser realizadas por uma equipe de mergulho de  
pelo menos três pessoas, de acordo com os Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial (edição 
atual) . 
As perguntas deverão ser dirigidas à ADCI ,  tel. (1-281) 893-8388, Fax (1-281) 893-5118 ou por e-mail www.adc-int.org 
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FRENTE 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Técnico de Suporte de Vida           Supervisor de Mergulho com Ar  

     Comprimido Fornecido pela Superfície 
     

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Supervisor de Mergulho                                        Supervisor de Mergulho com  
               com Mistura Gasosa                                                   Sino/com Saturação 

 
VERSO 

A ADCI  - Associação de Contratantes de Mergulho – Internacional emite este Cartão de Certificação para o portador, com 
base em declarações ou informações recebidas que a pessoa preenche  todas exigências de treinamento, dias em campo, 
experiência, e desempenho exigidos na função,  que recomendem sua identificação como Mergulhador Comercial ou 
Técnico de Suporte de Vida no nível de experiência  declarado. A ADCI não aceita ser responsabilizada, no caso do 
portador não desempenhar as funções em qualquer dos niveis em que declare ter capacidade para tal. 
O treinamento especializado adicional e/ou qualificações adquiridas durante a prática de mergulho comercial  são os 
declarados nos dados de pessoal mantidos pela empresa e nos respectivos Livros (diários) de Registros de Mergulho. 
Como um minimo, todas as operações de mergulho comercial deverão ser realizadas com uma equipe de mergulho de pelo 
menos três pessoas, de acordo com os Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial (edição atual) . 
 
As perguntas deverão ser dirigidas à ADCI ,  tel. (1-281) 893-8388, Fax (1-281) 893-5118 ou por e-mail www.adc-int.org 
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4. 0 PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÕES  
 
 
4.1 MANUAL DE PRATICAS SEGURAS/DE OPERAÇÕES 

1. Todo empregador deverá desenvolver e manter um Manual de Práticas Segu-
ras/de Operações, de acordo com o que for exigido por regulamentos governa-
mentais e disponibilizar este Manual, a cada um dos mergulhadores, no local 
onde é feito o mergulho. O Manual deverá fornecer as diretrizes para a segu-
rança e saúde dos mergulhadores. O Manual de Práticas Seguras/de Opera-
ções deverá se enquadrar ou exceder os Padrões de Consenso da ADCI para 
Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas. 

 
2. Os Padrões de Consenso da ADCI para Operações de Mergulho Comercial e 

Subaquáticas poderão ser usados como um conjunto de orientações mínimas 
para ajudar as empresas a criar seu próprio e específico Manual de Práticas 
Seguras/de Operações. O empregador será responsável por completar, modifi-
car e/ou complementar quaisquer dos procedimentos, listas de verificação 
(checklists) e padrões segundo o exigido por regulamentos governamentais a-
plicáveis e políticas e práticas específicas do empregador. 

 
Será aplicado, em todos os casos, para a realização de qualquer operação de mergu-
lho comercial ou subaquática, o padrão máximo estabelecido por regulamentos e e-
xigências dos EUA, a ser determinado através da realização de uma Análise de Se-
gurança no Trabalho – AST ou por exigências contratuais específicas. 

 
3. O Manual de Práticas Seguras/de Operações deverá conter, no mínimo, as 

seguintes informações: 
a. Uma cópia dos regulamentos governamentais aplicáveis para a realiza-

ção de operações de mergulho comercial ou outras operações subaquá-
ticas. 

b. Para cada modo de mergulho envolvido: 
i. Procedimentos de segurança e listas de verificação (checklists)  

para operações de  mergulho comercial. 
ii. Delegação de tarefas e responsabilidades de membros da equipe 

de mergulho. 
iii. Procedimentos e listas de verificação (checklists) de equipamen-

tos. 
iv. Procedimentos emergenciais em caso de fogo, falhas em equipa-

mentos, condições ambientais adversas, ferimentos e doenças que 
exijam atendimento médico.. 

 
4. A ADCI enfaticamente recomenda que todo Manual de Práticas Seguras/de 

Operações contenha uma estipulação relativa ao uso de drogas e álcool. Essa 
declaração deverá fazer referência a toda legislação e regulamentos nacionais 
contendo as exigências de exames de pessoal (antes ou depois de empregado) 
ou que forneçam orientações a esse respeito, e que também se apresente a 
política do empregador de conscientização e reabilitação relativas às drogas ou 
de penalidades associadas ao uso não-autorizado de drogas ou álcool. 
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4.2 AJUDA DE EMERGÊNCIA 
1. Todo empregador deverá criar e manter uma lista das fontes disponíveis de 

ajuda, equipamento e assistência profissional em caso de emergência, com 
sinais de chamada, números de telefones ou outros meios e instruções para 
entrar em contato com essas fontes. 

 
2. Todo contratante deverá disponibilizar essa lista de contatos, no principal local 

dos negócios, no escritório de operações de campo e àquelas pessoas que 
possam precisar da lista para cumprir o plano de resposta da empresa durante 
emergências. 

 
3. A lista deverá incluir os dados necessários para se obter os seguintes tipos de 

ajuda emergencial, adequada ao modo de mergulho ou à atividade subaquática 
realizada: 

• Câmara de Descompressão 
• Hospital ou instalações para Tratamento Médico 
• Transporte Aéreo ou Terrestre 
• Médico a ser chamado 
• Guarda Costeira ou outros Centros Nacionais de Coordenação de 

Resgate 
 
4.  Em todo local envolvendo mergulho, câmara hiperbárica ou outro tipo de 

trabalho subaquático, deverão estar disponíveis e acessíveis, meios de 
comunicação com recepção/transmissão, para acionamento dos serviços 
emergenciais, à medida que forem necessários. 

 
 
4.3 PRIMEIROS SOCORROS 

1. Deverá ser providenciado e mantido em lugar de fácil acesso, no local de 
trabalho, o material de primeiros socorros em um recipiente adequado, 
apropriado ao tipo de operação que está sendo feita. 

 
2. Além de outros materiais de primeiros socorros, deverá estar disponível, no 

local de trabalho, um livro padrão de primeiros socorros da Cruz Vermelha 
Americana (ou equivalente) e um ressuscitador manual do tipo Ambu (ou 
dispositivo equivalente) com máscara e tubo transparentes. 

 
3. Abaixo é apresentada uma lista de itens recomendados de um conjunto de 

primeiros socorros, inclusive um formulário para inventário recorrente. Esta lista 
deve ser considerada como mínima. Cada operador deverá revisá-la e 
acrescentar ou substituir itens conforme necessário, de modo a assegurar que 
será providenciado atendimento de primeiros socorros de forma rápida e a 
tempo. 
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Lista de Verificação de Estoque / Kit de Primeiros Socorros 
 

• 100 Band-Aid – Vários tipos 
• 1 Bandagem Triangular 
• 1 Rolo de Fita Adesiva 
• 2 Inalantes – Amônia 
• 1 Pacote de Algodão Absorvente 
• 1 Frasco de Soro Fisiológico, para Lavagem dos Olhos 
• 1 Rolo de Gaze, 1” x 10 jardas  
• 20 Comprimidos de Aspirina 
• 1 Rolo de Gaze, 2” x 10 jardas  
• 4 Escovas com PVPI (anti-sépticas) 
• 1 Bandagem elástica, 3” x 5”  
• 1 Tesoura 
• 10 Kits de Curativos Não-Aderentes 2” x 3”  
• 6 Pares de Luvas de Procedimentos 
• 4 Curativos Oclusivos, para Região Ocular  
• 1 Bolsa de Gelo (plástica, que se leva ao congelador) 
• 1 Pacote de Gel, Kit de Curativos Contra Queimaduras  
• 1 Torniquete 
• 1 Máscara para Ventilação Artificial   
• 1 Par de Pinças 
• 1 Chumaço para Curativos Grandes  
• 1 Livreto de Primeiros Socorros 
• 2 Coletes para Ressuscitação Cárdio-Pulmonar Descartáveis 
• 1 Folha de Inventário com o conteúdo do kit 
• 1 Tubo de Pomada para Uso Tópico/Primeiros Socorros 
• 1 Estojo à Prova de Água 
• 1 Tubo de Antibiótico Tríplice com 1-1/2 Oz  
• 4 Sacos Plásticos para Descarte de Secreção Orgânica 
• 1 Ressuscitador Manual Tipo Ambu c/ Tubo e Máscara Transparente 
 

Os seguintes ítens também são recomendados quando as operações se realizam 
em locais remotos: 

 
• 1 Frasco de Analgésico Oral 
• 1 Pacote de “Alka Seltzer Plus” 
• 1 Tubo de Pomada  Benadryl 
• 1 Frasco de Comprimidos Anti-Ácidos 
• 1 Tubo de Ungüento Oftalmico  Neosporin 
• 1 Kit Básico de Antídoto Contra Envenenamento e Intoxicação 
• 1 Frasco de Repelente de Insetos 
• 1 Frasco de Remédio Contra Diarréia Imodium  
• 1 Frasco de Comprimidos “Sudafed” contra alergia 
• 1 Frasco de Filtro solar com FPS 15+ 
• 1 Frasco de Xarope contra tosse “ Robitussin DM” 
• 1 Frasco de Spray Nasal 
• 1 Frasco de Gotas contra Dor de Ouvido 
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4.4 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

O planejamento de uma operação de mergulho comercial ou subaquática deverá 
incluir uma Análise de Segurança no Trabalho – AST (consultar item 4.24) cobrindo 
os aspectos de segurança e saúde do seguinte: 

• Modo de mergulho 
• Condições e perigos subaquáticos e na superfície 
• Estoque de gás respiratório (incluindo reservas) 
• Proteção térmica 
• Equipamento e sistemas de mergulho 
•  Designação da equipe de mergulho e aptidão física dos membros dessa 

equipe, inclusive quaisquer estados que possam tornar um membro da 
equipe de mergulho não-apto  para mergulhar. Competência do pessoal 
designado em realizar as tarefas e responsabilidades de que foi 
incumbido. 

• Designação de mergulhos repetitivos a membros da equipe ou estado de 
gás inerte residual dos membros da equipe de mergulho 

• Procedimentos para descompressão e tratamento (inclusive correções de 
altitude)  

• Procedimentos de emergência 
 
 
4.5 INSTRUÇÕES À EQUIPE 

1. Antes de iniciar qualquer operação subaquática, os membros da equipe de 
mergulho ou de ROV-Veículo Operado Remotamente deverão receber instru-
ções sobre: 

• As tarefas a serem realizadas 
• Os procedimentos de segurança para o modo de mergulho 
•  Quaisquer perigos ou condições ambientais não habituais que possam 

afetar a segurança da operação subaquática. 
•  Quaisquer modificações nos procedimentos operacionais, requeridas 

para a operação subaquática específica. 
 

2. Antes de cada mergulho, o mergulhador deverá ser instruído a relatar e a 
registrar quaisquer estados físicos, problemas ou efeitos fisiológicos adversos 
que possam torná-lo inapto para o mergulho. 

 
 
4.6 TÉRMINO DO MERGULHO 

 O período de trabalho de um mergulhador deverá ser encerrado quando: 
 

• Instruído pelo Supervisor de Mergulho e/ou Responsável. 
• O mergulhador pedir que seja encerrado. 
• O mergulhador deixar de responder de modo correto às comunicações ou 

sinais dados por um membro da equipe de mergulho. 
• As comunicações se perderem e não puderem ser prontamente 

restabelecidas entre o Mergulhador, o Auxiliar de Superfície/Mergulhador, 
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o Supervisor de Mergulho e, em operações de bote de acompanhamento 
(liveboating), a pessoa que esteja controlando o vaso. 

• O mergulhador começar a usar a reserva de gás respiratório do seu 
cilindro, ou o gás respiratório reserva do local de mergulho. 

 
 

4.7 PROCEDIMENTOS PÓS-MERGULHO 
1. Após completar cada mergulho, o mergulhador deverá: 

• Ser interrogado sobre seu estado físico. 
• Ser instruído a informar sobre quaisquer estados físicos, problemas ou e-

feitos fisiológicos adversos, inclusive sintomas de doença descompressiva 
ou embolia causada por gás. 

• Ser informado do local da câmara de descompressão em operação. 
• Ser alertado sobre os perigos potenciais de voar depois de ter feito 

mergulhos. 
• Ser alertado sobre os perigos potenciais, quando estiver dirigindo, de 

viajar a altitudes mais altas que aquela do local de mergulho. 
 

2. Após haver completado qualquer mergulho fora do tempo de não-
descompressão/limites de profundidade, recomenda-se o seguinte: 

• Tomar providências razoáveis para que o mergulhador permaneça 
acordado e próximo à câmara de descompressão no mínimo por uma 
hora. 

• Instruir o mergulhador a permanecer a uma distância de, no máximo, duas 
horas de viagem da câmara de descompressão, por outras cinco horas 
adicionais. 

• Instruir o mergulhador sobre os perigos de voar a altitudes acima de 800 
pés (278 m), exceto em caso de emergência, dentro do prazo de : 

 - 12 horas após descompressão de um mergulho de não-saturação. 
 - 24 horas após descompressão de um mergulho, com saturação, com 

HeO2. 
 

3. No caso de mergulhos que resultem em doença descompressiva, as 
autoridades médicas apropriadas deverão ser consultadas antes de vôos após 
o tratamento. 

 
 
4.8 PERIGOS ÀS OPERAÇÕES SUBAQUÁTICAS 

1. As pessoas nas proximidades, cujas atividades possam interferir ou levar perigo 
ao pessoal envolvido nas operações, deverão ser avisadas sobre as operações 
subaquáticas planejadas, inclusive os horários diários de início e término. Estas 
atividades incluem demolição subaquática, movimento de navios na superfície, 
içamento de material diretamente acima das operações subaquáticas, etc. 

 
2. Não deverão ser realizadas operações de mergulho onde atividades ou 

condições perigosas nas proximidades possam prejudicar a segurança dos 
mergulhadores ou incapacitar o pessoal de apoio a realizar, de modo seguro, 
suas tarefas. 
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3. Jamais deverá ser pedido ao mergulhador que mergulhe contra sua própria 
vontade. 

 
 
4.9 CONDIÇÕES SUBAQUÁTICAS PERIGOSAS 

Antes de se iniciar qualquer tarefa subaquática, deverá ser realizada uma 
Análise de Segurança no Trabalho - AST – Veja item 4.24. 

A finalidade desta Análise será determinar os perigos debaixo d’água, inclusive 
mas não se limitando a: 

• Potencial de bloquear ou aprisionar o mergulhador ou o ROV-Veículo 
Operado por Controle Remoto 

• Perigos devido às diferenças de pressão, inclusive, mas não se limitando 
a: 

-  Descargas subaquáticas, dragagem, adutoras de grande porte, 
bombas, comportas, sucções ou canais drenadores de válvula; 

-  Qualquer atividade que possa expor o mergulhador ou o ROV à 
pressão diferencial. 

� Etiquetar/Travar (LockoutTagout) envolvendo situações perigosas 
relativas à energia, incluindo mas não se limitando a:  

-  Proteção catódica ativa, sonares de alta intensidade, hélices, 
bombas, vasos, embarcações, ou quaisquer aparelhos mecânicos 
cuja operação inadvertida possa prejudicar o mergulhador; 

- Todos esses aparelhos deverão ser desativados e seus comandos s 
 etiquetados antes de se iniciar a operação subaquática.   

• Mergulho em líquido contaminado, incluindo-se mas não se limitando a: 
- Contaminação química, micro-biológica ou radiológica; 
- Qualquer perigo de ordem térmica ou tóxica ao mergulhador. 

• Situações de acesso ou de penetração limitados.  Um mergulhador que 
entre em tubo, túnel, naufrágio ou estrutura similarmente fechada ou 
confinante (que não seja um habitat) deverá:  

-  No ponto de entrada, ter um Auxiliar de Superfície/Mergulhador 
submerso, acompanhando-o; 

-  Estar equipado com um adequado suprimento reserva de gás 
respiratório. 

• Operações envolvendo explosivos. 
 
 

4.10  INCAPACIDADE OU MAU ESTADO FÍSICO TEMPORÁRIO 
 Os mergulhadores não deverão mergulhar ou ficar expostos a condições hiper-
báricas durante todo o tempo em que apresentarem qualquer incapacidade ou mau 
estado físico temporário se isso puder afetar, negativamente, sua saúde, ou interfe-
rir fisicamente com sua capacidade de desempenharem, de modo seguro, uma ta-
refa específica de mergulho ou ficarem expostos, de forma segura, a condições hi-
perbáricas. Isto inclui mas não se limita a resfriados, intoxicação alcoólica ou seus 
efeitos, influência de drogas, gravidez, doenças respiratórias ou doenças do ouvido 
médio, infecções cutâneas ou dos ouvidos externos, fadiga em excesso ou desgas-
te emocional. O mergulhador deverá ser consultado, antes de se tomar tal decisão. 
Em hipótese alguma lhe será pedido que mergulhe ou seja exposto, contra sua 
vontade, a condições hiperbáricas, exceto para procedimentos de tratamento. 
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4.11  INSPEÇÃO DE SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

1. Antes de serem iniciadas as operações de mergulho ou outras subaquáticas, o 
pessoal deverá confirmar que todos os sistemas operacionais, equipamento e 
ferramentas a serem utilizados estão em ordem e funcionando, se são 
adequados para as tarefas, e se estão de acordo com a Seção 5.0 
“Equipamento e Sistemas”. 

 Para garantir os mais altos índices de segurança, deverão ser usadas listas de 
verificação  (checklists) para confirmar que os sistemas operacionais, equipa-
mento e ferramentas encontram-se em ordem e funcionando de forma segura. 

 
2. Os sistemas operacionais, equipamento e ferramentas utilizados em operações 

 subaquáticas deverão ser inspecionados diariamente e monitorados durante o 
trabalho, pelas pessoas designadas. 

 
3. Toda pessoa trabalhando como mergulhador, na operação de mergulho, deverá 

inspecionar seu equipamento pessoal de mergulho e confirmar a prontidão 
operacional do mesmo, antes de cada uso. Deverá ser igualmente exigido do 
Supervisor de Mergulho ou de seu substituto, que verifique o equipamento de 
cada mergulhador antes que ele entre na água. 

 
 
4.12 ENTRANDO E SAINDO DA ÁGUA 

Deverá existir um meio seguro de entrar e sair da água na plataforma de mer-
gulho, por exemplo, uma escada, plataforma ou outro dispositivo adequado. Se for 
usada escada, ela deverá se prolongar pelo menos até 3 pés abaixo da superfície. 
Além disso, o meio para se entrar e sair da água deverá ser de modo a facilitar o 
resgate do pessoal. Em todos os casos onde o intervalo de ar desde o local da es-
tação de mergulho até a linha de água for maior que 10 pés, recomenda-se, enfati-
camente, que uma plataforma ou outro dispositivo adequado seja o meio preferido 
de entrar ou sair da água. 
 No caso de operações com ROV ou outras subaquáticas que não o mergulho, 
deverá ser empregado um meio seguro para se colocar e retirar equipamento da 
água. Deve-se ter o cuidado de assegurar que sistemas energizados não ofereçam 
perigo ao pessoal durante essas fases da operação. Em todos os casos onde o in-
tervalo de ar entre o local da estação de mergulho e a linha de água for acima de 
10 pés, recomenda-se enfaticamente que uma plataforma ou outro dispositivo ade-
quado seja o meio preferido de entrada ou saída da água. 

 
 
4.13  CÂMARA DE DESCOMPRESSÃO 

1. No caso de mergulhos excedendo os 80 fsw (24,39 m), mergulhos com profun-
didade maior que 60 fsw (18,29 m) empregando bote de acompanhamento (li-
veboating), ou no caso de mergulhos que requeiram descompressão, uma câ-
mara de descompressão com duplo compartimento e com capacidade mínima 
de 6 ATA (equivalente a 165 fsw/50.3 m) deverá estar disponível e pronta para 
uso no local de mergulho. 

2. Antes de mobilização em tarefas que normalmente não exijam câmara de 
descompressão, deverá ser feita uma Análise de Segurança no Trabalho – AST 
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para determinar a necessidade ou não de tal câmara no local do mergulho. 
Essas considerações incluirão mas não se limitarão a: 

• Localização do ponto de mergulho em relação a um local conhecido e i-
dentificado onde haja câmara de descompressão que estará disponível 
em emergências. 

• Operações de mergulho repetitivo e/ou de muitos dias. 
• Potencial de que o mergulhador fique enroscado ou preso. 
• Outros perigos em potencial ou fatores que possam levar ao enquadra-

mento do mergulhador nas exigências de descompressão 
• Operações com bote de acompanhamento (liveboating) 
• Locais remotos 

 
 
4.14   A ALTITUDE EM MERGULHOS 

Deverão ser empregados procedimentos de descompressão que levem em 
conta a reduzida pressão na superfície, em toda operação de mergulho realizada a 
altitudes muito acima do nível do mar. Se tiver que se transitar em uma altitude 
mais elevada para se chegar até o local de mergulho ou para partir daquele local, 
essa elevação deverá ser considerada como um fator nos cálculos. 

 
ALERTA: O Mergulho em altitudes acima de 10.000 pés (3.050 m) impõe severo estresse ao 

corpo e não é, de forma alguma, recomendado. 
 
 

4.15  EXPOSIÇÕES TERMICAS 
Deve-se ter o cuidado de proteger os mergulhadores e pessoal da superfície 

contra exposição térmica adversa e manter adequado equilíbrio térmico enquanto 
engajado nas operações. 

 
 
4.16  MERGULHADOR RESERVA 

Pelo menos um membro de cada equipe deverá ser escolhido como Mergulha-
dor Reserva e estar adequadamente preparado para entrar na água, e quando ins-
truído pelo Supervisor de Mergulho. 

Antes de começar a operação, o equipamento do Mergulhador Reserva deverá 
ser verificado por inteiro, com relação ao seu correto funcionamento e mantido, daí 
em diante, nessa condição, até o encerramento do mergulho. Se for necessário que 
o Mergulhador Reserva entre na água, deverá ser feita, na superfície, uma inspe-
ção visando garantir o abastecimento correto de gás respiratório, função do bail 
out, e comunicações efetivas, antes que o mergulhador submerja. 

 
 

4.17  PAINEL DE ALERTA 
Para áreas que dão apoio ao tráfego marinho, deverá ser providenciado um 

painel de alerta e colocado próximo ao local de trabalho, de modo a ser visto por 
todos os lados.  Isso poderá incluir mas não se limitar a formas, luzes, bandeiras ou 
placas. 
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4.18 ESTOQUE RESPIRATORIO DE RESERVA 
1. Deverá ser providenciado, em todas operações de mergulho, um estoque respi-

ratório reserva (cilindros), levado pelo mergulhador, exceto quando usado equi-
pamento pesado  (definido como equipamento de mergulho da natureza MKV 
da Marinha dos Estados Unidos ou equivalente). 

 
2. O estoque respiratório de reserva (cilindros), levado pelo mergulhador, deverá 

oferecer a  a capacidade e mistura fisiologicamente adequadas às profundida-
des envolvidas. 

 
3. Os estoques respiratórios de reserva levados pelo mergulhador, deverão mos-

trar, de modo efetivo, ao mergulhador, que sua reserva foi acionada. Como um 
indicativo, poderá ser exigido que o mergulhador abra uma válvula, ou empre-
gue um sinal visual, ou outro método adequado. 

 
4. O estoque respiratório de reserva, levado pelo mergulhador, deverá durar o su-

ficiente para que ele - contando-se a partir da profundidade máxima de mergu-
lho - possa alcançar a superfície (incluindo-se toda necessária descompressão 
na água), ou possa chegar a outra fonte respiratória ou, ainda, ser alcançado 
pelo mergulhador reserva equipado com outro canal respiratório. 

 
NOTA: Deverá ser parte da Análise de Segurança do Trabalho – AST a consideração do 

tempo de duração do cilindro de gás respiratório reserva. 
 

• A informação a seguir é fornecida com o intuito de ajudar na seleção do tama-
nho  de cilindro para respiração adequado à operação visada. 

• O consumo pode ser determinado através dos seguintes cálculos: 

 

            CONSUMO (C)  =  D + 33  (RMV)   RMV TIPICA 

                                   33                  0.25 ACFM em Descanso 

                                 0.70 ACFM Trabalho Leve  

                                 1.10 ACFM Trabalho Moderado 

  1.50 ACFM Trabalho Pesado 

                                  2.20 ACFM Trabalho Muito Pesado 

 

 CAPACIDADE DISPONIVEL (VA) =  VC (N) (PC-PRM)  

                                PR+14.7 

  

VA  = Capacidade Disponível, SCF 

VC  = Capacidade Nominal do Cilindro, SCF  

N  = Numero de Cilindros 
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CAPACIDADE 

 NOMINAL 

(VC) @ 3000 

PRESSÃO DE SERVIÇO 
(PC) - Assumida 

CAPACIDADE 

(em Pés3)) – Assumida 

14 

30 

50 

72 

80 

 

2250 (Uso Real) 

2250 (Uso Real) 

2250 (Uso Real) 

2250 (Uso Real) 

2250 (Uso Real) 

10.8 (Computar como real) 

23.2 (Computar como real) 

38.6 (Computar como real) 

55.6 (Computar como real) 

61.8 (Computar como real) 

 

PC  = Pressão Medida do Cilindro, PSIG 

PRM = Pressão de Reserva do Cilindro, PSIG 

PR  = Pressão do Cilindro 

 

VOLUME DE AGUA DE CILINDROS RESERVAS TIPICOS 
 

EXEMPLO: Mergulho Planejado – 220 Pés (67 m) com cilindro reserva de 30 
Pés3  

 

220 + 33  (RMV de 1.5) = Consumo de 11.5 Pés3 

      33 

 

23.2 Pés3 de GAS UTILIZAVEL  

    11.5 Pés3 DE CONSUMO     =    DURAÇÃO DE 2 MINUTOS 

 

5. Em todos os casos, a ativação da reserva do mergulhador deverá provocar o 
aborto do mergulho. O motivo pelo qual foi ativada a reserva do mergulhador 
deverá ser determinado e corrigido, antes que se continue a usar o equipamen-
to em questão. 

 

4.19 COMUNICAÇÕES 
Deverá haver um sistema de comunicação de transmissão-recepção de áudio 

funcionando entre a estação normal do Supervisor de Mergulho e o mergulhador, 
no local de mergulho, exceto quando permitido de outra forma pelo Parágrafo 
4.28.2 “Mergulho no Modo SCUBA”, em “Procedimentos de Operações Especi-
ficas”.  

Durante a realização de operações submersas que não o mergulho, as co-
municações deverão ser estabelecidas entre o Supervisor, o Operador do Guincho, 
Responsável, e outras pessoas-chave, conforme julgado necessário durante a rea-
lização da Análise de Segurança no Trabalho – AST.  
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4.20  REGISTRO DE MERGULHOS DA EMPRESA 
 Todo empregador deverá criar e manter um registro da exposição hiperbárica 
de cada mergulhador. Esse registro deverá conter o seguinte: 

• Nome e endereço da empresa; 
• Local, horários e datas das operações de mergulho;  
• Nome do Supervisor de Mergulho, do Mergulhador, do Auxiliar de Superfí-

cie/Mergulhador; 
• Profundidade de mergulho;  
• Tempo de fundo; 
• Temperatura aproximada da água e proteção térmica usada; 
• Condições ambientais (estado aproximado do mar, visibilidade subaquáti-

ca e correntes subaquáticas); 
• Tabelas de descompressão e programação usadas; 
• Tempo decorrido desde a exposição mais recente à pressão, se menos de 

24 horas, ou designação para mergulhos repetitivos; 
• Mistura respiratória usada e sua composição; 
• Tipo de trabalho realizado; 
• Tipo de equipamento usado; 
• Todas e quaisquer condições fora do comum; 
• Deverão ser registradas e conservadas, para cada mergulhador que apre-

sente sintomas ou se suspeite que tenha doença descompressiva, as se-
guintes informações adicionais: 

- Descrição dos sintomas da doença descompressiva, inclusive pro-
fundidade e tempo da instalação da doença; 

-  Descrição e resultados dos tratamentos. 

 

 
4.21  AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DESCOMPRESSÃO  
 Todo empregador deverá : 

• Investigar e avaliar ocorrências de doença de descompressão, informa-
ções registradas, considerações sobre o desempenho no passado, tabela 
de descompressão usada, e suscetibilidade do indivíduo; 

• Tomar as providências corretivas adequadas, visando reduzir a probabili-
dade de recorrência de doença descompressiva; 

• Preparar um estudo, por escrito, da avaliação dos procedimentos de des-
compressão, inclusive todas e quaisquer medidas corretivas, até 45 dias 
da data de ocorrência da doença descompressiva. 

 

 

4.22  POSICIONAMENTO 
  Embarcações das quais sejam feitos mergulhos e outras atividades subaquáti-

cas deverão ter uma plataforma de trabalho segura. Operações seguras com em-
barcações dinamicamente posicionadas são abordadas em outro capítulo destes 
Padrões. 
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4.23 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL 

1. O equipamento adequado de proteção pessoal aprovado segundo especifica-
ções da ANSI (ou de acordo com os padrões usados em uma nação em parti-
cular) deverá ser usado, quando necessário. Estes itens incluem mas não se 
limitam a: 

• Equipamento de proteção da cabeça; 
• Equipamento de proteção dos pés; 
• Equipamento de proteção dos olhos; 
• Um dispositivo de flutuabilidade pessoal, de acordo com o padrão regula-

mentador; 
• Proteção para os ouvidos; 
• Colete de segurança com lanyard  elástico de trava dupla aprovado; 
• Equipamento respiratório. 

 
2. Roupa de proteção pessoal também deverá ser usada, se necessário, para 

proteger contra perigos encontrados no ambiente de trabalho. 
 
 

4.24 ANALISE DE SEGURANÇA DO TRABALHO - AST  
A finalidade da AST é fornecer um documento escrito que identifique os riscos asso-

ciados a cada passo do trabalho e criar soluções que reduzirão, eliminarão ou protegerão 
contra perigos. Mantenha as sentenças curtas e simples. O formulário de AST (em inglês, 
JSA-Job Safety Analysis) na página seguinte, poderá ser copiado e usado na forma em 
que está, ou modificado segundo as necessidades de cada empresa. 

 1.  Seqüência de Passos Básicos do Trabalho 

 Divida o trabalho em passos observáveis. Tente não ser muito geral ou deta-
lhista. 
•  Se o trabalho for complexo, divida-o em diversas tarefas; prepare uma 

AST (ou JSA) para cada tarefa. 
• Inicie com um verbo ativo, i.e., desconectar, verificar, inverter, montar, iso-

lar, iniciar, parar, etc. 
• Numere cada passo. 

 

2. Perigos em Potencial 
• Identifique possíveis perigos relacionados a cada passo e liste o perigo do 

lado oposto ao do passo. 
• Leve em consideração as causas de acidentes em potencial (esforço, es-

corregão, queda, corte, esmagamento, etc.) 
• Considere perigos relacionados ao ambiente e à saúde (vapores, gases, 

aquecimento, ruído, toxicidade, etc.). 

 

3. Recomende Procedimentos de Segurança e Proteção 
• Crie soluções para cada perigo em potencial e anote a solução, do lado 

oposto ao do perigo. 
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• Detalhe os comandos s, i.e., ventilar, isolar, deixar resfriar, prender, guar-
dar, treinar, etc. 

• Liste o Equipamento de Proteção Individual necessário, i.e, luvas, prote-
ção para os olhos, respiradores, proteção contra quedas, etc. 

 

4. Designação de Responsabilidades 
• Designe especificamente a uma pessoa, a responsabilidade de implemen-

tar os procedimentos de segurança ou proteção necessários. 

 

5. Pessoal Envolvido 
• Identifique as pessoas responsáveis pelo preparo, revisão e aprovação da 

Análise de Segurança no Trabalho – AST. 
• Distribua cópias da AST a todas as pessoas envolvidas no trabalho ou ta-

refa, e assegure que cada uma delas se familiarize com o conteúdo da 
mesma. 

 

6. Revisão da Análise de Segurança no Trabalho - AST 

Toda vez que novos equipamentos, produtos ou procedimentos forem introdu-
zidos no local de trabalho, deverá ser feita a revisão da AST. Isso vale especi-
almente se ocorrerem acidentes durante uma tarefa realizada segundo a orien-
tação contida na AST.  
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4.25  INCUMBÊNCIAS E RESPONSABIDADES 

Os títulos, responsabilidades e incumbências das pessoas envolvidas em 
operações de mergulho comercial e subaquáticas irão variar grandemente. O 
empregador será responsável por designar o pessoal para uma operação de 
mergulho comercial ou subaquática e assegurará que todos sejam qualificados, 
através do treinamento e/ou tenham experiência para realizar as tarefas 
designadas. As designações a seguir indicam os deveres e responsabilidades 
mínimos da equipe de mergulho 

 
4.25.1 Supervisor de Mergulho 

Uma pessoa qualificada deverá ser designada, por escrito, como responsável 
de cada operação de mergulho. Cópia da designação deverá ser disponibilizada 
para apresentação ao responsável designado. 
 O Supervisor de Mergulho é responsável pelo planejamento e execução da o-
peração de mergulho, inclusive cabe-lhe a responsabilidade pela segurança e saú-
de da equipe de mergulho. Ao receber estas incumbências, seus deveres incluirão, 
mas não necessariamente se limitarão ao seguinte: 
 

• Ter completa conhecimento de todos regulamentos importantes baixados 
pelas agências governamentais que regem as operações de mergulho 
bem como o modo de mergulho empregado, e do Manual básico do em-
pregador, de Práticas Seguras / de Operações. Certificar-se de que todas 
regras e regulamentos sejam obedecidos. 

• Enquanto efetivamente em serviço, estar no comando imediato e disponí-
vel para implementar procedimentos de emergência. O Supervisor de 
Mergulho não deverá ter outros deveres que não sejam os aqui apresen-
tados e não lhe será permitido mergulhar, a menos que outro mergulhador 
qualificado esteja presente, o qual também tenha sido escolhido e desig-
nado para assumir a responsabilidade. 

• O Supervisor de Mergulho deverá todo o tempo, desenvolver suas tarefas 
com capacidade de gerenciamento de todos os aspectos do local de mer-
gulho, de comandar de forma adequada os membros da equipe no de-
sempenho de suas funções, e permanecer em prontidão para responder a 
condições de emergência. Em circunstâncias emergenciais, o Supervisor 
de Mergulho poderá entrar na água apenas se isto não interferir com a ga-
rantia contínua de que não será perdida a supervisão na superfície. 

• O Supervisor de Mergulho também deverá assegurar, antes do início da 
operação de mergulho que, além das pessoas diretamente envolvidas na 
operação, os Comandantes de embarcações, pilotos de submergíveis, 
mestres de portos, gerentes de instalações offshore, de linhas de tubula-
ção, de canteiros de engenharia civil, de cursos d´água em terra (inland) e 
todas as pessoas responsáveis por alguma coisa que afete a operação de 
mergulho, sejam informadas de que serão realizadas operações de mer-
gulho ou subaquáticas. Disponibilizar uma cópia do Manual de Práticas 
Seguras / de Operações para o responsável pela embarcação ou instala-
ções, com as modificações – por escrito – necessárias por causa de con-
dições operacionais específicas. 

• Assegurar que as operações de mergulho sejam realizadas a partir de um 
local, na superfície, adequado e seguro. 
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• Desenvolver ou modificar e gerar listas de verificação (checklists) pré e 
pós-mergulho para a operação. 

• Desenvolver e implementar procedimentos de emergência/contingência. 
• Estar ciente dos procedimentos a serem seguidos para obtenção de ajuda 

médica em caso de acidente relacionado ou não ao mergulho. Assegurar 
que um sistema de comunicação de recepção/transmissão esteja disponí-
vel, no local de mergulho, para se obter assistência emergencial. 

• Realizar uma Análise de Segurança no Trabalho - AST para cada tarefa 
feita. 

• Criar um plano de mergulho assegurando que estejam disponíveis, em 
quantidade suficiente, misturas respiratórias e materiais, bem como equi-
pamentos, para o desempenho seguro e a tempo da tarefa. 

• Delegar os deveres a todos os membros da equipe de mergulho e pesso-
almente dirigi-los, durante a operação de mergulho. 

• Pessoalmente certificar-se de que todas as pessoas da equipe de mergu-
lho são qualificadas e  fisicamente aptas a realizar as tarefas de que fo-
ram incumbidas. Ele deverá fazer uma avaliação das condições físicas 
dos mergulhadores antes de determinar se há alguma incapacitação física 
em detrimento da saúde e segurança deles dentro da água ou sob condi-
ções hiperbáricas. 

• Assegurar que o equipamento de mergulho escolhido para uso seja: 
-  Adequado à operação de mergulho planejada 
-  Suficiente para atender às exigências regulamentarias referentes ao 

modo de mergulho empregado. 
-  Inspecionado antes de cada mergulho e encontra-se em bom estado de 

funcionamento 
• Assegurar que todas instruções relevantes de operação, manuais, tabelas 

de descompressão, programação de tratamentos, e publicações regulamen-
tadoras estejam disponíveis no local de mergulho e mantidas de forma a re-
fletir as mudanças atuais e/ou inovações. 

• Assegurar que sejam dadas instruções detalhadas à sua equipe de mergu-
lho e pessoal  de apoio, inclusive das tarefas a serem feitas – perigos ou 
condições ambientais fora do habitual. 

• Fazer as modificações necessárias dos procedimentos padrão ou procedi-
mentos de segurança , em função da operação específica de mergulho.  

• Manter um perfil da profundidade, tempo de fundo, e mistura respiratória no 
local de mergulho, de cada mergulhador, durante o mergulho. 

• Assegurar que cada mergulhador seja auxiliado ininterruptamente enquanto 
ficar na água. 

• Assegurar o encerramento do mergulho quando: 
- O mergulhador pedir que termine; 
- O mergulhador deixar de responder às comunicações, ou forem perdida-

sas comunicações, no local de mergulho, entre o mergulhador e os mem-
bros da equipe de mergulho; 

- As comunicações entre o Responsável e o Supervisor de Mergulho se 
perderem, durante operações com bote de acompanhamento (liveboa-
ting). 

- O mergulhador começar a usar a reserva de gás respiratório do seu cilin-
dro. 
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- O tempo ou as condições do local se degradarem a ponto de poder com-
prometer a segurança do mergulhador. 

• Assegurar, depois de cada mergulho:  
- Que a condição física e bem-estar do mergulhador sejam verificados, tanto 

pela observação visual quanto por perguntas feitas verbalmente. 
- Que o mergulhador seja instruído a informar sobre todos e quaisquer pro-

blemas físicos ou sintomas de doença descompressiva ou embolia arterial 
por gás.  

- Que o mergulhador saiba onde fica a câmara de descompressão mais 
próxima. 

- Que o mergulhador esteja ciente dos perigos de voar ou de viajar a altitu-
des maiores que aquelas do local de mergulho, depois de ter mergulhado.  

• Assegurar que, depois de qualquer tratamento ou mergulho fora dos limites 
de não-descompressão: 
- O mergulhador seja instruído a permanecer acordado e nas vizinhanças 

de uma câmara de descompressão no mínimo por uma hora. 
- Um membro treinado da equipe de mergulho esteja disponível para operar 

a câmara de descompressão. 
• Reportar todos acidentes ou ocorrências envolvendo pessoal, na forma exi-

gida pelos regulamentos do empregador e regulamentos governamentais 
relevantes. 

• Manter e enviar relatórios exigidos pelo empregador e por regulamentos go-
vernamentais relevantes, relativos às operações de mergulho e manutenção 
de equipamento, e testes e reparos do mesmo. 

• Examinar e assegurar a exatidão das anotações, no Livro de Registro pes-
soal do Mergulhador (LRM), e colocar assinatura para registrar, de modo 
apropriado, as atividades. 

 
4.25.2 Supervisor de ROV-Veículo Operado Remotamente 

 Deverá ser designado, por escrito, um Supervisor qualificado de ROV, que 
ficará responsável por todas operações com ROV. 
 O Supervisor de ROV será responsável pelo planejamento e execução da 
operação com ROV, inclusive a responsabilidade pela segurança e saúde da 
equipe de ROV. No desempenho dessas responsabilidades, os deveres incluirão, 
mas não se limitarão, necessariamente, a: 
 
 TODOS OS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO SUPERVISOR DE 
MERGULHO ESTIPULADOS NO PARAGRAFO 4.25.1 ACIMA, EXCETO QUE 
DEVERÁ FICAR SUBENTENDIDO “OPERAÇÕES COM ROV” , ONDE APLICA-
VEL. 

 
Quando as operações de mergulho forem conduzidas juntamente com operações 
com ROV, o Supervisor de Mergulho deverá ter o controle total de todas as opera-
ções subaquáticas e será a pessoa com a autoridade para  encerrar as operações vi-
sando preservar a saúde e segurança dos mergulhadores dentro da água. 
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4.25.3  Mergulhador 
O mergulhador é escolhido, pelo supervisor, para desempenhar tarefas especí-

ficas na água e na superfície  
 O mergulhador deverá ter no mínimo 18 anos de idade, ter sido avaliado e 
considerado, por um médico, apto a mergulhar, ter completado um curso formal de 
mergulho comercial, ter conhecimento detalhado da teoria de mergulho e prática, 
completo conhecimento do equipamento de mergulho utilizado, e das tarefas de-
signadas. Cada mergulhador deverá ter um Livro de Registro do Mergulhador (L-
RM), atualizado, que poderá ser usado para se determinar os níveis de experiência. 
 Cada mergulhador deverá, enquanto desempenhar suas funções e responsabi-
lidades: 

• Realizar todas as tarefas designadas pelo Supervisor de Mergulho. Caso o 
mergulhador seja incumbido de uma tarefa para a qual não se sinta compe-
tente seja quanto ao treinamento e/ou experiência, deverá informar imedia-
tamente ao Supervisor de Mergulho. 

• Ler, entender e obedecer a todas as políticas do empregador e aos regula-
mentos governamentais aplicáveis relacionados às suas qualificações ou 
desempenho, durante o período em que estiver envolvido em operações de 
mergulho. 

• Manter um alto nível de aptidão física. 
• Obedecer imediatamente a todas as instruções e ordens do Supervisor de 

Mergulho para retornar à superfície, ao primeiro estágio de descompressão, 
ou ao sino. 

• Assegurar que a profundidade máxima atingida durante o mergulho tenha 
sido determinada, antes de iniciar a subida. 

• Fazer a transição segura, da água para a câmara de descompressão, sem 
atrasos evitáveis. 

• Atuar como Mergulhador Reserva quando instruído a assim proceder. En-
quanto atuar como Mergulhador Reserva, deverá: 

- Estar vestido de modo suficiente que lhe permita entrada quase imediata 
na água, e permanecer na profundidade durante o período exigido pelas 
circunstâncias. 

- Permanecer em sua estação durante todo o mergulho e na descompres-
são dentro d’água.  

- Monitorar o rádio do mergulho para manter-se constantemente a par do 
que acontece no mergulho. 

• Não receber outras incumbências que possam interferir em suas tarefas de 
Mergulhador Reserva, enquanto houver algum mergulhador na água. 

• Atuar como operador da câmara, se solicitado pelo Supervisor de Mergulho. 
• Cumprir todos os regulamentos e instruções referentes ao uso, manuten-

ção, reparo e teste de todo o equipamento de mergulho fornecido para a 
operação. 

• Informar ao Supervisor de Mergulho sobre todo e qualquer tratamento mé-
dico ou doenças recentes, de modo que possa ser feita uma adequada ava-
liação da sua aptidão e/ou capacidade para mergulhar. 

• Imediatamente informar ao Supervisor de Mergulho sobre todos os sintomas 
ou suspeitas de sintomas de doença descompressiva o mais cedo e do mo-
do mais acurado possível. 



     Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas 
 

87 

• Informar ao Supervisor de Mergulho sobre quaisquer defeitos ou mau fun-
cionamento do equipamento de mergulho fornecido para a operação de 
mergulho. 

• Obedecer às práticas seguras de mergulho durante todo o tempo da opera-
ção de mergulho, seja no convés ou dentro da água. Chamar a atenção do 
Supervisor de Mergulho sobre quaisquer itens questionáveis. Estar atento à 
segurança de outros, bem como à sua própria. 

• Ajudar no treinamento de novos colegas de trabalho ou de Auxiliar de Su-
perfície/Mergulhadores  

• Manter-se desperto e próximo à câmara de descompressão por no mínimo 
uma hora após o tratamento ou exposição hiperbárica fora dos limites de 
não-descompressão. 

• Conhecer e observar as regras referentes a vôo ou viagens a altitudes aci-
ma daquelas do local de mergulho, depois de ter mergulhado. 

• Assegurar que seu equipamento de mergulho recebeu correta manutenção, 
preparação e testes antes de cada mergulho. O cumprimento desta exigên-
cia nunca deverá ser delegado a outros. 

• Manter um Livro de Registro (diário) pessoal do Mergulhador (LRM), con-
tendo detalhes de todos os mergulhos, exames médicos, cursos realizados, 
nível de certificação adquirido, e manutenção do equipamento pessoal. 

• Assegurar que todas as certidões médicas estejam atualizadas e registra-
das em seu Livro de Registro pessoal do Mergulhador (LRM). 

• Apresentar seu LRM ao Supervisor de Mergulho a cada tarefa, para assina-
tura deste. 

• Manter certificação em Primeiros Socorros e em Ressuscitação Cárdio-
Pulmonar. 

 
4.25.4 Piloto/Técnico Sênior de ROV 

• O Piloto/Técnico Sênior de ROV é a pessoa que completou os pré-
requisitos necessários para iniciar o treinamento como Supervisor de ROV. 
Como tal, passou pelas outras categorias anteriores de pessoal de ROV 
(nível de iniciante, Piloto/Técnico de ROV) e melhorou, de forma consisten-
te, suas habilidades, de modo a garantir segurança e eficiência nas opera-
ções. 

• O Piloto/Técnico Sênior de ROV deverá desempenhar suas incumbências e 
responsabilidades normais conforme detalhadas pela gerência e pelos Ma-
nuais de Práticas Seguras/de Operação aplicáveis. 

• O Piloto/Técnico Sênior de ROV deverá, se designado por escrito como al-
ternativa ao Supervisor de ROV, ser autorizado a supervisionar diretamente 
as equipes de ROV durante períodos de operações reduzidas, por exemplo, 
no turno da noite. 

• O Piloto/Técnico Sênior de ROV deverá estar preparado para gerenciar a 
equipe de ROV durante emergências. 

 
4.25.5 Piloto/Técnico de ROV  

• O Piloto/Técnico de ROV é a pessoa que completou os pré-requisitos ne-
cessários para avançar além do nível de iniciante de Piloto/Técnico de ROV. 

• O Piloto/Técnico de ROV deverá desempenhar suas incumbências e res-
ponsabilidades normais conforme detalhadas pela gerência e pelos Manuais 
de Operação/Práticas de Segurança aplicáveis. 
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• O Piloto/Técnico de ROV deverá ajudar na supervisão de operações de lan-
çamento e recuperação. 

• O Piloto/Técnico de ROV deverá ajudar o Supervisor de ROV a coordenar 
os registros dos mergulhos – em vídeo, áudio e por escrito. 

 
4.25.6 Mergulhador Reserva 

O Mergulhador Reserva é a pessoa que possui a experiência e treinamento 
exigidos para entrar na água, na estação de mergulho, a fim de prestar ajuda a um 
mergulhador que tenha sido atingido. O Mergulhador Reserva, ao desempenhar 
suas incumbências e responsabilidades, deverá: 

• Ser capaz e qualificado a executar todas tarefas e responsabilidades do 
mergulhador, conforme anteriormente descritas. 

• Ter seu capacete de mergulho ou máscara encaixado no umbilical do Mer-
gulhador Reserva, apertado com chave inglesa, e então verificar se há um 
fluxo apropriado do canal respiratório, e se as comunicações são adequa-
das. O capacete de mergulho ou máscara deverá estar pronto para ser usa-
do pelo Mergulhador Reserva, quando instruído pelo Supervisor de Mergu-
lho. Ele deverá permanecer na vizinhança imediata do local de entrada do 
mergulhador na água e estar pronto para adentrar a água, quando instruído 
pelo Supervisor de Mergulho.  

 
4.25.7 Auxiliar de Superfície/Mergulhador em Nível de iniciante 

 O Auxiliar de Superfície/Mergulhador em Nível de iniciante é designado pelo 
Supervisor de Mergulho para auxiliar, de forma contínua, o mergulhador. Ele 
dedicará toda sua atenção e tempo para auxiliar o mergulhador para o qual foi 
designado, desde a preparação do mergulho até seu término, inclusive 
descompressão dentro da água, se necessária. Não deverão ser delegadas a ele 
outras tarefas, enquanto o mergulhador estiver dentro d’água. Além disso, ele 
deverá: 

• Ajudar o mergulhador a se vestir e a tirar a roupa de mergulho. 
• Confirmar que o equipamento do mergulhador esteja funcionando adequa-

damente, e informar ao Supervisor de Mergulho quando o mergulhador esti-
ver pronto. 

• Fazer o acompanhamento do umbilical do mergulhador (mantendo pelo me-
nos uma das mãos no umbilical, o tempo todo) e ficar atento, a todo instan-
te, à profundidade e localização do mergulhador. 

• Preparar e operar todo o equipamento segundo as instruções do supervisor 
ou de seu representante. 

• Caso seja incumbido de uma tarefa para a qual não se sinta qualificado, 
com relação ao treinamento e/ou à experiência, o mergulhador deverá in-
formar imediatamente ao Supervisor de Mergulho ou a seu representante. 

• Fazer a manutenção rotineira dos equipamentos de mergulho. 
• Reparar equipamentos na medida em que for qualificado para tal.  
• Ajudar no trabalho na superfície, conforme necessário ou requisitado. 
• Estar alerta e imediatamente informar sobre condições ou estados que pos-

sam ser perigosos ou sem segurança. 
• Manter certificação em Primeiros Socorros e Ressuscitação Cárdio-

Pulmonar. 
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 À medida que o Auxiliar de Superfície/Mergulhador em Nível de iniciante for 
ganhando mais experiência, suas áreas de responsabilidades se expandirão. Seus 
deveres e responsabilidades poderão incluir: 

 
• Quando qualificado, operar corretamente a câmara de descompressão, se 

necessária a descompressão ou tratamento. Como operador de câmara de 
descompressão, ele será responsável por: 

- Manter a profundidade adequada na câmara segundo o exigido pela 
programação de descompressão ou o protocolo de tratamento.  

- Manter uma adequada programação de ventilação, de modo que os 
níveis de oxigênio e dióxido de carbono permaneçam dentro dos limi-
tes seguros. 

- Fazer a descompressão ou tratar do mergulhador segundo o planeja-
mento, conforme o Supervisor de Mergulho instruir. 

- Manter comunicação com os ocupantes da câmara. 
- Preencher, de forma correta e completa, toda a papelada exigida pelas 

políticas do empregador e/ou regulamentos do governo. 
- Enquanto operando a câmara, o Auxiliar de Superfície/Mergulhador 

não deverá receber nenhuma outra incumbência. 
• Antes de ser exposto a condições hiperbáricas, o Auxiliar de Superfí-

cie/Mergulhador deverá receber, do médico, uma certidão que o declare 
“apto para mergulho”. 

• Desempenhar tarefas limitadas como mergulhador, quando instruído pelo 
supervisor. Um Auxiliar de Superfície/Mergulhador que mergulhe estará su-
jeito aos deveres e responsabilidades de um mergulhador, dentro das limi-
tações de sua designação. 

• Quando necessário, conduzir a câmara com o mergulhador, durante a des-
compressão ou tratamento. Este Auxiliar de Superfície/Mergulhador interno 
deverá estar familiarizado e ficar atento aos sintomas de toxicidade do oxi-
gênio. 

 
4.25.8 Piloto/Técnico de ROV em Nível de iniciante 

O Piloto/Técnico de ROV em Nível de iniciante deverá desempenhar as tarefas 
conforme instruído pelo Supervisor de ROV e em consistência com o treinamento 
previamente recebido. As responsabilidades básicas desta pessoa serão melhorar 
seu conhecimento operacional e ajudar às outras pessoas da equipe, conforme 
necessário ou instruído para tal. 

 
4.25.9 Técnico de Suporte de Vida (com Saturação) 

 O Técnico de Suporte de Vida (com Saturação) responde diretamente ao 
Supervisor de Mergulho. Ele deverá possuir o conhecimento e capacidade de 
desempenhar as tarefas apresentadas a seguir, dentro do escopo de suas 
incumbências. Este conhecimento e habilidade terão sido adquiridos através da 
combinação do treinamento formal com a experiência e treinamento no local de 
trabalho. Recomenda-se que o Técnico de Suporte de Vida mantenha um diário 
(LRM) pessoal que inclua os detalhes de suas qualificações e experiência de 
trabalho. Os deveres e responsabilidades do Técnico de Suporte de Vida irão variar 
de acordo com o modo de mergulho empregado, mas, como um mínimo, ele 
deverá: 
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• Realizar tarefas a ele delegadas de apoio a mergulho. Ser responsável por 
assegurar que todos os gases a serem usados no mergulho foram adequa-
damente analisados, passado recibo, e registrados no livro antes de serem 
conectados. 

• Manter abastecimento adequado da mistura respiratória correta para o mer-
gulhador. 

• Manter correta sobre-pressão de abastecimento para a profundidade e os 
aparelhos. 

• Ter bancos de reserva prontos para uso. 
• Seguir as tabelas em uso, da forma correta e exata. 
• Alternar as misturas respiratórias no tempo e na profundidade corretas. 
• Registrar os dados de consumo de gás conforme instruído. 
• Ajudar na manutenção de todos os equipamentos de mergulho. 
• Ajudar no treinamento de Auxiliares de Superfície/Mergulhadores e de no-

vos colegas de trabalho. 
• Informar ao Supervisor de Mergulho sobre condições ou estados potencial-

mente perigosas. 
• Manter certificação em Primeiros Socorros e Ressuscitação Cárdio-

Pulmonar, e ter um rigoroso conhecimento funcional dos procedimentos de 
emergência e de diagnóstico e tratamento de doença descompressiva. 

 
No mergulho do modo “com saturação” o Técnico de Suporte de Vida 

(Técnico em Saturação) é empregado primordialmente para controlar e 
constantemente monitorar o sistema e ambiente hiperbárico no qual ficam os 
mergulhadores enquanto fazem o mergulho com saturação. Seus deveres neste 
modo de mergulho incluem, mas não se limitam a: 

• Manter a adequada atmosfera (i.e. níveis corretos de oxigênio, de dióxido 
de carbono e de outros gases) e pressão no complexo de saturação, de a-
cordo com a política do empregador e a orientação do Supervisor de Mergu-
lho . 

• Manter o ambiente adequado (i.e. temperatura e umidade) em níveis apro-
priados para a profundidade corrente, conforme ditar o conforto do mergu-
lhador. 

• Fazer a descompressão dos mergulhadores de acordo com as programa-
ções estabelecidas, conforme instruído pelo Supervisor de Mergulho. 

• Manter a comunicação com os mergulhadores.  
• Fazer calibragem, em intervalos regulares, de todos instrumentos de moni-

toramento que, por causa de seu projeto, requeiram calibragem periódica ou 
quando se suspeitar da exatidão do instrumento. 

• Manter um registro acurado dos acontecimentos, na forma de um Livro de 
Registro (diário) de saturação, relativo ao sistema de mergulho. Todas as 
leituras e ações realizadas durante o turno deverão ser registradas no Livro. 
Deverão incluir: 

- Leituras de oxigênio e dióxido de carbono; 
-  Leituras de mudanças de profundidade, de temperatura e de umidade; 
- Detalhes sobre mudanças de gases e uso de BIBS ; 
-  Mudanças no depurador de dióxido de carbono;  
- Verificações feitas por médicos dos compartimentos, com registro dos 

equipamentos internos e externos 
- Ciclos de sono do mergulhador, individualmente; 
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- Duchas, lavagens com jatos de água e drenagens; 
- Calibração dos instrumentos; 
- TUP do sistema de ligar/desligar o sino e da tripulação (N.T. - TUP = 

Temporary Users Permit - Licença Temporária do Usuário) 
- Mudanças nas regulagens do sistema de controle ambiental, registro 

da situação dos equipamentos; 
- Higiene e desinfecção da câmara, profilaxia da orelha do mergulhador; 
- qualquer fato fora do normal das rotinas da câmara. 

• Exigir que as necessidades do mergulhador, dentro do complexo de mergu-
lho, juntamente com os assuntos que dizem respeito à segurança e bem-
estar do mesmo estejam sendo prontamente atendidas. Isso inclui itens co-
mo alimentação, bebidas, lazer, higiene pessoal e lavanderia, assuntos sa-
nitários, etc. 

• Estar ciente, a todo instante, de todos os itens sendo enviados para dentro 
ou para fora do sistema, e supervisionar todas essas operações. Cuidar pa-
ra que itens proibidos não adentrem o sistema. 

• Informar ao Supervisor de Mergulho sobre o estado do mergulhador, em in-
tervalos regulares ou conforme as condições ditarem. 

• Estar alerta para emergências. 
• Manter ao mínimo possível o tráfego dentro da van de controle. 
• Estar ciente, o tempo todo, das ações sendo levadas a cabo pelo pessoal 

temporariamente sob sua supervisão. Ele deverá ser informado, de ante-
mão, de qualquer atividade a ser executada por outras pessoas no comple-
xo de mergulho, no seu equipamento de suporte, ou nas proximidades. 

 
 
4.26 LISTA DE VERIFICAÇÃO (CHECKLIST) DOS PROCEDIMENTOS 

DE SEGURANÇA 
A seguir são apresentadas orientações mínimas, que podem necessitar 

modificações para um determinado modo de operações de mergulho comercial e 
subaquáticas, para atender às necessidades individuais das companhias. 

 
4.26.1 Manual de Práticas Seguras/de Operações 

• Lista de verificação (checklist) de procedimentos de segurança 
• Incumbências e responsabilidades dos membros da equipe 
• Procedimentos e lista de verificação (checklist) de equipamentos 
• Procedimentos emergenciais em caso de fogo, falhas no equipamento, con-

dições ambientais adversas, doenças/ferimentos que requeiram ajuda mé-
dica 

• Procedimentos específicos individuais para ferramentas, equipamentos e 
sistemas correlatos. 

• Disponível no local de trabalho a todos os membros da equipe 
• Cópia para a pessoa encarregada da embarcação ou das instalações 

 
4.26.2 Ajuda de Emergência 

• Câmara de descompressão (fora do local) 
• Hospital/ instalações para tratamento médico mais próximos 
• Transporte emergencial por terra ou por ar 
• Médico a ser chamado 
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• Guarda Costeira, Centros Nacionais de Coordenação de Resgate ou outras 
autoridades relacionadas 

• Fontes de resgate de emergência, além da Guarda Costeira 
• Comunicações de recepção/transmissão disponíveis no local e onde for prá-

tico, serem testadas as conexões para resposta a emergências 
 

4.26.3 Primeiros Socorros 
• Estojo de primeiros socorros 
• Manual de primeiros socorros 
• Ressuscitador manual do tipo Ambu 

 
4.26.4  Planejamento e Avaliação  

• Análise de Segurança no Trabalho  
• Avaliação do Local de trabalho 
• Avaliação do refreamento de poluição ambiental e prontidão de resposta, 

quando aplicável 
• Modo de mergulho/sistema(s) de equipamento 
• Meios de entrada e saída da água 
• Fornecimento de gases respiratórios inclusive reservas (prontos e testados) 
• Proteção térmica (todos os membros da equipe) 
• Incumbências da equipe de mergulho/instruções e aptidão para mergulhar 
• Incumbências da equipe de ROV/ instruções e prontidão para conduzir ope-

rações 
• Estado de gás inerte dos membros da equipe de mergulho (designação de 

mergulhos repetitivos) 
• Procedimentos de descompressão e/ou de tratamento (inclusive altitude) 
• Procedimentos e métodos de comunicações de todo o pessoal envolvido na 

operação 
• Procedimentos de emergência 
• Preparo da estação de mergulho 
• Quaisquer modificações necessárias ao Manual de Práticas Seguras/de 

Operações. 
• Designação, por escrito, do Supervisor de Mergulho ou do Supervisor de 

ROV dada ao Responsável pela embarcação ou instalações. 
• Relatório, ao Responsável, sobre a natureza e tempo planejado da opera-

ção visada, e o envolvimento do equipamento e do pessoal da embarcação 
ou das instalações . 

 
4.26.5  Perigos às Operações de Mergulho 

• Embarcações na superfície, tráfego veicular ou operação de aeronaves 
• Operações com guindaste ou ponte rolante acima do local do mergulho 
• Tráfego de pedestres 
• Sinais colocados para o mergulhador 
• Limitações da embarcação e do equipamento, com relação às condições 

atmosféricas  
 
4.26.6 Condições Subaquáticas Perigosas  

• Enroscamento e/ou Enrolamento do Umbilical 
• Pressões diferenciais 
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• Líquido contaminado ou tóxico 
• Acesso limitado/espaço confinado/penetração 
• Uso de explosivos ou atividades sísmicas 
• Sonar submerso 
• Proteção catódica 
• Vida marinha 
• Correntes altas/condições muito adversas da maré 
• Materiais estranhos na água, como pedaços de madeira, blocos de gelo etc. 
• Etiquetar/Travar (LockOut / Tag Out)      

 
4.26.7  Manutenção de Registros 

• Descrição do projeto/registro dos trabalhos completados 
• Registros dos mergulhos e tratamentos, relatórios de acidentes 
• Anotações no Livro de Registro do Mergulhador (LRM) e no de ROV, ade-

quadas à operação visada.   
 
 
4.27 LISTA DE VERIFICAÇÃO (CHECKLIST) DOS PROCEDIMENTOS 
  RELATIVOS AO EQUIPAMENTO 
 
 OPERAÇÕES DE MERGULHO COMERCIAL 

As orientações abaixo são um mínimo e talvez necessitem modificações para 
cada modo de mergulho, de maneira a atender às necessidades individuais das 
empresas. 

 
4.27.1  Preparo do Equipamento 

1.  Montar, fazer o layout e inspecionar todo o equipamento de mergulho e 
sobressalentes para o trabalho visado, inclusive todos equipamentos e 
ferramentas acessórias. 

2.  Verificar todos capacetes e máscaras e assegurar que estejam dentro das 
especificações de certificação e funcionando corretamente. 

 
4.27.2  Equipamento Geral 

1. Certificar-se de que todos equipamentos acessórios - ferramentas, luzes, 
sistemas especiais, peças de reposição, etc. – estejam no local de trabalho e 
em bom funcionamento. 

 
4.27.3 Preparação dos Estoques de Gases Respiratórios 

1.  Certificar-se que os estoques primários e reserva de gases respiratórios 
corretos estejam disponíveis, que os gases respiratórios atendam aos 
regulamentos de pureza e que o volume disponível seja suficiente, que sejam 
corretamente misturados para o modo e o perfil de mergulho, e que as 
pressões de fornecimento sejam adequadas às operações visadas e aos 
capacetes/máscaras a serem utilizados. 

a. Assegurar que a pressão de abastecimento da mistura respiratória 
disponível seja adequada para a profundidade e duração do mergulho, e 
que a pressão de abastecimento se adaptará às exigências de 
sobrepressão do fundo, para o capacete  ou máscara de mergulho a ser 
utilizado, conforme estabelecido nas instruções do fabricante.  
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b. A  sobrepressão de abastecimento, do fundo, necessária para o capace-
te ou máscara a ser utilizada no mergulho pode ser calculada consultan-
do-se as especificações do fabricante. 

c. Considera-se normalmente 4.5 pés cúbicos por minuto como o fluxo 
mínimo exigido para capacetes/máscaras,  entretanto, muitos fabricantes 
requerem um fluxo mais alto ou mais baixo, para assegurar a adequada 
ventilação. 

 
Exemplo: As necessidades de fluxo de ar podem ser calculadas assim: 
 
   FLUXO =     D + 33  (4.5 ACFM) (n) 
          33 
 

• O Mergulhador Reserva deverá ser incluído nesta equação. Portanto, se o 
mergulho for realizado por uma pessoa, o (n) será 2. 

• D é igual à profundidade do mergulho visado. 
• 4.5 ACFM é igual ao fluxo mínimo de ar exigido, entretanto, poderá ser mais 

alto se as especificações do fabricante do capacete/máscara determinarem. 
 
 Para um mergulho de 220-pés (67 m):  
 
                  FLUXO  =   220 + 33  (4.5) ( 2)   F = 69 SCFM 
                                33 
 
A pressão do ar poderá ser calculada assim: P = .445 (D) + 100 (ou o 
recomendado pelo fabricante). 
Para um mergulho de 220 pés (67 m), P = 197 psig. Portanto, para um 
mergulho planejado de 220 pés (67 m), com um Mergulhador Reserva seria 
necessário um estoque de ar capaz de fornecer 69 SCFM a uma  pressão 
de abastecimento de 197 psig. 
 

2. Assegurar que os estoques de gases respiratórios sejam adequados para 
incluir os equipamentos de descompressão, recompressão e acessórios em 
todas as fases da operação planejada. 

3. Certificar-se de que todos os sistemas de fornecimento de gases respiratórios 
 tenham um adequado reservatório de ar e sistema de filtros instalado na linha 
de fornecimento de ar entre a fonte de abastecimento e a conexão da 
mangueira de ar do mergulhador. Um sistema de filtro deverá ser instalado 
entre o tanque de ar e  toda fonte de ar. 

4. Assegurar que todas as mangueiras de abastecimento que chegam e saem do 
 compressor têm derivações adequadas, não passam perto de áreas de muito 
calor tais como linhas de vapor, não têm dobras ou estão enroscadas e não 
ficam expostas no convés de modo que venham a ser danificadas, enroladas 
ou prejudicadas por máquinas ou outros meios. 

5. Certificar-se de que todas as mangueiras de fornecimento de alta pressão e de 
interface tenham linhas de segurança e alivio de tensão devidamente fixadas. 

6. Compressores 
• Determinar que estejam disponíveis, em quantidade suficiente, 

combustível, resfriadores, lubrificantes e anti-congelantes para 
manutenção de todos os componentes durante a operação. Todos os 
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compressores deverão ser completamente abastecidos, lubrificados e 
passar por manutenção. 

• Assegurar que o óleo do compressor seja do tipo aprovado. Assegurar 
que o óleo do compressor não ultrapasse a marca ou linha do nível, 
durante a manutenção, já que isto é uma fonte em potencial de 
contaminação do fornecimento. Qualquer óleo derramado deverá ser 
imediatamente limpo. 

• Certificar-se de que as emanações do compressor sejam lançadas para 
longe da área de trabalho, especificamente, que a entrada do compressor 
de ar não fique no mesmo caminho dos gases eliminados pelo exaustor. 
Assegurar que a entrada do compressor fique em área livre de 
contaminação em potencial. 

• Certificar-se de que os compressores não fiquem cobertos durante a 
operação. 

• Verificar a limpeza de todos os filtros, limpadores e separadores de óleo. 
• Sangrar e retirar toda umidade condensada que se formou em filtros e na 

base dos tanques de volume. 
• Verificar todos os plugues de drenagem do distribuidor ou manifold. 
• Certificar-se de que todas as válvulas estejam corretamente alinhadas 
• Certificar-se de que estejam no lugar todas as proteções de correia, nas 

unidades motrizes. 
• Verificar todas as válvulas de alivio de pressão, válvulas de retenção e 

descarregadores automáticos  
 
4.27.4  Ativar os Estoques de Gases Respiratórios 

1. Compressores 
• Assegurar que todos os procedimentos de aquecimento foram 

corretamente  
 seguidos. 
• Verificar em torneiras de purga, válvulas e tampões de enchimento, 

pontos de sobrecarga, válvulas de sangria, e plugues de drenagem, se há 
vazamentos ou mau funcionamento de qualquer tipo. 

• Verificar possíveis vazamentos em todas válvulas e conexões. 
• Certificar-se de que haja um medidor de pressão funcionando 

adequadamente no receptor de ar e que o compressor esteja atendendo 
às necessidades de produção. 

 
2. Cilindros 

• Verificar se a pressão de todos os cilindros está correta. 
• Verificar a disponibilidade e adequação dos cilindros reserva. 
• Verificar a operação de todas válvulas e distribuidor ou manifold. 
• Ativar e verificar sua produção. 

 
4.27.5  Mangueiras de Gases Respiratórios 

1. Assegurar que as extremidades de todas as mangueiras estejam desobstruídas 
e protegidas contra aquecimento excessivo ou contra avarias. 

2.  Soprar rapidamente nestas mangueiras, antes de conectá-las. 
3.  Verificar se existem vazamentos ou escoamentos nas mangueiras de gases 

respiratórios e nos acessórios. 
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4.  Assegurar que todas as mangueiras de gases respiratórios (umbilicais) estejam 
corretamente marcadas, para se determinar a distância de que o umbilical é 
liberado da estação de controle de mergulho. 

5.  Assegurar que as mangueiras de gases respiratórios (umbilicais) sejam 
apropriadas aos gases a serem utilizados e mantidas em condições adequadas 
de limpeza e higiene. 

 
4.27.6  Teste do Equipamento com Fornecimento de Gás Respiratório Ativação 

1.  Verificar todas as válvulas de escape e de retenção. 
2.  Prender todas as mangueiras de gases respiratórios aos capacetes, máscaras 

e à câmara; fazer a conexão entre o estoque-reserva e o distribuidor ou 
manifold do abastecimento primário. 

3.  Assegurar que a mistura de gases respiratórios é adequada à profundidade e 
ao modo de mergulho empregado. 

4.  Verificar o escoamento aos capacetes e máscaras. 
5.  Conectar e testar todas as comunicações. 
6.  Verificar o fluxo de gás respiratório de ambos, do estoque primário e do 

reserva, até a câmara.  
 
4.27.7  Liberação da Câmara de Descompressão (Apenas Pré-mergulho) 

1.  Assegurar que a câmara esteja completamente desobstruída e livre de todos 
materiais combustíveis. 

2. Verificar o estoque primário e reserva da câmara e todos os medidores de 
pressão.  

3. Certificar-se que a câmara esteja limpa e livre de agentes de contaminação. 
4. Verificar todos os estoques de BIBS da câmara. Certificar-se de que estejam 

disponíveis canais suficientes e adequados de respiração e que os sistemas de 
descarga de bordo (se presentes) funcionem. 

5. Confirmar que os suprimentos médicos estejam disponíveis e próximos à 
câmara. 

6. Verificar todas as portas e vedações. 
7. Certificar-se de que as câmaras estejam atendendo às exigências de código 

com respeito aos testes periódicos requeridos pela ASME/VHO ou equivalente. 
8. Certificar-se de que todas as válvulas estejam na posição correta. 
 

4.27.8  Preparações Finais 
1. Confirmar que todos os registros, livros de registros (diários) e folhas de ponto 

necessários estejam na estação de mergulho. 
2. Certificar-se que as corretas tabelas de descompressão e tratamento estejam 
      prontamente à mão. 

 
4.27.9 Operações com ROV 

 A seguir, estão as orientações mínimas, que talvez necessitem de ajustes para 
se adequarem às condições da operação planejada. 

 
Checagens Pré e Pós-Mergulho 

• Veículo – uma breve inspeção visual e física deverá ser feita, antes de 
ser ligada a energia elétrica ou hidráulica, para determinar se existem 
 problemas ou potencial de que venham a acontecer. Deverá ser feita a
 inspeção  do veículo verificando-se possível presença de rachaduras, 
cavidades, peças  soltas, fiação ou mangueiras sem prender, manchas de 
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óleo, descoloração, sujeira nas lentes das câmeras, ou obstruções nos 
motores de empuxo. Se possível, os veículos deverão ser lavados com 
água doce após cada mergulho. 

• Eletrônica. Cada função eletrônica deverá ser colocada em operação 
 por um breve período. 

• Hidráulica. As mangueiras, conexões e acessórios deverão ser 
examinados a fim de se garantir a sua adequada composição, bem como 
deverá se verificar se há sinais de abrasão ou de vazamentos. Deverão 
ser registrados os níveis dos fluídos antes e depois do mergulho. A parte 
hidráulica deverá ser posta em operação brevemente (com cuidado) no 
convés, examinando-se a presença ou não de vazamentos ou bolsas de 
ar. Deverá ser verificado se os filtros de óleo estão contaminados e, se 
necessário, trocados. As pressões do sistema deverão ser verificadas e 
registradas. 

• Mecânica. Deverá ser verificado se os parafusos ou acoplamentos estão 
 devidamente apertados. Todas as peças mecânicas deverão ser 
conservadas limpas e lubrificadas, e examinadas as áreas de potencial 
corrosão. Deverá ser verificado regularmente se os principais 
componentes mecânicos estão funcionando adequadamente. 

• Navegação. Todos os recursos de navegação deverão ser ajustados nas 
 freqüências adequadas e verificada se estão operando corretamente. 

• Comandos. Todos os sistemas de comando deverão ser verificados 
antes do mergulho ou o mais cedo possível durante o mergulho. Deverá 
ser verificado se o veículo responde de maneira satisfatória. 

• Pacote de trabalho (work package). Deverá ser verificado visualmente o 
estado dos sistemas do pacote de trabalho ou do manipulador. 

• Sistema de Manuseio. Deverá ser verificado se ele foi danificado, se está 
 operando corretamente e se existem vazamentos. 

• Ambiental. Deve-se ter o cuidado de assegurar que os veículos não 
sejam colocados sob condições ambientais que possam provocar avarias 
ou o seu mau-funcionamento. 

 
 
4.28 PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÕES ESPECIFICAS 
 
4.28.1  Introdução  

 Os procedimentos de operações específicas irão variar segundo o modo de 
mergulho empregado. Antes da mobilização, deverá ser feita uma Análise de 
Segurança no Trabalho - AST para se determinar o modo de mergulho a ser 
empregado, o equipamento e o pessoal necessários. 
 Antes do início de toda e qualquer operação de mergulho, deverá ser feita uma 
Análise de Segurança no Trabalho e todos os membros da equipe de mergulho, 
juntamente com todas as outras pessoas envolvidas deverão estar presentes, em 
uma reunião pré-mergulho sobre segurança. 

 
4.28.2  Mergulho no Modo SCUBA 

 Os procedimentos para mergulho no modo SCUBA não deverão ser usados 
nas operações de mergulho comercial, exceto onde comprovadamente este modo 
possa ser mais seguro e eficiente que os modos alternativos de mergulho. Os 
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requisitos abaixo especificados são os mínimos exigidos em operações de 
mergulho SCUBA: 
1. Comunicações por áudio não serão exigidas no caso de mergulhador que 

esteja acompanhado por outro mergulhador (dupla) ou que possa se comunicar 
com o Auxiliar de Superfície/Mergulhador na superfície, por meio de uma linha 
de vida, usando sinais de puxar a linha. 

 
2. O tempo planejado de uma operação de mergulho no modo SCUBA não deverá 

exceder os limites de não-descompressão ou da duração do estoque de ar 
comprimido dos cilindros, não se incluindo o estoque reserva. A pressão do 
cilindro deverá ser verificada imediatamente antes de cada mergulho. As 
profundidades de mergulho não poderão ultrapassar os 130 fsw (39,63 m). 

 
3. Todo mergulhador deverá estar equipado com uma faca, um relógio de pulso 

de mergulho e um medidor de profundidade. 
 
4. Deverá ser usado um cinto de lastro, de soltura rápida, que seja adequado à 

roupa e à profundidade de mergulho  
 
5. Deverá ser usado um colete adequado com dispositivo de soltura rápida, para 

prender, os cilindros contendo a mistura respiratória ao mergulhador. 
 
6. O cinto de lastro e a proteção de cilindros deverão ser presos de forma 

independente, para permitir a liberação de um sem a interferência do outro. 
 
7. Deverá ser usado um dispositivo pessoal de flutuação, o tempo todo. 
 
8. Os cilindros de gases respiratórios comprimidos deverão passar por: 

a. Inspeção anual interna e externamente, para se verificar a existência ou      
não de corrosão ou   desgaste. 

b. Teste hidrostático a cada  quinto (5.o) ano. 
 

9. Não deverão ser feitos mergulhos no modo SCUBA contra correntes acima de 
um (1) nó. 

 
10. Não deverão ser feitos mergulhos do modo SCUBA em espaços fisicamente 

 confinados ou fechados. 
 
11. Durante todos os mergulhos no modo SCUBA, deverá haver um Mergulhador 

Reserva enquanto houver um mergulhador dentro d’água. 
 
12. Os mergulhadores no modo SCUBA deverão ser auxiliados, com linha de vida 

pela  superfície, ou ser acompanhados por outro mergulhador na água, em 
contato visual ininterrupto, durante as operações de mergulho . 

 
13. Os mergulhadores no modo SCUBA deverão estar equipados com um estoque 

 reserva de gás respiratório carregado pelo próprio mergulhador. 
 
14. A válvula do estoque reserva de gás respiratório deverá estar na posição 

“fechada” antes do mergulho. 
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4.28.3  Mergulho com Abastecimento pela Superfície 
 Os requisitos abaixo especificados são os mínimos exigidos em operações de 
mergulho com abastecimento pela superfície. 

 
1.  A profundidade aproximada de cada mergulho deverá ser conhecida antes do 

início das operações. 
 
2. Deverá ser usado um cinto de lastro adequado à roupa e à profundidade de 

mergulho. 
 
3. Deverá ser usado um colete separado de segurança com dispositivo de fivela 

positivo. O colete deverá distribuir a carga no corpo do mergulhador e evitar 
que seja colocado qualquer esforço sobre a máscara ou capacete do 
mergulhador, quando for puxado o umbilical preso ao anel de içamento do 
colete. Exceto no caso de mergulho com equipamento pesado, deverão ser 
usados coletes com todos os outros tipos de equipamento. 

 
Em nenhuma circunstância deverá ser pedido a qualquer membro da equipe de mergu-
lho que realize atividades que o impeçam de desempenhar, de forma imediata e contí-
nua as tarefas e responsabilidades das quais foi incumbido. 

 
4. Os mergulhos utilizando ar comprimido não deverão exceder a 190 fsw (58 m), 

 exceto no caso de mergulhos com tempos de fundo de 30 minutos ou menos; 
eles poderão ser  realizados a profundidades de 220 fsw (67 m). 

 
5. A mistura respiratória fornecida ao mergulhador deverá ser  composta por uma 

mistura gasosa adequada à profundidade do mergulho. Quando se utilizar 
mistura gasosa, deverá ser analisado o conteúdo de 02 de todos os gases, bem 
como a mistura adequada necessária para dar suporte à profundidade máxima 
do mergulho planejado. 

 
Para se fazer um planejamento adequado da operação visada, a realização de uma A-
nálise de Segurança no Trabalho – AST é um componente crítico para assegurar que 
foram levados em consideração todos os fatores necessários para dar suporte aos ní-
veis mais altos de segurança. 

 
Pelo menos um Auxiliar de Superfície/Mergulhador designado para cada tripulação de 
mergulho deverá ter total competência e ser designado para realizar as tarefas do 
Mergulhador Reserva, de forma a prestar ajuda emergencial a um mergulhador 
regularmente designado. 

 
Espaço Fisicamente Confinante: É qualquer espaço que possa prejudicar a 
possibilidade de o mergulhador dar um giro, sobre si mesmo, da cabeça aos pés, de 
180 graus, em qualquer plano e/ou quando o mergulhador não tiver acesso direto à 
superfície ou ao sino, para ser retirado da água. 

 
6. Deverá ser usada mistura gasosa como mistura respiratória, para mergulhos 

com profundidade maior que 220 fsw (67 m). 
 
7. Uma câmara de descompressão deverá estar pronta para uso no local de 

mergulho conforme e quando exigido por esses Padrões. 
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8. Todo mergulhador deverá ser auxiliado ininterruptamente, enquanto estiver na 
água,  por um membro da equipe de mergulho. 

 
9. Um mergulhador deverá permanecer no ponto submerso de entrada na água, 

quando o mergulho for realizado em espaço fisicamente confinante ou fechado. 
 
10. Em toda operação de mergulho deverá haver um estoque de gás respiratório 

primário suficiente para dar suporte a todos os mergulhadores durante todo o 
mergulho planejado, incluindo-se a descompressão. 

 
11. Exceto quando for usado equipamento pesado ou onde o espaço físico não 

permitir, o mergulhador deverá levar um estoque reserva de gás respiratório 
(bailout). 

 
4.28.4  Mergulho Utilizando Ar Comprimido 

 Os requisitos abaixo especificados são os mínimos exigidos em operações de 
mergulho utilizando ar comprimido com abastecimento pela superfície  
 
1. Número Mínimo de Pessoas 

O número mínimo de pessoas de uma equipe de mergulho nunca será menor 
que três (3); entretanto, o planejamento não deverá levar em conta apenas as 
exigências diretas do trabalho a ser realizado, e sim fatores adicionais, tanto os 
conhecidos quanto os que se suspeita possam levar a complicações na 
realização da operação visada. Meramente porque uma equipe de mergulho 
formada por três pessoas possa ser adequada durante uma operação, não quer 
dizer que o mesmo número de pessoas seja suficiente para preencher os 
requisitos em outra. 

 
Sob as condições acima citadas, além da equipe de mergulho, outras pessoas 
poderão ser empregadas para acompanhar cabos e/ou linhas na entrada na água. Elas 
deverão, o tempo todo, dar resposta, imediatamente, às ordens do Supervisor de 
Mergulho ou do Responsável designado. 

 
a.  Mergulho utilizando ar comprimido Abastecido pela Superfície  0 – 80 fsw (0- 

24.39 m), sem descompressão 
• 1 Supervisor de Mergulho  
• 1 Mergulhador  
• 1 Auxiliar de Superfície/Mergulhador, que deverá estar adequadamente 

equipado, e ser capaz de realizar as tarefas do Mergulhador Reserva 
 

Em qualquer dos casos acima, o Mergulhador Reserva designado deverá estar 
prontamente disponível para entrar na água e prestar ajuda ao mergulhador, quando 
instruído pelo Supervisor de Mergulho. 

 
Um mergulhador deverá ficar no ponto de submersão e estar prontamente disponível 
para ajudar o mergulhador, se o mergulho for realizado em espaço fisicamente 
confinante ou fechado. Nestas condições, a equipe de mergulho deverá incluir um 
Auxiliar de Superfície/Mergulhador adicional. 
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O Gerente de Operações e o Supervisor de Mergulho deverão avaliar cuidadosamente 
o número de pessoas da equipe de mergulho. Embora a legislação permita mergulhar 
com uma equipe mínima de três (3) pessoas, esse número aplica-se estritamente sob 
condições ótimas. A qualquer momento em que se tencione realizar operações de 
mergulho comercial em locais remotos ou a partir de um vaso, ou onde o espaço de ar 
entre a estação de mergulho e a água seja acima de 15 pés (4,6 m), deverá ser 
escalado pelo menos um quarto (4º) membro da equipe de mergulho. 

 
NOTA: Estas são as exigências mínimas: 

i. Normalmente é exigido um membro adicional da equipe de mergulho em 
qualquer operação de mergulho que tenha  uma  possibilidade maior de 
aprisionamento do mergulhador ou potencial de perda de consciência ou 
incapacitação devido a perigos químicos, físicos, elétricos ou da 
superfície, tais como, mas não se limitando aos seguintes, quando 
presentes ou planejados: 

• Na condução de uma Análise de Segurança no Trabalho, o Supervisor de 
Mergulho deverá avaliar se o uso, pelo mergulhador, de qualquer 
equipamento apoiado na superfície vai exigir a presença de mais uma 
pessoa, para cuidar de cabos ou mangueiras correlatos. Isto incluirá 
jateamento manual, jateamento d´água, corte e solda, uso de todas e 
quaisquer ferramentas operadas por meio hidráulico ou pneumático, ou o 
uso de vídeo ou equipamento sonar subaquático que necessite de 
geração de energia ou cabeamento para transferência de dados, não 
presos ao umbilical do mergulhador.  

• O mergulho em locais remotos, onde a ajuda de uma equipe de não-
mergulhadores não esteja prontamente disponível dentro do alcance das 
comunicações do Supervisor de Mergulho, poderá exigir o acréscimo de 
pessoas à equipe de mergulho. 

 
Espaço Fisicamente Confinante: 
Qualquer espaço que restrinja a capacidade do mergulhador de girar sobre si, da 
cabeça aos pés, em 180º , em qualquer plano e/ou quando o mergulhador não tiver 
acesso direto à superfície ou ao sino, para ser resgatado de dentro d´água. 

 
Caso as operações de mergulho sejam conduzidas em um espaço fisicamente 
confinante, um mergulhador deverá ficar estacionado no ponto submerso, do ingresso 
do mergulhador na água e imediatamente disponível para ir em sua ajuda; nestas 
condições, a equipe de mergulho deverá incluir mais um Auxiliar de 
Superfície/Mergulhador. 

 
• O mergulho sob condições onde o acesso direto à superfície para retirada 

do mergulhador da água não for possível, e normalmente exigirá um 
membro adicional à equipe de mergulho. 

• Qualquer trabalho com guindaste ou rebocador relacionado à operação de 
mergulho, em que os cabos de levantamento ou içamento possivelmente 
venham a interferir com a realização de operações de mergulho 
subaquáticas. 

• Mergulho feito a partir de qualquer Unidade Móvel de Prospecção 
Offshore (MODU), de vaso, de plataforma, ou de qualquer estrutura onde 
o intervalo de ar até a água requeira o uso de plataforma ou cesto para 
entrada e/ou saída das pessoas. 
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b. Mergulho utilizando Ar Comprimido Abastecido pela Superfície, de 80 a 130 

fsw (24.39 – 39.63m) ou menos de 80 fsw (24.39 m) quando for necessária a 
descompressão: 
• 1 Supervisor de Mergulho  
• 1 Mergulhador  
• 1 Mergulhador Reserva 
• 1 Auxiliar de Superfície/Mergulhador 

 
c.  Mergulho Utilizando Ar Comprimido Abastecido pela Superfície, de 130 a 220 

fsw (39.63-67.07 m): 
• 1 Supervisor Não-Mergulhador 
• 1 Mergulhador  
• 1 Mergulhador Reserva 
• 2 Auxiliares de Superfície/Mergulhadores 

 
d.  Operações de Mergulho Raso com Grandes Tripulações 

Quando o mergulho for realizado a menos de 130 fsw (39,63 m) e a equipe do 
turno tiver 8 membros ou mais, então deverá fazer parte da equipe um 
supervisor não-mergulhador. Por exemplo: 
• Quando duas equipes de mergulho formadas por oito membros estiverem 

trabalhando em turnos diferentes em uma única embarcação ou 
instalação, será necessário um supervisor não-mergulhador para cada 
turno. 

• Quando duas equipes de mergulho formadas por quatro membros 
estiverem trabalhando no mesmo turno em diferentes locais de uma única 
embarcação ou instalação, será necessário um supervisor não-
mergulhador 

• Quando duas equipes de mergulho formadas por quatro membros 
estiverem trabalhando em diferentes turnos em uma única embarcação ou 
instalação, não será necessário um supervisor não-mergulhador, já que 
serão somente quatro pessoas no convés, todo o tempo. 

 
2. Qualificações Mínimas do Pessoal 

a.  Supervisor 
Deverá ter treinamento e/ou experiência nas seguintes áreas: 
• Procedimentos e técnicas de mergulho utilizando ar comprimido 
• Procedimentos emergenciais 
• Fisiologia relacionada ao mergulho 
• Procedimentos para tratamento em caso de acidentes 
• Correta operação e uso de todos os equipamentos relacionados ao 

mergulho utilizando ar comprimido, inclusive câmaras de descompressão 
 
b.  Supervisor Não-Mergulhador 

• Define-se o Supervisor Não-Mergulhador como um Supervisor de 
Mergulho comercial experiente e que não tenha sido escalado para fazer 
rodízio nos mergulhos. 

 
c.  Mergulhador 

    Deverá ter treinamento e/ou experiência nas seguintes áreas: 
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• Procedimentos e técnicas de mergulho utilizando ar comprimido 
• Procedimentos emergenciais 
• Procedimentos para tratamento em caso de acidentes de mergulho  
• Operação e uso corretos de todos os equipamentos relacionados ao 

mergulho utilizando ar comprimido, inclusive câmaras de descompressão 
• Ter experiência no uso de equipamentos de mergulho utilizando ar 

comprimido 
• Estar familiarizado com o tipo de trabalho envolvido 

 
d.  Auxiliar de Superfície/Mergulhador 

• Deverá ter as mesmas qualificações do mergulhador utilizando ar 
comprimido, com um nível menor de experiência. 

 
3. Equipamento mínimo 

a.  Mergulho Raso (0 a 80 fsw, 60 fsw, com bote de acompanhamento 
(liveboating), Utilizando Ar Comprimido. Todos os mergulhos fora dos 
limites de não-descompressão 

• Fonte adequada de ar e reservatório de ar suficiente para dois (2) 
mergulhadores. 

• Fonte de ar comprimido, no local do mergulho, para emergências 
• 2 grupos de mangueiras para Mergulho, cada um consistindo de: 

- Mangueira de Ar Comprimido 
- Seção Resistente (ou strength member – N.T. é qualquer componente 

de um cabo de comunicações, metálico ou ótico, com a função de 
proteger o meio de transporte, ou seja, o condutor ou fibra contra 
excessivo esforço tênsil e dobras durante instalação e em serviço). 

- Cabo de comunicações 
- Mangueira de Profundímetro 

• 1 Conjunto de Tabelas de descompressão de ar e de tratamento 
• 1 Manual de Práticas Seguras/de Operações 
• 1 Estação de controle, consistindo de: 

- Sistema de comunicação 
- Medidores de Profundidade 

• 1 Escada de mergulho ou outro meio seguro de resgatar o mergulhador 
da água 

• 1 Estojo básico de primeiros socorros  
• 2 Conjuntos de equipamentos pessoais do mergulhador, consistindo de: 

- Máscara ou capacete 
- Cinto de lastro, se necessário 
- Roupa de proteção 
- Ferramentas necessárias 
- Colete de Segurança 
- Estoque Reserva de Gás Respiratório (Garrafa bailout) levado pelo 

mergulhador 
- Faca 

• 2 dispositivos de marcação do tempo 
• Livros de Registro (diários) e folhas de mergulho. Análise de Segurança 

no Trabalho – AST por escrito, aplicável ao trabalho a ser feito. 
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b. Mergulho Profundo (ultrapassando os 80 fsw (24,39 m), 60 fsw (18,29 m) 
utilizando ar comprimido, quando com bote de acompanhamento (liveboating). 
Todos os mergulhos fora dos limites de descompressão. 
• 2 Fontes adequadas de ar  
• 2 Tanques de volume, a menos que esteja sendo usado um tanque de ar 

de alta pressão como fonte secundária. 
• 1 Câmara de descompressão com duplo compartimento  
• 1 Conjunto de tabelas de descompressão de ar e de tratamento. 
• 1 Plataforma de mergulho (para todos mergulhos mais profundos que 100 

fsw (30,49 m) fora dos limites de descompressão, ou com equipamento 
pesado) 

• 2 grupos de mangueiras para Mergulho, consistindo de: 
- Mangueira de ar comprimido 
- Seção resistente (strength member) 
- Cabo de comunicações 
- Cabo de profundímetro 

• 1 Estação de controle, consistindo de:  
- Sistema de comunicações 
- Medidores de Profundidade 

• 2 dispositivos de marcação do tempo 
• 1 Estojo básico de primeiros socorros  
• 2 Conjuntos de equipamento pessoal do mergulhador, consistindo de: 

- Máscara ou capacete 
- Cinto de lastro, se necessário 
- Roupa de proteção 
- Ferramentas necessárias 
- Colete de Segurança 
- Faca 

• Adequado estoque de oxigênio 
• Acessórios necessários 
• Livros de Registro (diários) e folhas de mergulho. Análise de Segurança 

no Trabalho – AST por escrito, aplicável ao trabalho visado. 
 
4.28.5  Mergulho com Mistura Gasosa (HeO2), com Abastecimento pela Superfície  

 Os requisitos abaixo especificados são os mínimos exigidos em operações de 
mergulho com Mistura Gasosa, com Abastecimento pela Superfície. 
1. Número Mínimo de Pessoas: 

• 1 Supervisor Não-Mergulhador 
• 2 Mergulhadores 
• 2 Auxiliares de Superfície/Mergulhadores 
• 1 Técnico de Suporte de Vida 

 
2. Qualificações Mínimas do Pessoal 

a.  Supervisor 
Deverá ter todas as qualificações exigidas do Supervisor de Mergulho 
utilizando ar comprimido 

• Procedimentos e técnicas de mergulho com mistura gasosa 
• Seleção da mistura adequada de gás para várias profundidades 
• Operação do painel de gás 
• Equipamento de análise de mistura gasosa 
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• Procedimentos emergenciais especiais relacionados ao mergulho 
uitlizando mistura gasosa 

 
b.  Mergulhador 

Deverá ter treinamento e/ou experiência nas seguintes áreas: 
• Todas as qualificações exigidas de um mergulhador utilizando ar 

comprimido 
• Procedimentos e técnicas de mergulho com mistura gasosa 
• Procedimentos operacionais para equipamentos de mergulho utilizando ar 

comprimido 
 

c.  Auxiliar de Superfície/Mergulhador 
Deverá ter treinamento e/ou experiência nas seguintes áreas: 

• As mesmas qualificações exigidas de um mergulhador utilizando ar 
comprimido, com um nível menor de experiência. 

• Familiaridade com equipamento de mistura gasosa. 
 

d. Técnico de Suporte de Vida 
Deverá ter treinamento ou experiência nas seguintes áreas: 

• Procedimentos e técnicas de mergulho com mistura gasosa 
• Seleção da mistura adequada de gases para várias profundidades 
• Operação do painel de gás 
• Equipamento de análise de mistura gasosa 
• Procedimentos emergenciais especiais relacionados ao mergulho com 

 mistura gasosa 
• Conhecimento básico de técnicas de mergulho utilizando ar comprimido e 

 mistura gasosa. 
• Procedimentos para tratamento em caso de acidentes 

 
3. Equipamento Mínimo 

• 1 conjunto completo de equipamento de mergulho com mistura gasosa 
• 1 painel de controle de gás 
• 1 instrumento de análise do gás 
• 1 sino aberto na base (Classe II) com equipamento respiratório de 

emergência e grupo de mangueira (220 fsw (67.07 m) ou mais profundo). 
• 1 estoque adequado de gás misturado previamente ou equipamento para 

mistura de gases 
• 2 decodificadores de fala - com hélio  
• 1 conjunto de tabelas de descompressão de mistura gasosa e de 

tratamento 
• 1 escada de mergulho ou outro meio seguro para se retirar o mergulhador 

da água 
• Livros de Registros (diários) e folhas de mergulho 
• Análise de Segurança no Trabalho – AST por escrito, aplicável ao trabalho 

a se realizar 
• Um analisador de oxigênio conectado in-line ao abastecimento a jusante, 

de gás ao(s) mergulhador(es). 
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4.28.6  Mergulho com Sino  
  Os requisitos abaixo especificados são os mínimos para operações de 

mergulho com sino: 
 
 1. Sinos de Mergulho Abertos (Classe II) 

Sinos de mergulho abertos na base (Classe II) deverão ser providenciados e 
utilizados toda vez que as pressões excederem os seguintes limites de 
tempo/profundidade: 
• 220 fsw (67.07 m) ou 2 horas de descompressão dentro d’água. 

 
2. Sinos de Mergulho Fechados (Classe I) 

a. Procedimentos 
• Será utilizado um sino de mergulho fechado, para mergulhos abaixo de 

300 pés (91,46 m) 
• Deverão ser empregados no mínimo dois (2) mergulhadores em 

mergulhos que utilizem sino fechado seco. 
 

b. Número Mínimo de Pessoas 
Em todos os casos, o pessoal e equipamentos serão selecionados de modo 
a garantir a máxima segurança durante o trabalho. Em vasos pequenos, 
com espaço limitado, será permitido que a tripulação consista de, no 
mínimo, três (3) pessoas: um Supervisor de Mergulho, um Mergulhador e 
um Auxiliar de Superfície/Mergulhador. 

• 1 Supervisor Não-Mergulhador 
• 2 Mergulhadores com Sino 
• 1 Mergulhador de Superfície 
• 1 Auxiliar de Superfície/Mergulhador 
• 1 Técnico de Suporte de Vida 
• Pessoal complementar necessário para que o trabalho de mergulho seja 

conduzido de forma segura. 
 

c.   Qualificações Mínimas do Pessoal: 
Supervisor 
Deverá ter treinamento e experiência nas seguintes áreas: 

• Todas as qualificações exigidas dos supervisores de mergulho utilizando 
ar comprimido e He02 

• Procedimentos e técnicas de mergulho com sino 
• Seleção da mistura correta de gases para várias profundidades 
• Operação do painel de controle de gás 
• Equipamento de análise de mistura gasosa 
• Procedimentos emergenciais relativos ao mergulho com sino 

 
Mergulhador(es) 
Deverá ter treinamento e experiência nas seguintes áreas: 

• Todas as qualificações exigidas dos mergulhadores utilizando ar 
comprimido e He02 

• Procedimentos e técnicas de mergulho com sino 
• Seleção da mistura gasosa correta para várias profundidades 
• Procedimentos operacionais para equipamento de mergulho com sino 
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Auxiliar de Superfície/Mergulhador 
Deverá ter treinamento ou experiência nas seguintes áreas: 

• As mesmas qualificações do mergulhador utilizando ar comprimido, com 
um nível menor de experiência. 

• Familiaridade com equipamento de mergulho com sino e mistura gasosa 
 

Técnico de Suporte de Vida 
Deverá ter treinamento ou experiência nas seguintes áreas: 

• Operação e manutenção de sistema de Suporte de Vida 
• Procedimentos e técnicas de mergulho com sino 
• Seleção da mistura correta de gases para várias profundidades 
• Operação do painel de gás 
• Equipamento de análise de mistura gasosa 
• Procedimentos emergenciais relativos ao mergulho com sino 
• Conhecimento básico de técnicas de mergulho utilizando ar comprimido e 

He02 
• Procedimentos para tratamento em caso de acidentes de mergulho 

 
d. Equipamento Mínimo 

• Todos os equipamentos necessários para mergulho com mistura gasosa 
• Equipamentos necessários para operações de mergulho com sino 

(dependendo do modo) 
 

4.28.7  Bote de acompanhamento Liveboating 
  Os requisitos abaixo especificados são os mínimos exigidos em operações 
com bote de acompanhamento (liveboating): 
 
1. Limites de Profundidade/Tempo 

O limite máximo de profundidade/tempo em operações de bote de 
acompanhamento (liveboating) é de 220 fsw (67,07 m) ou 2 horas em 
descompressão dentro da água. 

 
2. Número Mínimo de Pessoas 

Em todos os casos, os equipamentos tripulados serão selecionados de modo a 
assegurar a máxima segurança durante o trabalho. Em vasos pequenos, com 
espaço limitado, será permitido que a tripulação consista de, no mínimo, três 
pessoas: um Supervisor de Mergulho, um Mergulhador e um Auxiliar de 
Superfície/Mergulhador 
a. Mergulho utilizando ar comprimido (0-60 fsw (18,29 m)) 

• 1 Supervisor de Mergulho 
• 2 Mergulhadores  
• 2 Auxiliares de Superfície/Mergulhadores 

 
 Em todos os casos, os equipamentos tripulados serão selecionados de 
modo a garantir a máxima segurança durante o trabalho. Em vasos 
pequenos, com espaço limitado, será permitido que a tripulação consista de, 
no mínimo, três pessoas: um Supervisor de Mergulho, um Mergulhador e um 
Auxiliar de Superfície/Mergulhador. Se a equipe tiver 8 membros ou mais, 
então, no mínimo um membro deverá atuar como Supervisor Não-
Mergulhador. 
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b. Mergulho utilizando ar comprimido (60-220 fsw (18,29 – 67,06 m)) 

• 1 Supervisor Não-Mergulhador 
• 3 Mergulhadores  
• 2 Auxiliares de Superfície/Mergulhadores 

 
c. Mergulho com Mistura Gasosa (qualquer profundidade) 

• 1 Supervisor Não-Mergulhador 
• 3 Mergulhadores  
• 2 Auxiliares de Superfície/Mergulhadores 
• 1 Técnico de Suporte de Vida 

 
3. Qualificações Mínimas do Pessoal: 

Supervisor 
• Deverá ter experiência em bote de acompanhamento (liveboating) e 

 conhecimento de todos aspectos do tempo e profundidade para o 
trabalho ou mergulho sendo realizado. 

 
Auxiliar de Superfície/Mergulhador 
• Deverá ter familiaridade com operações com bote de acompanhamento 

(liveboating). 
 

Mergulhador  
• Deverá ter experiência em operações com bote de acompanhamento 

(liveboating). 
 

Comandante do Vaso 
• Deverá ter experiência, em operações com bote de acompanhamento 

(liveboating), que o supervisor considere satisfatória. 
 
4. Vaso 

a. O vaso deverá ser aprovado tanto por parte da empresa de mergulho 
quanto pelo Supervisor de Mergulho. 

b. Um  interruptor do tipo chave geral deverá estar imediatamente próximo 
ao operador do vaso, para pronta parada das máquinas. 

c. Para trabalhos em vasos com posicionamento dinâmico veja a Seção 7.0    
Sistemas e Operações de Mergulho de Navios com Posicionamento 
Dinâmico. 

 
5. Equipamento Mínimo 

(Complementar ao equipamento padrão necessário para o 
modo/profundidade de mergulho desejados) 
a. Em todas operações com bote de acompanhamento (liveboating),  deverá 

estar disponível uma terceira (3ª) mangueira conectada ao distribuidor ou 
manifold para uso em emergências, exceto no caso de vasos ou 
embarcações pequenas onde não haja espaço suficiente para uma 
terceira mangueira de mergulho e equipamentos correlatos. 

b. Em todos trabalhos com bote de acompanhamento (liveboating), o 
mergulhador deverá usar uma garrafa de bailout. 
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c.  Deverá ser usada uma bóia de descompressão com livre flutuação ou 
equivalente, em operações com bote de acompanhamento (liveboating), 
toda vez que possa se tornar necessária a descompressão dentro d’água. 

d. Será empregado um meio de evitar que a mangueira do mergulhador se 
enrosque nas hélices do vaso. 

e. Uma fonte secundária de gás respiratório até o distribuidor ou manifold 
para abastecimento pela superfície, suficiente para dar conta do seguinte: 

• Do mergulhador enquanto volta à superfície 
• Do mergulhador durante a descompressão 
• Do mergulhador reserva e do mergulhador principal, ao mesmo  tempo. 

 
6. Procedimentos 

a. Deverão ser mantidas, o tempo todo, comunicações ininterruptas e fáceis 
de serem compreendidas entre a estação de mergulho e a casa do leme. 

b. A embarcação será manobrada de modo a permitir que o Auxiliar de 
 Superfície/Mergulhador ou o Supervisor de Mergulho  monitorem, de 
forma ininterrupta, a direção do umbilical do mergulhador em relação à 
estação de controle de mergulho. 

c.  As hélices do  vaso deverão estar paradas antes que o mergulhador 
entre ou saia da água. 

d. Não deverá ser feito trabalho empregando bote de acompanhamento 
(liveboating) : 

• Em mares que impeçam a capacidade de manutenção da posição do 
navio. 

• Em horas que não sejam durante o dia, ou seja, que não haja luz. 
• Durante períodos de visibilidade restrita 
• A qualquer hora em que as condições tornem o trabalho com bote de 

acompanhamento (liveboating) arriscado, na opinião do Comandante e/ou 
supervisor do navio. 

e. Um Mergulhador Reserva estará continuamente preparado para entrar na 
 água, o Supervisor de Mergulho solicitar. 

f. Todas as operações com bote de acompanhamento (liveboating) deverão 
receber ajuda a partir da proa, e a embarcação deverá ser operada da 
casa do leme ou da ponte rolante. 

 
4.28.8  Com Saturação 

 Os requisitos abaixo especificados são os mínimos exigidos em operações de 
mergulho  com saturação. 
1. Número Mínimo de Pessoas 

As exigências quanto ao número mínimo de pessoas de mergulho com 
saturação serão as mesmas daquelas do mergulho com sino, com o adicional 
necessário de pessoas para que o sistema seja operado de forma segura, 
durante as 24 horas do dia. 

 
2. Qualificações Mínimas do Pessoal: 

a. Supervisor 
Deverá ter treinamento e/ou experiência nas seguintes áreas: 
• Todas as qualificações exigidas dos supervisores de mergulho com ar 

comprimido, com He02 e com sino 
• Procedimentos e técnicas de mergulho com saturação 



                                                                               Quinta Edição – ADC International  
 
110 

• Misturar os gases e seleção da correta mistura gasosa para várias 
profundidades 

• Operação do painel de controle de gás 
• Equipamento de análise de mistura gasosa 
• Procedimentos emergenciais especiais relativos ao mergulho com 

saturação 
• Equipamento de Sistema de Suporte de Vida  

 
b. Mergulhador 

    Deverá ter treinamento ou experiência nas seguintes áreas: 
• Todas as qualificações exigidas dos mergulhadores com ar comprimido, 

com He02 e com sino 
• Procedimentos e técnicas de mergulho com saturação 
• Procedimentos operacionais de equipamento de saturação 

 
c. Auxiliar de Superfície/Mergulhador 

  Deverá ter treinamento ou experiência nas seguintes áreas: 
• Todas as qualificações exigidas dos mergulhadores utilizando ar 

comprimido, com nível menor de experiência. 
• Familiaridade com equipamento de mistura gasosa e sino 

 
d. Técnico de Suporte de Vida  

Deverá ter treinamento ou experiência nas seguintes áreas: 
• Procedimentos e técnicas de mergulho com saturação. 
• Equipamento de Sistema de Suporte de Vida  
• Procedimentos de mistura gasosa 
• Seleção da mistura gasosa correta para várias profundidades 
• Operação do painel de controle de gás 
• Equipamento de análise de mistura gasosa 
• Procedimentos emergenciais relativos ao mergulho com saturação 
• Conhecimentos básicos de técnicas de mergulho utilizando ar 

comprimido, HeO2. e com sino 
• Procedimentos para tratamento de acidentes de mergulho 

 
3.  Equipamento Mínimo 

• Todo equipamento exigido para o mergulho com mistura gasosa, 
excluindo-se sino da Classe II 

• Equipamento necessário para o mergulho com Sino e com saturação (irá 
variar segundo o tipo de sistema).  

 
4.  Limites Máximos Permitidos de Oxigênio e Nitrogênio 

a.  Limites de Oxigênio de Longa Duração - O nível máximo de oxigênio 
contínuo em um habitat de saturação deverá ser consistente  com a 
minimização dos efeitos de toxicidade pulmonar por oxigênio.  

b. Pressão Parcial de Nitrogênio - A pressão parcial de nitrogênio na 
mistura respiratória para mergulhadores trabalhando debaixo d´água não 
poderá ultrapassar as recomendações da autoridade médica competente. 



     Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas 
 

111 

 
ALERTAS 
• A descontaminação incompleta ou inadequada dos mergulhadores poderá 

contaminar a câmara de recompressão e apresentar risco de fogo. 
• Perigos respiratórios em ambientes hiperbáricos poderão provocar efeitos mais 

graves à saúde do que aqueles experimentados em pressões normobáricas. 
 

4.28.9  Operações de Mergulho em Água Contaminada (Ver Seção 12, Operações de 
Mergulho Comercial em Instalações de Água Potável) 
   Ao se ponderar se é ou não prudente realizar operações de mergulho 

comercial onde exista ou se suspeite de contaminação, deverá ser tomado muito 
cuidado nas fases de planejamento e avaliação. Embora a decisão em ir em frente 
com tais operações seja de caráter comercial, as considerações relativas à 
segurança deverão ser a principal determinante. A realização desses tipos de 
operações com pessoal sem um mínimo de treinamento e equipamento, e sem o 
conhecimento sobre agentes de contaminação específicos aos quais o 
mergulhador e a equipe de mergulho talvez se exponham, poderá oferecer grande 
perigo. 

  Um importante componente das operações de mergulho em água contaminada 
é o de se minimizar o tempo durante o qual membros da equipe de mergulho 
ficarão expostos aos agentes de contaminação. Deve-se programar os 
mergulhadores para que não precisem de descompressão dentro d’água, assim 
limitando a sua exposição aos perigos que a água ofereça. 

  As informações nesta seção são apresentadas como orientação no 
planejamento de operações de mergulho em água contaminada. 

 1.  Treinamento 
a. As pessoas que provavelmente participarão de operações de mergulho em 

água contaminada deverão receber treinamento equivalente ao determinado 
no Procedimento 29 CFR 1910.120 (OSHA) – Hazardous Waste Operations 
and Emergency Response-HAZWOPPER ou seja, Operações Envolvendo 
Resíduos Perigosos e Resposta de Emergência. 
 

 b. O treinamento complementar de todas as pessoas que participarão da 
operação de mergulho não poderá ignorar que o pessoal da superfície 
também ficará exposto aos agentes de contaminação. Assim, estas pessoas 
deverão ser devidamente protegidas contra os efeitos dos agentes de 
contaminação e tratadas como se tivessem sido expostas, bem como 
necessitarão de descontaminação. 
 

c.    Deverá ser providenciado treinamento específico em: 
i. Roupas secas 
ii. Roupas de proteção pessoal 
iii. Procedimentos de descontaminação, inclusive o preparo de 

desinfetante ou outra solução para uso. 
iv. Descontaminação do equipamento usado durante as operações. 

 
 2.  Avaliação do Local 

a. Quando as operações se realizarem onde se suspeite ou se saiba que a 
água esteja contaminada, deverá ser feita uma avaliação do local. Esta 
avaliação incluirá: 
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i. Vento: Em situações onde possam haver fumaças tóxicas, a estação de 
mergulho, o compressor e o pessoal da superfície deverão se situar  
fora do raio de ação do vento oriundo de qualquer fonte de 
contaminação do ar.  

ii. Corrente: Tanto na superfície quanto sob a água, o mergulhador 
deverá, toda vez que possível, se aproximar de qualquer ponto-fonte 
conhecidos de agentes de contaminação do lado ascendente da 
corrente. Isto permitirá que a corrente leve os agentes de contaminação 
para longe do mergulhador. 

iii. Perímetro: Toda vez que possível, deverá ser delimitado um  perímetro 
ao redor da estação e do local de mergulho, para manter as pessoas 
sem proteção, longe de possível contaminação. 

iv. Zonas estabelecidas:Deve-se fazer gerenciamento de zonas para 
manter o pessoal e equipamentos não-protegidos fora da zona 
vermelha. 

v. Teste do ambiente de mergulho: Nem sempre é possível  saber, por 
meio visual ou através do olfato, se o ambiente está contaminado. Deve-
se fazer a abordagem de todo ambiente de mergulho com cuidado e 
quando houver suspeita de contaminação, a água deverá ser testada 
antes do início das operações.  
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA PESSOAL DA SUPERFÍCIE 
 

Nível A 
(Nível mais Alto de Proteção)

Nível B Nível C Nível D 
(Nível Mais Baixo de Proteção)

 
Exposição a gases de 
vapores que talvez 
afetem o sistema 
respiratório ou a pele. 
Possibilidade de 
respingos, imersão, ou 
exposição a 
substâncias 
prejudiciais. Trabalho 
em áreas confinadas ou 
mal ventiladas 

A concentração e o tipo 
de substância 
presentes no ar são 
conhecidos e um 
respirador purificador 
de ar  fornece proteção 
suficiente. Respingos, 
imersão, ou exposição 
da pele terão pouco 
impacto, devido à 
absorção pela pele. 
 

A atmosfera não 
contém perigos 
conhecidos. 
Não há risco algum  
de contato ou 
inalação, em níveis 
perigosos, de 
produtos químicos 

Pressão positiva. 
Máscara cobrindo o 
rosto todo e/ou SCUBA,  
Luvas interna e 
externamente 
resistentes a produtos 
químicos. 
Botas ou sapatos de 
material resistente a 
produtos químicos. 
Roupas com 
certificação 

Existência de possíveis 
perigos respiratórios mas 
não serão absorvidos 
nem afetarão a pele. É 
esperada a imersão, res-
pingo ou exposição da 
pele, as substâncias pre-
judiciais à pele ou capa-
zes de ser absorvidas 
pela pele estão presen-
tes. As pessoas terão 
que trabalhar em áreas 
confinadas ou mal venti-
ladas. 
 
SCUBA, pressão positi-
va. 
Roupa com capuz, resis-
tente a produtos quími-
cos; de uma ou duas pe-
ças 
Roupa com proteção 
contra respingos quími-
cos.  
Luvas interna e externa-
mente resistentes a pro-
dutos químicos. 
Botas ou sapatos de ma-
terial resistente a produ-
tos químicos. 
 

Máscara cobrindo o 
rosto todo ou meia 
máscara, Respirador 
com purificador de ar 
Roupa com capuz, feita 
material resistente a 
produtos químicos. 
Podem ser duas peças. 
Luvas interna e 
externamente 
resistentes a produtos 
químicos. 
Botas de material 
resistente a produtos 
químicos. 

Macacões cobrindo 
tudo 
Botas ou sapatos de 
material resistente a 
produtos químicos. 
 
Óculos de segurança 
ou especiais, para 
proteção contra 
respingos químicos 

 
b. Certos ambientes poderão estar poluídos com agentes de contaminação 

químicos ou biológicos. Exemplos de ambientes onde isto acontece: 
 I.  Portos e canais de passagem de navios  
II.  Desembocadura de esgotos 
III.  Lagos recebendo descargas da agricultura 
IV.  Descargas de resíduos de fábricas de papel 
V.  Rios atravessando áreas industriais 

 
 3.    Avaliação e Identificação dos Perigos 

a. Quando houver suspeita de perigos por produtos químicos, é necessário 
pensar em se fazer uma revisão histórica do local. Histórico de 
derramamentos, presença reconhecida de produtos químicos, volume dos 
produtos químicos, descargas ativas, qualidade do ar, natureza presente e 
passada das operações, e presença de substâncias extremamente 
perigosas deverão ser examinados. Os responsáveis pela segurança, 
supervisores ou técnicos dessas empresa poderão fornecer informações 
importantes. 
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EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS USADOS PELO MERGULHADOR 

 
Nível 1 

(Mais Protetor) 
Nível 2 Nível 3 

(Menos Protetor) 
Para mergulho em águas contendo 
contaminação biológica, combustível à base 
de petróleo, óleos lubrificantes e produtos 
químicos industriais conhecidos como 
causadores de risco a longo prazo à saúde, ou 
de morte. 
 
Para mergulho em águas com contaminação 
biológica ou química que terá, a curto prazo, 
efeitos negativos na saúde mas não provocará 
incapacitação, problemas duradouros ou morte 
 
Mergulhador usando capacete com 
fornecimento pela superfície, com roupa seca 
combinando, com luvas e botas fixadas e um 
escapamento com linha de recondução ou 
sistema de válvula de escape duplo 
 
Mergulhador usando capacete com 
fornecimento de ar pela superfície, com anel 
de ruptura ou peitoral (breastplate) anexo, 
selado a uma roupa seca com botas e luvas 
anexas.  
A configuração do abastecimento de ar 
comprimido pela superfície poderá ser com 
escoamento livre ou sistema por demanda. 
NOTA: O uso de proteção em Nível Três 
deverá levar em consideração a 
compatibilidade química do equipamento em 
uso e a permeação resultante da 
contaminação presente na água entrando no 
equipamento. 
O mergulho em águas contendo contaminação 
nuclear ou produtos químicos fortes, mesmo 
onde uma mínima exposição possa 
representar séria ameaça, exigirá avaliação e 
planejamento especiais, precauções quanto ao 
equipamento, e treinamento. 

Para mergulho em 
águas com 
contaminação biológica 
ou química que terá 
efeitos, a curto prazo à 
saúde, mas não causará 
danos prolongados, 
incapacitação ou morte. 
 
SCUBA ou umbilical 
com abastecimento pela 
superfície, com roupa 
seca, capacete, luvas e 
botas selados e fixados 
 
Máscara cobrindo toda a 
face, por cima da 
vedação da face do 
capuz. 
 
 
 

Recomendado para 
mergulho em águas 
consideradas como 
oferecendo um risco 
mínimo à saúde. 
 
SCUBA ou umbilical  
com abastecimento pela 
superfície, meia 
máscara ou máscara 
cobrindo toda a face, 
macacão aquecido, 
proteção das mãos e 
pés.  
 
SCUBA ou umbilical 
com abastecimento pela 
superfície com roupa 
molhada, botas, 
capacete e meia 
máscara ou máscara 
cobrindo toda a face. 
 

 
 

b.   Consultar as agências oficiais locais, estaduais ou federais de controle da 
qualidade da água, sobre as recomendações atuais relativas a biotoxinas, 
agentes  patogênicos da água, contaminação por micróbios, peixes ou 
conchas, fechamento de praias ou ocorrências de tempestade, tudo que 
possa indicar a presença de poluentes. 

c.   Quando houver suspeita de agentes de contaminação perigosos, considere-
se fazer uma análise da água ou de amostras de sedimentos. Se possível, a 
análise deverá ser feita em um laboratório fora do local, para que os 
resultados sejam os mais sensíveis e exatos. O laboratório selecionado 
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poderá fornecer os recipientes e procedimentos adequados para a coleta de 
amostras, seu manuseio e remessa. 

d.   Se os poluentes tiverem sido identificados, estarão disponíveis, em alguns 
casos, kits de testes rápidos de certos produtos químicos em sedimentos ou 
na água. 

 
Se for constatada a existência de grave contaminação no local planejado das 
operações de mergulho deve-se estudar o uso de um ROV, ao invés de colocar 
em risco a saúde e segurança do mergulhador e dos membros da equipe. 

 
e.  Detectores levados na mão, para monitoramento de uma classe de produtos 

químicos no ar, tais como orgânicos voláteis, poderão ser utilizados para: 
i. Entrada inicial na área do andaime ou plataforma no deslocamento, se 

a qualidade do ar for desconhecida. 
ii. Monitoramento ininterrupto, com alarmes, durante as  operações de 

mergulho, para notificar prontamente aos participantes se a  qualidade 
do ar mudar. 

iii. Escaneamento do mergulhador quando sair da água e após 
descontaminação, para determinar se há agentes de contaminação 
 presentes. 

f.   Listas de produtos químicos muito perigosos que possam penetrar 
rapidamente no equipamento de mergulho ou causar danos substanciais 
depois de breve exposição poderão ser conseguidas. Se o mergulhador ou 
membro da equipe da superfície suspeitar de exposição a esses produtos, 
poderão ser coletadas amostras de seu sangue, urina ou outras amostras 
biológicas, para exame médico. 

g. Alguns produtos químicos poderão quebrar ou saturar o equipamento de 
mergulho. A breve exposição a alguns deles poderá provocar danos pela 
inalação, ingestão ou contato com a pele, ou uma combinação dos três. 

 
4. Equipamento de Proteção para o Pessoal da Superfície 

a. Antes de se começar qualquer operação de mergulho em água contaminada, 
é vital uma avaliação dos riscos. O Equipamento de Proteção Pessoal – EPI 
deverá ser selecionado com base em sua capacidade conhecida de 
proteger os trabalhadores contra perigos específicos presentes ou 
suspeitos. Isto se aplica tanto ao mergulhador quanto ao pessoal da 
superfície. 

b. As variáveis-chave que devem ser consideradas quando se escolher o 
 Equipamento de Proteção Individual – EPI são: 

i. Identificação do(s) perigo(s). 
ii. Rota dos riscos em potencial aos empregados, i.e., inalação, 

absorção pela pele, ingestão e contato com o olho ou com a pele. 
iii. O desempenho de materiais do Equipamento de Proteção Individual - 

EPI, costuras, visores, e todos os outros componentes vitais. 
iv. Equivalência da durabilidade do Equipamento de Proteção  Individual 

- EPI e da força (resistência) de costuras, rasgos, explosões, e abra 
são relativas a condições específicas do local de mergulho. 

v. Equivalência das condições ambientais do local, e do efeito do 
Equipamento de Proteção Individual - EPI nos empregados (i.e., 
estresse causado por aquecimento, hipotermia, desidratação, 
duração da tarefa, etc.). 
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Qualquer suspeita de quebra ou efetiva quebra do sistema de mergulho em Nível Três 
será causa para imediato cancelamento das operações de mergulho. 

 
b.  Seleção de Equipamento (Equipamento de Proteção Individual - EPI). A 

seleção de equipamento de proteção pessoal é uma tarefa complexa. 
Deverão ser levadas em conta as variáveis do local específico e a 
proteção, calculada para as piores condições, se não for possível 
identificar tais variáveis. Quanto mais se souber sobre o local, mais fácil 
será fazer a customização de um Equipamento de Proteção Individual - 
EPI adequado que garanta a proteção dos membros da equipe de 
mergulho da superfície. 

 
c.   Existem quatro diferentes categorias de Equipamento de Proteção 

Individual - EPI, que vão desde o que menos protege – Nível D – até o 
encapsulamento total – Nível A. As exigências para estes níveis estão 
descritas na tabela apresentada. 

 
5.  Equipamentos e Acessórios Usados pelo Mergulhador  

a. A escolha do equipamento usado pelo mergulhador deverá se basear no 
nível necessário de proteção contra contaminação.  As configurações de 
equipamento apresentadas a seguir servem apenas como 
recomendação. A responsabilidade pela escolha do equipamento e da 
técnica de mergulho caberá às pessoas engajadas na atividade de 
mergulho, conforme identificadas na Análise de Segurança no Trabalho 
– AST. 

b. O equipamento que dá o suporte ao mergulhador também deverá ser 
compatível com o nível dos agentes de contaminação que possam ser 
encontrados. Isto inclui os umbilicais, sistemas e acessórios usados 
para a montagem dos sistemas de bail out, cintos de lastro, coletes e 
itens similares. 

c. Há três níveis de proteção de equipamento e acessórios do 
mergulhador, que vão desde o que mais protege – Nível 1 – até o que 
menos protege – Nível 3. As exigências  para estes níveis estão 
descritas na tabela já apresentada. 

6. Procedimentos de Descontaminação 
a. A área ao redor da estação de controle de mergulho deverá ser dividida 

em três (3) zonas, para uma captura adequada da contaminação. A 
zona imediatamente ao redor do ponto de entrada/saída da água é 
considerada de “alta contaminação”. A zona onde os mergulhadores e 
equipamentos avançam, após a descontaminação inicial é chamada de 
“baixa contaminação”. A zona final, para onde os mergulhadores 
avançam depois que foram descontaminados e todo aparato de 
mergulho foi removido, é chamada“ limpa”. 

b. Um eficiente sistema de código de cores poderá ser empregado para 
marcar claramente o ponto de demarcação da área de 
descontaminação. Um sistema poderá usar vermelho para identificar 
todas as áreas “altas”, o amarelo para “baixas” áreas e verde para áreas 
“limpas”. Se for viável, a zona “limpa” deverá estar posicionada na 
corrente de vento ascendente em relação às zonas de contaminação. 
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c.  Lavagem Inicial com Água Doce: Lavando com água doce de alta 
pressão, retire o grosso dos agentes de contaminação. Se o efluente 
não exigir captura, comece a jogar, com mangueira, água no 
mergulhador, tão logo ele principie a saída da água, para limitar a 
quantidade de agentes de contaminação transferidos para a estação de 
mergulho. 

i. Tenha o cuidado de dirigir o fluxo da água para longe de 
pontos potenciais de vazamento no equipamento do 
mergulhador, tais como válvulas de escape, junções da 
vedação, etc. Jatos de água de alta pressão dirigidos a esses 
pontos que oferecem brechas em potencial, poderão injetar 
agentes de contaminação no equipamento protetor e colocá-los 
em contato com o mergulhador .Deve-se ter o cuidado de 
assegurar a remoção do grosso dos agentes de contaminação 
neste estágio, para se alcançar um maior nível de eficácia nos 
passos seguintes da descontaminação.  

d.  Traje por Cima da Roupa do Mergulhador: Se existir uma expectativa 
razoável de se encontrar agentes de contaminação aderentes, de 
grande massa, durante o mergulho, recomenda-se enfaticamente o uso 
de um traje descartável por cima da roupa de mergulho. Roupas 
descartáveis de material protetor contra agentes perigosos poderão ser 
presas ao mergulhador após ser colocado todo o seu aparato de 
mergulho. 

i. Não se deve fazer tentativa alguma de tornar impermeável o 
traje que vai por cima. Isso poderia complicar o mergulho, ao 
criar bolsas de ar que talvez afetem a flutuabilidade do 
mergulhador. Quando o mergulhador chegar à estação de 
mergulho, a roupa de cima deverá ser cortada e retirada, a fim 
de permitir a descontaminação do mergulhador e do 
equipamento. Neste momento, a remoção do equipamento de 
mergulho como coletes, cintos de lastro, garrafas de estoque 
emergencial de gás (bailout) deverá ser feita, com estes itens, 
eles próprios, devidamente descontaminados. 

 e. Esfregar: Depois que o mergulhador tiver sido enxaguado inicialmente, 
e seu equipamento removido, ele deverá ser esfregado com uma 
escova sintética de cerda rígida   e solução de limpeza. As escovas de 
cabo longo poderão facilitar o processo de limpeza. Escovas de mão 
deverão ser empregadas para limpeza meticulosa do capacete e a 
interface da abraçadeira de pescoço (neck-dam) do mergulhador.  

i. Depois que o mergulhador tiver sido rigorosamente esfregado 
com  solução de limpeza aplicada da cabeça aos pés, deverá 
ser  enxaguado com água doce. Deve-se ter o cuidado de 
assegurar que ele fique livre de toda contaminação visível, 
principalmente na área adjacente à abraçadeira de pescoço, 
capacete e roupa seca. Após receber o enxágüe final, o 
mergulhador deverá prosseguir até a área limpa. 

ii. A composição da solução de limpeza deverá ser a indicada 
contra os agentes de contaminação a serem removidos. 
Embora uma solução de 5% de alvejante talvez seja adequada 
no caso de agentes de contaminação biológicos, 
freqüentemente não é usada para produtos químicos 
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industriais. Um método de se preparar uma solução de 
alvejante de 5% é misturar três libras de HTH (hipoclorita de 
cálcio de alto teste) em 5 galões de água doce. Solução à base 
de cloro não deve ser usada para limpeza se os agentes de 
contaminação contiverem um nível apreciável de amônia. Uma 
solução de limpeza de 1% a 2% de fosfato tri-sódico deve 
funcionar bem em tais situações. 

f. Tirar a Roupa do Mergulhador: Uma vez que o mergulhador tenha sido 
adequadamente descontaminado e levado para a zona de “baixa 
contaminação”, deverá ser removido todo o aparato de mergulho. 
Primeiramente, desconecte o mecanismo de trava do capacete à roupa 
seca e remova o capacete. Em seguida, remova a roupa seca e luvas, e, 
finalmente, as roupas de baixo. 

i. Se não houver indicações de que houve penetração no 
equipamento de mergulho durante o mergulho, o mergulhador 
poderá ir até a zona “limpa” e tomar uma ducha rotineira pós-
mergulho. A ducha deverá incluir a lavagem completa do 
corpo, com sabonete/xampu. Além disso, as unhas deverão ser 
rigorosamente esfregadas com sabonete e uma escova de 
unhas, utilizando-se produtos de lavagem/limpeza bucal 
conforme o mergulhador desejar. 

ii. Se houver indicações reais de que a derme foi exposta a 
agentes de contaminação, poderão ser necessárias medidas 
adicionais de descontaminação.  

g. Limpeza do Equipamento: Depois de ter sido retirado do mergulhador, 
durante os procedimentos de descontaminação, todo o equipamento 
deverá passar por descontaminação secundária. Isto envolve lavar para 
retirar, primeiramente a contaminação maior dos equipamentos e então 
deixá-lo de molho em solução surfactante adequada por 30 minutos 

i. Depois que ficar de molho, o equipamento deverá ser 
enxaguado rigorosamente, até que não haja mais espuma.  
Coberturas impermeáveis deverão ser aplicadas para se 
assegurar que as soluções de limpeza não sejam introduzidas 
nos orifícios de transporte de gás do umbilical ou outros tipos 
de equipamento de manuseio de ar. 

h. Capturar o Efluente: Em algumas circunstâncias será necessário que 
todos os fluídos usados para enxaguar, lavar, e re-enxagüar o 
mergulhador e equipamento sejam captados para o correto descarte 
como material perigoso.  Se isto se aplicar, os procedimentos acima 
necessitarão ser alterados visando assegurar que todas as ações 
relacionadas aos fluídos se realizem dentro de uma área de  coleta  
impermeável à água.. 

i. Onde for necessária a captura de efluentes, todos os fluídos 
deverão ser bombeados ou despejados em recipientes 
adequados de estocagem e transporte, os quais estarão 
identificados, de forma bastante  clara,   como contendo 
“material perigoso”. 
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4.29 MERGULHO COM ROV´S  
 Mergulhadores e Veículos Operados com controle Remoto–ROVs poderão 
estar trabalhando na água ao mesmo tempo. O uso de um ROV para monitorar o 
mergulhador reforça a segurança das operações tripuladas de mergulho. Deverão 
ser detalhadas as orientações de procedimento, antes que as operações mútuas  
se iniciem. Os seguintes itens deverão ser discutidos pelos mergulhadores, pelo 
Supervisor de Mergulho, pelo Supervisor de ROV, pelo Piloto/Técnico de ROV e 
pelo Comandante do vaso, antes do início de qualquer operação dupla 
mergulho/veículo: 
 
1. Estabelecer uma clara cadeia de comando. Todas as operações com ROV  de-

verão ser coordenadas através do Supervisor de Mergulho. 
 
 2.  Estabelecer comunicações de fonia com recepção/transmissão entre o Supervi-

sor de Mergulho e o Piloto do ROV (e com o Comandante do vaso, quando de 
operações com vaso DP ou bote de acompanhamento (liveboating). Deverá ser 
instalado um monitor de vídeo na estação de mergulho. Se as comunicações 
forem perdidas, o ROV deverá manter a posição. Alertar o mergulhador imedia-
tamente.  

  
3.  Todos os movimentos do ROV, isto é, deslanche, recuperação e movimentação 

ao redor do local de trabalho, deverão ser autorizados através do Supervisor de 
Mergulho, se houver algum mergulhador na água. 

 
 4.  O ROV nunca deverá se aproximar de um mergulhador sem avisar. Nem deve 

o mergulhador se aproximar, manusear ou andar em um desses veículos sem 
primeiramente informar ao pessoal da superfície e receber a permissão. 

 
5. O mergulhador deverá estar ciente de que alguns ROVs oferecem um sério 

 risco de choque elétrico. 
 
6  Os empuxadores deverão ter uma proteção. 
 
7.  Deve-se ter o cuidado de assegurar que o umbilical do mergulhador e o do 

ROV não venham a se cruzar. 
 
8 Se a mangueira do mergulhador e o umbilical do ROV se emaranharem, o ROV 

deverá manter a estação, até que o mergulhador possa verificar a situação. 
 
9 Dispositivos de sonar e de localização do ROV poderão representar um perigo 

 ao mergulhador. 
 
10.  Um ROV grande poderá ferir o mergulhador, em caso de colisão. 
 
11.  As luzes de um ROV poderão temporariamente cegar o mergulhador. Ao 

 mesmo tempo, a luz do mergulhador poderá cegar o sistema de vídeo do 
 ROV. 

  
12.  O mergulhador não deverá usar a corrente como cabo para descer. 
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13.  Se o piloto de ROV não puder determinar a posição do ROV devido à pouca vi-
sibilidade, correntes altas ou por qualquer razão técnica, ele deverá informar ao 
Supervisor de Mergulho imediatamente. Antes de se iniciarem as operações, 
deve-se fazer um plano de ação para esta eventualidade. Um procedimento su-
gerido é: 

• Garantir o fornecimento a todo instante de energia aos empuxadores e 
permitir que o veículo flutue para longe do local de trabalho (luzes, vídeo, 
e sonares estando ainda energizados) 

• Informar ao mergulhador sobre a situação 
• Estabelecer a posição e solicitar que o mergulhador confirme a atitude e a 

posição do ROV. 
• Quando estiver longe do mergulhador, manobrar o ROV de volta ao local 

de trabalho ou posição de resgate, o que for adequado. 
 
 

4.30  FERRAMENTAS ENERGIZADAS PORTÁTEIS 
 

Os requisitos abaixo especificados são os mínimos exigidos no caso de 
ferramentas energizadas manuais. Antes de empregar quaisquer dessas 
ferramentas, deverá ser feita uma Análise de Segurança no Trabalho – AST. 
 

4.30.1  Perigos com  Relação à Eletricidade 
1.  Todas as ferramentas elétricas, inclusive equipamento elétrico dentro de cintos 

e habitats, que se seguram com as mãos, deverão ser desenergizadas na su-
perfície, antes de serem colocadas ou retiradas da água. 

 
2.  Todo equipamento elétrico subaquático que receba energia pela superfície de-

verá ter um Interruptor de Falha de Aterramento entre a fonte de energia e a 
ferramenta. 

 
4.30.2  Interruptores e Comandos 

1.  Todas as ferramentas energizadas (i.e., ferramentas hidráulicas e pneumáticas, 
pistolas de jateamento d´água) levadas na mão deverão ter um interruptor ou 
controle de pressão constante (exceto equipamentos de soldagem e queima 
subaquática) 

• O pessoal do local do mergulho não deverá ligar ou enviar energia às 
ferramentas carregadas pelo mergulhador, até que este solicite.  

 
 

4.31  SOLDAGEM E QUEIMA  
 
 Os requisitos abaixo especificados são os mínimos exigidos no caso de solda e 
queima. Antes de se iniciar as operações de solda ou de queima, deverá ser feita 
uma Análise de Segurança no Trabalho – AST. 
 

4.31.1  Aterramento 
 Os gabinetes das máquinas de solda deverão ser aterrados de forma segura. 
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4.31.2  Isolamento e Capacidade 
 Cabos de solda, porta-eletrodos e conexões deverão estar adequadamente 
isolados e ser capazes de conduzir, de forma segura, a corrente máxima exigida 
pelo trabalho. 
 

4.31.3  Interruptores 
 Circuitos elétricos de solda deverão ter uma chave de desligar positiva, 
localizada na estação de controle de mergulho e que possibilite sua imediata 
operação pela pessoa que está conduzindo o mergulho. Este interruptor deverá 
permanecer aberto, exceto durante a efetiva soldagem ou queima. 
 

4.31.4  Aparato de Proteção 
     Luvas de proteção deverão ser usadas pelo mergulhador enquanto estiver 
fazendo soldagem e queima submersa. 
 

4.31.5  Purgação de Gás Inerte 
 Compartimentos fechados, estruturas ou linhas de tubulação que estejam 
sujeitas ao aquecimento devido a soldagem ou queima, deverão, antes da 
soldagem ou queima, ser encharcados, ventilados ou purgados com água ou um 
gás inerte que não sofra combustão, exceto durante o trabalho de vazamento a 
quente. 
 
 

4.32  EXPLOSIVOS 
 Os requisitos especificados em seguida são os mínimos exigidos quando do 
emprego de explosivos. Antes do uso de explosivos, deverá ser feita uma Análise 
de Segurança no Trabalho – AST. 

 
4.32.1  Geral 

Os empregadores deverão transportar, estocar e utilizar explosivos de acordo 
com os procedimentos 29 CFR 1910.109, 29 CFR 1926.912 e com as exigências 
desta seção. Outros regulamentos estaduais e municipais talvez se apliquem 
também. 

 
4.32.2  Transporte e Estocagem 

Explosivos de componente único deverão ser transportados e estocados em 
caixas de armazenagem. As espoletas não serão estocadas com explosivos. 

 
4.32.3  Testes de Circuito 

A continuidade elétrica de circuitos de explosivos não deverá ser  testada 
enquanto houver mergulhadores na água. 

 
4.32.4  Evacuação da Área 
  Os mergulhadores deverão estar fora da água antes de serem detonados os  
 explosivos. 
 
4.32.5  Dispositivos de Detonação 
   Todos os Dispositivos de Detonação deverão ser colocados e mantidos sob a 

 custódia  do Supervisor de Mergulho quando  os mergulhadores estiverem na água 
ou quando  o pessoal de superfície estiver próximo aos explosivos. 
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4.33   PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA 

Os procedimentos de emergência apresentados a seguir e relacionados à 
saúde e segurança do pessoal, são oferecidos como um mínimo de orientações 
para auxiliar as empresas a desenvolver seus próprios procedimentos de 
emergência específicos e detalhados. As ações listadas talvez não estejam na 
ordem de preferência. De uma forma geral, toda emergência provocará o aborto do 
mergulho, até que a causa tenha sido completamente eliminada. 

 
4.33.1  Perda de Canal de Respiração 

1. Restabelecer fornecimento do canal de respiração: 
• Ativando o estoque do canal secundário de respiração abastecido pela 

superfície ou 
• O mergulhador utiliza a garrafa bail out ou 
• Colocar o meio respiratório na mangueira do profundímetro do mergu-

lhador e fazer o mergulhador inserir a mangueira na máscara/capacete. 
 
2.  Alertar o Mergulhador Reserva. 
 
3. O mergulhador vai para o sino/plataforma. 
 
4. Se necessário, enviar o Mergulhador Reserva para auxiliar o mergulhador. 
 
5.  Encerrar o mergulho. 

 
4.33.2  Perda de Comunicações 

1.  Tentar estabelecer sinais de puxar a linha.  
 
2.  Colocar ar no profundímetro do mergulhador. 
  
3.  Alertar o Mergulhador Reserva. 
 
4. O mergulhador vai até o cabo de descida / Plataforma do sino (se for sino,  ten-

tar usar as comunicações do sino) 
 
5.  Trazer o mergulhador até o primeiro estágio, uma vez que sejam estabelecidos 

sinais de puxar a linha. 
 
6. Se necessário (na impossibilidade de se estabelecer qualquer tipo de comuni-

cação com o mergulhador), enviar o Mergulhador Reserva para auxiliar o mer-
gulhador, antes de levá-lo à sua primeira parada. 

 
7.  Encerrar o mergulho. 

 
4.33.3  Mergulhador Enlaçado ou Preso 

1.  Evitar pânico e assegurar que o mergulhador não enterre o equipamento. 
 
2.  O mergulhador informará ao pessoal da superfície. 
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3.  Alertar o Mergulhador Reserva. 
 
4.  O mergulhador avaliará a extensão do aprisionamento. 
 
5.  O mergulhador tentará se livrar por seu próprio esforço. 
 
6.  Se necessário, enviar o Mergulhador Reserva para ajudar ao mergulhador. 
  
7.  Quando o mergulhador ficar livre, caso esteja impossibilitado ou sem vontade 

de continuar o mergulho, ou se foi preciso que o Mergulhador Reserva lhe pres-
tasse  ajuda, encerrar o mergulho. 

 
4.33.4  Mergulhador Ferido, na Água 

1.  O mergulhador avisará o pessoal da superfície e o mergulho será abortado. 
 
2.  Alertar o Mergulhador Reserva. 
 
3.  O mergulhador avaliará a natureza e extensão do ferimento. 
 
4.  Se necessário, enviar o Mergulhador Reserva para auxiliar o mergulhador, mi-

nistrar os primeiros socorros e avaliar o ferimento. O Mergulhador Reserva de-
verá permanecer com o mergulhador.  

 
5.  O Mergulhador Reserva ajudará o mergulhador a chegar até a superfície, após 

os procedimentos adequados de descompressão, exceto quando a gravidade 
dos ferimentos indicar um risco maior do que omitir a descompressão. 

 
6.  Solicitar a assistência médica necessária e a evacuação de emergência (se ne-

cessário). 
 
7.  Monitorar a respiração. Se ela parar, empregar sobrepressão no regulador do 

mergulhador, se possível. 
 
4.33.5  Avarias no Umbilical do Mergulhador – Somente a Mangueira de Gás 

1.  Colocar o canal respiratório na mangueira do profundímetro do mergulhador.  
 
2.   O mergulhador ativará a garrafa bailout. 
 
3.  Alertar o Mergulhador Reserva. 
 
4. Se necessário, o mergulhador irá inserir a mangueira do profundímetro no ca-

pacete/máscara. 
 
5. O mergulhador retornará ao sino/plataforma. 
 
6.  O mergulhador ativará e usará o canal de respiração de emergência disponível 

no sino/plataforma. 
 
7. Terminar o mergulho e fazer o procedimento adequado de descompressão. 
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8.  Se preciso, enviar o Mergulhador Reserva para baixo com uma garrafa bailout 
ou mangueira adicional. 

 
4.33.6  Ruptura  de Todo o Umbilical 

1. O mergulhador ativará a garrafa bailout. 
 
2. Alertar o Mergulhador Reserva. 
 
3. O mergulhador retornará ao sino/plataforma.  
 
4.  O mergulhador ativará e usará o gás de emergência do sino/plataforma. 
 
5. Se o umbilical se rompeu no convés e a sua extremidade ainda se encontrar no 

convés, enviar o Mergulhador Reserva para baixo, no umbilical com nova  
mangueira ou garrafa de bailout. Ou então, enviar o Mergulhador Reserva para 
baixo, no cabo de descida ou cabo do sino/plataforma. 

 
6.  Encerrar o mergulho e seguir o procedimento adequado de descompressão. 

 
4.33.7  Fogo no Equipamento 

1.  Extinguir o fogo, proteger o equipamento. 
 
2.  Avaliar os danos e efeitos no mergulhador.  
 
3. Se necessário, encerrar o mergulho e começar a descompressão. 
 
4.  Cada câmara deverá ter um meio de extinguir o fogo no seu interior. 

 
4.33.8  Falhas no Equipamento – O Mergulhador Encontra-se na Água 
 

Emergências durante mergulhos como, por exemplo, garrafa de bail out, síndrome de 
descompressão, omissão da descompressão, embolia, etc., são tratadas na seguinte 
seção: “Orientações para Tratamento de Incidentes de Descompressão.” 

 
1.  Avaliar os efeitos no mergulhador.  
 
2. Informar ao mergulhador sobre o problema e sobre a ação planejada. 
 
3. Alertar o Mergulhador Reserva. 
 
4. Alertar a tripulação no convés. 
 
5. O mergulhador informará ao pessoal da superfície quando estiver pronto. 
 
6. Ativar o plano, encerrar o mergulho.  

 
4.33.9  Toxicidade por Oxigênio na Água 

1. O Supervisor percebe sinais ou o mergulhador informa sobre sintomas ao pes-
soal da superfície. 
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2. Reduzir a pressão parcial do oxigênio (mudar para ar) ou abaixar PPO2 da mis-
tura gasosa. 

 
3. Continuar a descompressão segundo a tabela apropriada, a menos que esteja 

disponível uma mistura de 50/50 nitrox, para uso em descompressão na água. 
 
4.33.10  Toxicidade por Oxigênio Durante o Tratamento 

1. O Mergulhador informa ao pessoal da superfície. 
 
2. Instruir o mergulhador a remover a máscara de oxigênio por 15 minutos. Depois 

de desaparecerem todos os sintomas, começar com oxigênio novamente. Não 
contar o tempo sem oxigênio. Recomeçar a descompressão onde o oxigênio 
parou. 

 
3. Se ocorrerem sintomas de toxicidade por oxigênio pela segunda (2ª) vez, repetir 

o Passo no. 2. 
 
4.  Se ocorrerem sintomas de toxicidade por oxigênio pela terceira (3ª) vez, parar o 

oxigênio e solicitar imediatamente ajuda e aconselhamento médico, ao local 
designado de contato. 

 
4.33.11  Evacuação de Emergência 

1. Notificar o mergulhador e todo o pessoal ao redor sobre a emergência e encer-
rar o mergulho. 

 
2. Fazer a descompressão do mergulhador de acordo com os procedimentos ade-

quados de descompressão. Se não for possível, seguir os procedimentos de 
descompressão omitida. 

 
3. Evacuar, até a plataforma de segurança, todo o pessoal que não seja necessá-

rio. 
 
4. Contatar a gerência e informá-la sobre as condições, o mais breve possível. 
    Deverão ser desenvolvidos procedimentos de emergência conforme se fizer  

necessário, possivelmente incluindo-se mas não se limitando a: 
• Perda dos fornecimentos de energia 
• Perda da SDC – Câmara de Descompressão Submergível (Sino) 
• Perda do ROV 
• Condições ambientais adversas, incluindo-se mas não se limitando a: 

- Tempo 
- Condições do mar 
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5.0 EQUIPAMENTO e SISTEMAS 
 
5.1 ABRANGÊNCIA 

  O equipamento descrito nesta seção dos Padrões de Consenso da ADCI para 
Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas deverá estar de acordo com as 
exigências contidas nos seguintes documentos: 29 CFR 1910 Sub-parte T – 
Operações de Mergulho Comercial (OSHA) e/ou (se for adequado), 46 CFR Cap. 1 
SUBCAPITULO V, Seção 197, Sub-parte B – Operações de Mergulho Comercial 
(Guarda Costeira dos EUA). 

   Nos casos em que esses padrões forem para uso em áreas fora da jurisdição 
dos EUA, deverão ser obedecidas as leis daquela nação onde as operações 
acontecerem. 

  Os documentos acima referidos apresentam as exigências mínimas de 
equipamento e operações. 

       A estação de controle de mergulho deverá ficar o mais próximo possível do 
local de mergulho e ter um lay out que permita ao Supervisor de Mergulho fácil 
acesso a todas as áreas importantes de controle. A estação de controle de 
mergulho deverá oferecer boa visibilidade de todos os medidores e painéis e estar 
adequadamente iluminada quando a visibilidade for reduzida, ou em caso de 
escuridão. Deverão ser providenciados instrumentos e procedimentos de combate 
ao fogo, para  tal eventualidade. 
 

5.1.1 Geral  
  Pode ser necessária uma ampla e variada gama de equipamentos para dar 

suporte às operações  de mergulho comercial e subaquáticas. O equipamento a se 
empregar será aquele necessário para garantir uma realização segura das 
operações nas condições sob as quais está sendo utilizado. 

  Equipamentos como capacetes, máscaras, sistemas de bailout, reguladores, 
etc. que dão suporte direto à vida, deverão ser do tipo com o qual o mergulhador 
esteja familiarizado, e submetidos a um programa de manutenção. 

  O pessoal envolvido na operação, manutenção e reparos dos sistemas e 
equipamento de mergulho, devido ao papel de Suporte de Vida que estes 
desempenham, deverá ter o treinamento e experiência adequados ao tipo de 
equipamento empregado. 

  O Supervisor de Mergulho deverá assegurar que todos os sistemas e 
equipamento de mergulho sejam examinados e testados do modo necessário, para 
determinar seu estado e adequação ao serviço. Não será permitido que operação 
de mergulho alguma seja iniciada sem que todos sistemas e equipamento de 
mergulho tenham antes sido rigorosamente testados quanto ao seu correto 
funcionamento. Equipamentos considerados “necessários” deverão, no caso de 
perda de fonte primária de energia, estar capacitados a continuar operando com 
baterias, com estoques de energia (hidráulica ou ar), ou com conexão a um gerador 
de emergência, etc. 

  O Supervisor de ROV deverá assegurar que todos os sistemas de ROV e 
equipamento correlato tenham sido examinados e testados no grau necessário, a 
fim de determinar seu estado e  adequação ao uso visado. 

 
5.1.2 Manutenção de Registros  

1. Deverão ser estabelecidos e mantidos Livros de Registros (diários) corretos e 
atualizados, apropriados do equipamento. 
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2. Todo o equipamento deverá ter uma identificação única e que possa ser 

rastreada no Livro de Registro de dados do equipamento. 
 
3.    As anotações no Livro de Registro de equipamento deverão descrever a 

natureza do trabalho realizado, inclusive datas de modificações, reparos ou 
testes, o nome de quem fez o trabalho ou teste, e a peça de equipamento 
envolvida. 

 
4.   As pessoas que fizerem manutenção, reparo, calibração, teste ou modificação 

de qualquer equipamento de mergulho deverão escrever seu nome em letra de 
imprensa e colocar a assinatura, no Livro de Registro de equipamento. 

 
5. Cada capacete ou máscara de mergulho usado em operações de mergulho 

comercial deverá ser inspecionado e sua manutenção feita de acordo com o 
procedimento sugerido pelo fabricante. As inspeções e/ou testes exigidos 
deverão ser registrados e examinados no Livro de Registro do proprietário do 
dispositivo. 

 
          
5.2 ROUPA DO MERGULHADOR  
 
5.2.1 Geral 

A roupa do mergulhador deverá ser adequada ao trabalho visado e levar em 
consideração fatores como as condições biológicas, radiológicas, químicas e 
térmicas. 

 
5.2.2 Roupas Secas: 
 As roupas secas deverão: 

1.    Se equipadas com válvulas, ter um meio de prevenir que sejam infladas em 
excesso, o que poderia resultar em uma subida fora de controle. 

 
2. Ser fabricadas com material adequado ao ambiente onde serão usadas. 
  
3. Proteger o mergulhador do ambiente, seja contra a temperatura ou contra 

material perigoso. 
 
5.2.3 Roupas com Água Quente 
 As roupas com água quente deverão: 

1.    Ter fluxo de água suficiente para manterem o mergulhador(s) em equilíbrio 
térmico na  temperatura desejada. 

 
2.    Ser capazes de suportar temperatura operacional de 1100F (440 C). 
 
3.    Ter um meio que permita ao mergulhador desviar a água antes que ela entre 

na roupa. 
 
4.    Se o  mergulho ocorrer em  ambientes de extremos, ter um estoque reserva de 

água quente ou, alternativamente, encerrar imediatamente o mergulho e trazer 
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o mergulhador para a superfície, se for perdido o abastecimento de água 
quente. 

 
5.2.4 Coletes 
 Os coletes deverão: 
 

1.  Ser fabricados com material suficientemente forte para permitir o içamento do 
mergulhador e de seu equipamento para fora da água.  

 
2. Ter um dispositivo mecânico de soltura rápida entre o colete e o umbilical. 
 
3. Ser fabricados e equipados de modo a prevenir que o mergulhador, caso 

inconsciente, escorregue para fora do colete, ou evitar que se force a máscara 
ou capacete. 

 
4. Não ser usados como cintos de lastro. 
 
5. Ser projetados de modo a evitar restrições na respiração do mergulhador, 

quando o peso total dele for suportado pelo colete. 
 
5.2.5 Cintos de Lastro 
 Os cintos de lastro deverão: 

1.  Ter lastro suficiente para manter o mergulhador na profundidade de trabalho. 
 
2.  Não ser usados como um acessório do umbilical de mergulho.  
 
3. Ser equipados com  fivela de soltura adequada. 
 
4. Ser anexados ao mergulhador de maneira a evitar o desengate acidental. 

 
5.2.6 Sistemas de Bail Out  

Os Sistemas de Bail out deverão: 
 
1. Ter cilindro que atenda às exigências do Parágrafo 5.10.3. 
 
2.  Ter um regulador  no cilindro capaz de fornecer a pressão e escoamento 

adequados ao capacete ou máscara do mergulhador, de acordo com as 
características de escoamento recomendadas pelo fabricante do capacete ou 
máscara. 

 
3.  Ter um meio de serem acoplados ao capacete ou máscara que previna o 

desengate        acidental. 
 
4.  Ter capacidade suficiente que permita o retorno do mergulhador à superfície ou 

ao sino de mergulho a uma velocidade de 33 pés (10 m) por minuto. 
 
5.  Ser carregados com mistura respiratória adequada, que atenda às 

necessidades do modo de mergulho/profundidade. 
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5.3 CAPACETES E MÁSCARAS 
 
5.3.1  Geral 

Os Capacetes e Máscaras e seus reguladores correlatos levados pelo mergulhador 
são componentes de um sistema crítico de Suporte de Vida cujo funcionamento 
incorreto, poderá expor o mergulhador a considerável perigo. Sendo assim, todos os 
capacetes, máscaras e seus reguladores correlatos levados pelo mergulhador deverão 
receber manutenção e ser inspecionados em estrita obediência às recomendações do 
fabricante. Deverão ser mantidos Livros de Registros (diários) adequados que 
demonstrem o cumprimento dessa exigência. O proprietário de capacetes, máscaras e 
seus reguladores correlatos levados pelo mergulhador será responsável por 
assegurar  que esses elementos críticos de suporte de vida estejam funcionando 
corretamente, antes do início de cada e todo mergulho. 

 
Os capacetes e máscaras usados em operações de mergulho com fornecimento na  
superfície deverão: 
 
1. Ser adequados ao trabalho visado. 
 
2.  Ser capazes de ventilar a taxa necessária de ACFM (actual cubic feet per 

minute ou pé cúbico efetivo por minuto) de gás, quando fornecido na pressão 
recomendada pelo fabricante do equipamento, em qualquer profundidade em 
que forem operados. 

 
NOTA: Em todos os casos, o índice mínimo de ventilação exigido em ACFM 
deverá estar de acordo com as recomendações de projeto do fabricante do 
equipamento. 
• Alguns capacetes de grande volume sem máscara nasal oral talvez 
 necessitem mais de 6.0 ACFM. 
• Alguns capacetes equipados com máscara nasal oral talvez necessitem 
 apenas 3.2 ACFM. 

 
3. Ser capazes de manter a pressão parcial de dióxido de carbono inspirado pelo 

mergulhador abaixo de 0.02 ATA, quando o mergulhador estiver produzindo 
dióxido de carbono à razão de 1.6 litros padrões por minuto. 

 
4. Estar equipados com um sistema de comunicações por áudio, de 

 recepção/transmissão. 
 
5. Estar equipados, no suprimento principal de gás, com válvula de retenção, de 

 fechamento rápido e positivo. 
 
6.  Ter válvulas de retenção com molas (check valves)  que não excedam a 

pressão de rompimento de 3 psi  
 
7.  Ser feitos de materiais resistentes à corrosão. 
 
8.  Ser protegidos contra sobrepressurização. 
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9.  A manutenção do equipamento ser feita de acordo com as especificações do 
fabricante e documentar, no Livros de Registros (diários), todas as 
modificações que afetem a segurança ou desempenho. 

 
5.3.2 Capacetes Pesados de Mergulho   
 Os capacetes considerados equipamentos pesados  de mergulho deverão: 

 
1. Atender aos requisitos do Parágrafo 5.3.1. 
 
2. Ter um grupo de capacetes consistindo de capacete, peitoral (breastplate), e 

válvulas e conexões correlatas. 
 
3. Estar equipados com válvula de purga rápida. para evitar que sejam inflados 

em  excesso. 
 
5.3.3 Capacetes Leves de Mergulho 
         Os Capacetes Leves de Mergulho deverão: 
 

1.  Atender aos requisitos do Parágrafo 5.3.1. 
 
2.  Estar equipados para aceitar um suprimento de garrafa de bailout. 
 
3.  Estar equipados de modo a permitir a sua remoção rápida e positiva, do 

mergulhador, em todos os usos. 
 
5.3.4 Capacetes de Circuito Fechado e com Sistema de Recuperação de Gases 
         Os Capacetes de Circuito Fechado e com Sistema de Recuperação de Gases 
deverão:  
 

1.  Atender aos requisitos gerais do Parágrafo 5.3.3. 
 
2. Ser equipados para funcionamento em circuito aberto. 

 
5.3.5 BIBS ou Sistemas Respiratórios Embutidos (Built-In Respiratory Systems) 
 Os equipamentos individuais de respiração utilizados em BIBS (Sistemas 
Respiratórios Embutidos) dos Vasos de Pressão p/ Ocupação Humana (PVHO) deverão: 
 

1.  Ser adequados à finalidade e limpos para uso com oxigênio. 
 
2.  Ser mantidos no lugar por meio de correias ajustáveis, capacete ou outros 

meios adequados, que deixem livres as mãos do mergulhador. 
 
3.  Ser capazes de abatecimento à razão de 2.0 ACFM, na profundidade máxima. 
 
4.  Ser equipados de modo a permitir ao usuário ajustes para facilitar a respiração 

ou ecoamento livre constante. 
 
5.  Ser equipados com válvula de escape.  
 
6.  Ser equipados de modo a prevenir a sobrepressurização ou pressão negativa 

rápida, que  coloquem em risco o usuário. 
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7.  Ter sua manutenção feita de acordo com as especificações do fabricante do 

 equipamento. 
 
8.  O dispositivo de respiração/máscara deverá ser desinfetado antes de cada 

utilização. 
 
5.3.6 Capacetes para Uso Especializado 
 Os capacetes e máscaras  para uso especializado deverão: 
 

1.  Preencher os requisitos do Parágrafo 5.3.1. 
 
2.  Inspecionar se ocorreu sua deterioração, antes e depois do uso prolongado em 

trabalhos onde seja conhecida a existência de elementos de ambientes 
destrutivos e variados (i.e., água contaminada, queima subaquática, ou solda). 

 
3.  Ser equipados de modo a prevenir a entrada de agentes de contaminação no 

mergulhador.  
 
 
5.4 MANGUEIRAS 
 
5.4.1 Geral 

As mangueiras flexíveis usadas com sistemas ou equipamento de mergulho 
deverão: 
1. Ter uma pressão mínima de rompimento igual a quatro vezes a Pressão Máxi-

ma de Trabalho Permitida (M.A.W.P.) 
 
2. Sua pressão máxima de trabalho permitida e velocidade de escoamento não 

deverão ser menores que as do sistema no qual estão instaladas ou sendo u-
sadas, e ser adequadas ao serviço visado. 

 
3. Ter conectores com capacidade de pressão igual ou maior do que a da man-

gueira na qual estão instaladas. 
 
4. Seus acoplamentos deverão ser feitos de material resistente à corrosão, e que 

não possam ser acidentalmente desengatados. 
 
5. Ser resistentes a dobras, ou arrumadas de modo a prevenir essas ocorrências. 
 
6. Ter faixas de temperatura adequadas, quando empregadas em tarefas envol-

vendo água quente. 
 
7. Ser submetidas anualmente a um exame visual, e a teste de pressão à razão 

de uma e uma vez e meia a pressão de trabalho projetada do conjunto de man-
gueiras, durante 10 minutos, sem que ocorra a perda de pressão (quando feita 
a correção de temperatura). 

 
8. Ser examinadas visualmente e a pressão testada após cada reparo ou altera-

ção. 
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5.4.2 Mangueiras de Gás Respiratório 
 
 Os conjuntos de Mangueiras de Gás Respiratório deverão: 

1.  Atender aos requisitos do Parágrafo 5.4.1. 
 
2.  Ser adequadas para o trabalho com gás respiratório. 
 
3.  Ter pressão de trabalho máxima permitida igual ou maior que a profundidade 

máxima de mergulho em relação à fonte de fornecimento, mais 150 psi. 
 
4. Ser submetidas anualmente a um teste hidráulico correspondente a uma vez e 

meia a pressão de trabalho projetada, com aplicação de carga axial de 200 
libras nos acessórios, enquanto a pressão inicial de teste estiver sendo 
aplicada. A pressão de teste deverá ser mantida, sem que ocorra perda de 
pressão (quando de correção da temperatura) durante 10 minutos, para se 
verificar se os encaixes das pontas escorregarão ou se moverão. 

 
NOTA: O peso de carga axial poderá ser removido, após ter sido aplicada a 
pressão inicial de teste, desde que não existam sinais de vazamento. 

 
5. Ter projeto adequado, para evitar o colapso, quando usadas em operações cuja 

pressão  externa seja mais alta que a interna 
 
5.4.3 Umbilicais 
 Os Umbilicais do mergulhador e o conjunto de mangueiras de mergulho deverão: 

1.  Atender às exigências do Parágrafo 5.4.1. 
     
2. Ser marcados a partir da ponta do sino/mergulhador em intervalos de 10 pés 

(3,05 m) até chegar aos 100 pés (30,49 m) e marcados em intervalos de 50 pés 
(15,25 m) daí em diante. 

 
  NOTA: Para assegurar a uniformidade na indústria de mergulho comercial, o ADC 

Standard 006 recomenda que o seguinte código de cores seja usado por todos os 
participantes: 
   
   10 pés  (3,05 m)  uma faixa branca 
   20 pés    (6,10 m)  duas faixas brancas 
   30 pés   (9,l5 m)  três faixas brancas 
   40 pés    (12,2 m)  quatro faixas brancas 
   50 pés    (15,25 m)  uma faixa amarela 
   60 pés   (18,29 m)  uma faixa amarela/1 branca 
   70 pés    (21,34 m)  uma faixa amarela/2 brancas 
   80 pés    (24,39 m)  uma faixa amarela/3 brancas 
   90 pés    (27,44 m)  uma faixa amarela/4 brancas 
 100 pés  (30,49 m)  uma faixa vermelha 
 150 pés  (45,73 m)  uma faixa vermelha/1 amarela 
            200 pés   (60,98 m)  duas faixas vermelhas  
 250 pés  (76,22 m)  duas faixas vermelhas/1 amarela 
 300 pés  (91,46 m)  três faixas vermelhas 
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Para cada 50 pés (15,25 m) em diante, a seqüência continua, aumentando-se o 
número de fitas vermelhas a cada aumento constante de 100 pés (30,49 m) 
 
3. Estar marcados com uma identificação única e sujeitos a um programa 

planejado de manutenção. 
 
4. Consistir de uma mangueira de gás respiratório, um cabo de comunicações, um 

meio de se determinar a profundidade do mergulhador, e uma seção resistente 
(strength member) incluído. 

  
5. Ter seções resistentes feitas de material resistente à imersão em água durante 

longos períodos. 
 
6. O conjunto de mangueiras, inclusive os metais das pontas deverão ter uma 

força mínima de rompimento de 1.000 libras. 
 

O conjunto de umbilical usado para o mergulhador reserva deverá ter comprimento 
suficiente para alcançar o mergulhador primário até o ponto mais distante ao qual ele 
possa chegar, contado a partir da estação de mergulho. 

 
Deve-se ter o cuidado de garantir que, onde existam riscos conhecidos, como hélices 
(inclusive as hélices de ROVs) ou adutoras na zona de mergulho, o umbilical não 
possa ser puxado para dentro dos mesmos. Por isso, os umbilicais deverão ser 
cuidadosamente acompanhados, para manter o mergulhador livre de tais perigos. 

 
5.4.4 Mangueiras de Oxigênio 

1. As mangueiras de oxigênio deverão atender às exigências dos Parágrafos 5.4.1 
e 5.4.2. 

 
2. Os conjuntos de mangueiras usados nos sistemas cujo conteúdo de oxigênio 

esteja acima de 40% deverão ser limpos para o serviço com oxigênio. 
 
3. As mangueiras usadas para trabalho com oxigênio deverão ser identificadas 

com um código uniforme de cores ou assim etiquetadas: “SOMENTE PARA 
USO COM OXIGENIO”. 

 
4. Os lubrificantes usados para montagem dos engates nas mangueiras para uso 

com oxigênio deverão ser compatíveis com  oxigênio. 
 
 

5.5 SISTEMAS DE COMPRESSORES 
 
5.5.1 Compressores e Bombas de Gás  

Compressores, reforçadores de pressão, bombas de transferência de gás e filtros 
usados para fornecimento de ar comprimido/gás respiratório para mergulhos, 
deverão ser projetados e fabricados de modo a: 
 
1. Ter proteções adequadas ao redor das máquinas rotatórias,  que atendam às 

exigências do padrão OSHA para máquinas rotatórias (29 CFR 1910.219) bem 
como às exigências jurisdicionais aplicáveis. 
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2. Ter  a instrumentação necessária para facilitar as operações. 
 
3. Ser do tipo, pressão e velocidade de escoamento corretos, bem como 

apropriados aos serviços visados.  
 
4. Que a sua entrada de ar não receba as emanações de exaustores e de outros 

agentes de contaminação. 
 
5. A tubulação esteja de acordo com o código ANSI B31.1. 
 
6. Ter mangueiras flexíveis de acordo com o Parágrafo 5.4 “Mangueiras”, desta 

seção. 
 
7. Os comandos elétricos, fiação e unidades motriz, quando presentes, deverão 

estar de acordo com os requisitos jurisdicionais. 
 
8. Não ser usados para bombear ou transferir oxigênio, a menos que tenham sido 

projetados para trabalho com oxigênio. 
 
9. Ser limpos para trabalho com oxigênio, quando usados com misturas contendo 

mais de 40% de oxigênio, e equipados usando válvulas de haste ascendente. 
 
10. Estar prontamente acessíveis ao pessoal de mergulho, tanto para manutenção 

rotineira quanto para emergências. 
 
5.5.2 Registro de Dados de Manutenção e de Reparos 

 Deverá ser anotada, no Livro de Registros de equipamento, toda a manutenção 
e reparos feitos no compressor e no sistema de gás. 

 
 NOTA: As anotações deverão incluir itens como trocas de óleo ou da correia do 
compressor. 
 
2. Resultados de testes de qualidade de ar deverão ser mantidos por toda 

empresa, de maneira apropriada, para documentar a sua realização e os 
resultados. 

 
3. Os compressores deverão ter uma identificação única, da qual constará o nome 

do fabricante, modelo, número de série, pressão máxima nominal de saída, 
capacidade nominal de escoamento, e regulagens da válvula de segurança. 

 
4. Os compressores deverão ser submetidos a uma manutenção programada. 

 
5.5.3 Tanques de Volume 

Tanques de volume ou receptores usados nos sistemas de gás respiratório ou 
compressores deverão estar de acordo com o Parágrafo 5.10 “Equipamento de 
Gás Comprimido”, desta seção.  

 
5.5.4 Filtragem 

Quando instalados para prevenir contaminação, os filtros deverão satisfazer ou 
superar a velocidade de escoamento e a potência de pressão do sistema de 
tubulação ou do compressor nos quais estejam instalados bem como ser capazes 
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de transportar gás respiratório, em obediência aos padrões de pureza em trabalho 
prolongado, da Compressed Gas Association (ou equivalente). 

 
5.5.5 Testes 

Os compressores usados para gás respiratório deverão ser funcionalmente 
testados de acordo com a programação abaixo, e estar em conformidade com as 
especificações de projeto e de exigências de qualidade do ar, segundo o Parágrafo 
5.5.6. 
 
1. Antes de serem colocados em serviço. 
 
2. Periodicamente, de acordo com as recomendações do fabricante e a 

programação de  manutenção planejada. 
 
3. Durante a inspeção anual. 
 
4. Depois de quaisquer reparos que possam afetar o desempenho dos 

compressores. 
 

5.5.6 Exigências Relativas à Pureza do Ar 
1. Todos os compressores, bombas de transferência ou bombas reforçadoras 

utilizadas para o fornecimento de ar respiratório estarão sujeitos a teste de 
qualidade a cada seis meses. Compressores com pressão de recalque de 500 
psi ou menos deverão atender, no mínimo, aos padrões ANSI CGA 7.1 – 1989 
para ar Grau D, e ter um conteúdo total máximo de hidrocarbono (como 
metano) de 25 ppm. Compressores cuja pressão de recalque esteja acima de 
500 psi deverão atender às exigências da especificação ANSI CGA 7.1 – 1989 
para ar Grau E. 

 
2. Testes segundo a CGA deverão ser realizados, no ponto de descarga que 

normalmente abastece o sistema de gás respiratório, a mangueira do 
mergulhador, ou o ponto de abastecimento do cilindro. 

 
3. A documentação destes testes deverá ser guardada em arquivo e estar 

disponível quando solicitado. 
 
4. Compressores usados para transferência de gás respiratório que não seja o ar 

atmosférico deverão ser verificados a cada seis meses, para assegurar que 
eles não induzam à entrada de agentes de contaminação no gás que está 
sendo processado. 

 
 
5.6 SISTEMAS DE ENTRADA E SAÍDA DO MERGULHADOR 
 
5.6.1 Escada e Plataforma de Mergulho 

As escadas e plataformas de mergulho deverão: 
 
1. Ser capazes de agüentar o peso de dois mergulhadores, mais seu 

equipamento. 
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2. Ser feitas de material resistente à corrosão ou ser mantidas livres de corrosão. 
 
3. Ser adequadas ao uso visado. 
 
4. Caso presentes, as escadas deverão se prolongar pelo menos até três pés 

abaixo da superfície. 
 
5. Estar equipadas com uma corrente de segurança e alças internas para as 

mãos, visando a  segurança de mergulho durante o lançamento e a 
recuperação (Plataformas) 

 
6. Tomar providências para a montagem de cilindro de gás respiratório e 

regulador,  para respiração de emergência em todas as profundidades da 
operação visada (Plataformas). 

 
5.6.2 Sinos Abertos Na Base (Classe II) 

Sinos com abertura na base (Classe II) deverão: 
 
1.  Ter, na parte superior, um invólucro capaz de manter uma bolha de mistura 

respiratória para o mergulhador, quando ele estiver de pé na parte inferior, com 
a cabeça dentro da bolha e o seu corpo passando pela base aberta. 

 
2. Ter equipamento de içamento capaz de levar de volta, até ao local de 

mergulho, o sino aberto ocupado. 
 
3. Ter um umbilical consistindo de mangueira de gás respiratório,  profundímetro  

e    cabo de comunicações preso de modo a oferecer um dispositivo para alívio 
de tensão e com isso, evitar que os  componentes do umbilical individual não 
fiquem sujeitos a esforço. 

 
4. Ser protegidos contra e mantidos livres de corrosão nociva. 
 
5. Ser capazes de levar, de maneira não apertada, pelo menos dois 

mergulhadores. 
 
6. Ser equipados com alças internas, para os mergulhadores. 
 
7. Ser equipados com iluminação interna suficiente para permitir que o(s) 

ocupante(s) do sino vejam e operem os comandos. 
 
8.  Tomar providências para a montagem de cilindro de gás respiratório e 

regulador para respiração de emergência, em todas as profundidades da 
operação tencionada (Plataformas). 

 
 



                                                                               Quinta Edição – ADC International  
 
140 

5.7 VASOS DE PRESSÃO PARA OCUPAÇÃO HUMANA 
 (PVHO) – CÂMARAS 
 
5.7.1 Vasos de Pressão para Mergulho  

A seguir, são apresentados os requisitos mínimos referentes a Vasos de Pressão 
para Ocupação Humana (PVHO): 
 
1. O equipamento deverá ser construído de acordo com os Regulamentos da 

Guarda Costeira dos Estados Unidos, da ASME/PVHO-1, e/ou de uma 
Sociedade de Classificação com Competência em Sistemas de Mergulho com 
Vasos de Pressão para Ocupação Humana (PVHO), e estar sujeito a um 
Programa de Manutenção Planejada. 

 
2. Cada vaso de pressão, inclusive cada um de seus tanques de volume, cilindros, 

Vasos de Pressão para Ocupação Humana (PVHO) e tubulação de vaso de 
pressão deverão ser examinados e testados anualmente quanto a avarias 
mecânicas ou deterioração e também após todo reparo, modificações ou 
alterações. 

 
3. Os seguintes testes deverão ser realizados pelo menos a cada três anos: 

a.  Toda a tubulação permanentemente instalada em Vasos de Pressão para 
Ocupação Humana (PVHO) deverá ser submetida ao teste de pressão. 

b. Vasos de Pressão para Ocupação Humana (PVHO) sujeitos a pressão 
interna deverão passar por teste de vazamentos empregando-se a 
pressão máxima de trabalho permitida,  utilizando -se a mistura 
respiratória normalmente usada no trabalho. 

c. Poderão ser feitos ensaios não-destrutivos equivalentes, em lugar de 
testes de pressão. As propostas de se fazer ensaios não-destrutivos em 
substituição aos testes de pressão deverão ser submetidas ao Oficial da 
Guarda Costeira dos Estados Unidos – USCG, ao Oficial Responsável da 
Inspeção da Marinha, ou à autoridade federal apropriada. 

 
4. A menos que seja especificado diferentemente, os testes de pressão a serem 

feitos de acordo com esta seção deverão ser hidrostáticos ou pneumáticos. 
    a. Quando for feito teste hidrostático em um vaso de pressão, a pressão de 

teste não poderá ser menor que uma vez e um quarto (1-1/4) a pressão 
máxima de trabalho permitida. 

 b. Quando for realizado teste pneumático em um vaso de pressão, a  
pressão de teste deverá ser a máxima estampada na plaqueta contendo o 
nome da  máquina. 

c. Quando for feito teste pneumático na tubulação, a pressão de teste não 
poderá ser menor que 90% da regulagem do dispositivo de alívio. 

d. Testes de pressão serão feitos somente depois de terem sido tomadas 
todas as precauções adequadas para proteção do pessoal e do 
equipamento. 

e. Quando testes de pressão forem feitos em vasos ou tubulação de 
pressão, a pressão de teste  deverá ser mantida por um tempo suficiente 
que permita o exame de todas as juntas, conexões e áreas sbmetidas a 
grande esforço. 

 



     Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas 
 

141 

5.7.2 Câmaras de Descompressão 
 As câmaras de descompressão deverão:  
 

1. Atender às exigências do Parágrafo 5.7.1. 
 
2. Ter duplo compartimento, e  permitir que possam  ser usadas por mais que uma 

pessoa por vez. (exceto câmaras de resgate de emergência ou câmaras 
projetadas para acoplar com outro vaso de pressão para ocupação humana 
(PVHO). 

 
3.  Ter dimensões internas suficientes para acomodar uma pessoa em posição 

horizontal e outra de pé, auxiliando (exceto sinos de mergulho, câmaras de 
transferência  e câmaras de resgate de emergência). 

 
4.  Permitir ingresso e saída de pessoas e equipamento enquanto os ocupantes 

permanecerem pressurizados. 
 
5. Ter um meio de operar todos os dispositivos de bloqueio de bocas de visita 

instaladas, exceto grampos de fixação desativados, de ambos os lados da 
escotilha fechada. 

 
6.  Ter iluminação interna suficiente que permita a operação de todos os 

comandos, bem como a observação visual, diagnóstico e/ou tratamento 
médico. 

 
7. Oferecer capacidade visual que permita que, do lado de fora, se possa observar 

o seu interior. 
 
8.  Ter capacidade mínima de pressão de 6 ATA (165 fsw) (50,3 m) ou a 

profundidade máxima do mergulho, no caso de mergulhos a profundidades 
maiores que 10 ATA (300 fsw) (91,5 m). 

 
9. Ser capazes de um índice mínimo de pressurização de 60 fsw (18,3 m) e pelo 

menos 30 fsw (9,2 m) por minuto a partir daí.  
 
10.  Ter capacidade de um índice de descompressão entre 30 fsw (9,2 m) por 

minuto e 33 fsw (10,06 m). 
 
11. Dispor de meios de manter uma atmosfera abaixo de um nível de oxigênio de 

25% por volume. 
 
12.  Ter meios de manter uma atmosfera abaixo de 2% equivalente, na superfície, 

de  dióxido de carbono por volume. 
 
13. Ter silenciosos nas saídas de purgação e de exaustores.  
 
14.  Ter proteções contra sucção nas aberturas das linhas de exaustão dentro de 

cada compartimento. 
 
15. Ter os tubos colocados de maneira a assegurar uma adequada circulação. 
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16. Ter todas as mangueiras flexíveis instaladas de acordo com as exigências do 
Parágrafo 5.4  “ Mangueiras” . 

 
17. Ter todas as entradas e saídas  claramente identificadas quanto à sua função. 
 
18. A tubulação deverá estar de acordo com o Código ANSI B3 1.1 e/ou 

ASME/PVHO-1990 ou da Sociedade de Classificação segundo a qual foi 
construída. 

 
19.  Para cada compartimento pressurizado, ter um medidor de pressão dedicado, 

indicando a profundidade. 
• Fazer a aferição de todo medidor de profundidade a cada seis meses. 
• Ser colocado de modo a permitir comparação com outro medidor 

enquanto em operação. 
 
20.  Ter um dispositivo de alívio de pressão conforme ASME/PVHO-1 ou o código 

de fabricação. 
 
21.  Anualmente testar a regulagem da válvula de alívio de pressão e registrar o 

resultado do teste no Livro de Registros do equipamento. 
 
22.  Ter instalado um sistema respiratório com, no mínimo, uma máscara por 

ocupante, por compartimento, mais uma máscara extra por compartimento. 
 
23. Ser capazes de fornecer misturas respiratórias no índice máximo exigida por 

todo ocupante que esteja realizando trabalho pesado (4.5 ACFM). 
 
24. Ter uma válvula de retenção passando pelos penetradores no casco de 

abastecimento de qualquer um dos sistemas respiratórios embutidos (BIBS). 
 
25.  Ter um sistema de comunicação de fonia com recepção/transmissão entre os 

ocupantes e o operador, e também entre outros ocupantes em  compartimentos 
separados do mesmo Vaso de Pressão para Ocupação Humana (PVHO) ou de 
um PVHO anexo. Poderá ser um rádio comunicador a bateria.  

 
26.  Ter um decodificador de fala quando for utilizada mistura gasosa. 
 
27. Estar equipado com meio prontamente acessível de extinção de fogo. 
 
28. Se instalados, os sistemas elétricos deverão ter sido projetados para o 

ambiente onde irão operar. 
 
29.  O escoamento do exaustor da câmara não deverá se fazer para um espaço 

fechado. 
 
30.  A câmara, sua área geral e comandos deverão ser adequadamente iluminados 

para trabalho  noturno. 
 
31. Se forem usadas luzes externas para iluminar a câmara internamente, elas 

deverão ser colocadas de modo a não sujeitar ao calor os orifícios para exame. 
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32. Se a câmara estiver localizada longe da estação de controle de mergulho, 
deverá haver um meio adequado de comunicação entre os dois locais. 

 
33. Deverá haver uma máscara BIBS para cada ocupante, mais uma extra. 
 
34. Deverá ser disponibilizado um meio de se analisar o conteúdo de O2 e CO2 da 

atmosfera ambiente de cada compartimento da câmara. Isto poderá ser feito 
empregando-se tubos químicos para análise do conteúdo de CO2. 

  
5.7.3 Sinos de Mergulho (Classe 1) 
 Os Sinos de mergulho/câmaras de descompressão submergíveis deverão: 
 

1.  Atender às exigências do Parágrafo 5.7.1. 
 
 Ter dimensão interna suficiente para acomodar o número visado de mergulhadores 

e seu equipamento.     
 
3.  Ter proteção contra avarias mecânicas nas entradas e saídas de válvulas, em 

superfícies de vedação, de gás a bordo, etc. 
 
4. Ter orifícios de observação permitindo que os ocupantes observem o lado de 

fora e também possam observar o interior, estando do lado de fora. 
 
5.  Ter proteção contra avarias mecânicas, em todos os orifícios de observação. 
 
6. Equipar todas as entradas e saídas de tubulação com válvula de fechamento 

automático, em ambos lados dos limites de pressão. 
 
7.  Ter todos as entradas e saídas, válvulas, medidores e tubulação claramente 

marcados quanto à sua função e operação. Deverá estar disponível, na estação 
de controle do mergulho, um diagrama ou registros fotográficos das válvulas do 
Sino (internas e externas). 

 
8. Providenciar para que todas as mangueiras flexíveis instaladas estejam de 

acordo com as exigências do Parágrafo 5.4 “Mangueiras” . 
 
9. Ser equipados com iluminação suficiente para permitir que os ocupantes 

possam o tempo todo, distinguir e operar os comandos. 
 
10. Ter um analisador de oxigênio instalado, que possa ser lido pelos ocupantes. 
 
11. Ter um método para analisar CO2. 
 
12. Ter um meio de remover CO2. 
 
13. Ter um meio pelo qual os ocupantes possam ler a pressão de profundidade 

interna e externa.  
 
14. Ter um sistema primário de comunicações, com recepção/transmissão entre o 

Supervisor de Mergulho e todos os outros mergulhadores recebendo suporte do 
sino, inclusive o atendente do sino, ou fiel. 
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15.  Ter um sistema de comunicações secundário conectado à estação do 

operador. 
 
16. Estar equipado com farol acústico operando em 37.5 KHz. 
 
17. Ter sistemas interiores elétricos projetados para o ambiente onde irão operar, 

visando minimizar o risco de incêndio, choque elétrico ou ação galvânica do 
Vaso de Pressão para Ocupação Humana (PVHO). 

 
18. Ter penetradores elétricos que foram testados com, no mínimo, duas vezes a 

pressão projetada do Sino e que possam suportar a pressão aplicada em 
qualquer das direções. 

 
19.  Ter capacidade para remoção, de dentro d’água, de mergulhador ferido. 
 
20.  Ter um ponto secundário de içamento conhecido, capaz de suportar o peso do 

sino submerso. 
 
21. Ter um aquecedor do sino ou um outro meio de manter, durante as operações 

normais, uma temperatura fisiologicamente adequada. 
 
22.  Quando assim equipados, ter um meio de controlar o fluxo de água quente 

para o mergulhador trancado do lado de fora do sino. 
 
23.  Ter a tubulação de gás disposta de maneira tal que os exaustores ou 

descargas do sino não afetem de modo negativo o abastecimento de ar 
respiratório dos mergulhadores recebendo suporte do sino. 

 
24.  Estar equipados com dispositivos de respiração individual para cada ocupante, 

capazes de fornecer gás respiratório tanto da fonte de abastecimento na 
superfície quanto do gás de emergência a bordo. 

 
25.  Ter gás de emergência a bordo suficiente para permitir que o mergulhador 

permaneça fora do sino por 30 minutos na faixa máxima de profundidade do 
sino, a uma taxa respiratória de 1.5 cfm. 

 
26.  Ter um medidor indicando a pressão dos cilindros de gás de emergência a 

bordo, que possa ser lido pelos ocupantes do sino. 
 
27.  Ter oxigênio metabólico a bordo para dar suporte a todos os ocupantes, por um 

período de 24 horas, à razão de consumo de pelo menos 0.5 litro por ocupante. 
 

 NOTA: Mistura gasosa em quantidade suficiente poderá ser substituída. 
 
28. Ter um estoque de oxigênio colocado de tal modo que o escoamento deste 

para dentro do sino se limite a uma velocidade ou volume controlado, em 
relação à pressão interna do sino. 

 
29.  Ter um estojo de primeiros socorros, em um recipiente adequado e claramente 

identificado. 
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30. Ter um kit básico de ferramentas. 
 
31. Ter uma cópia, impermeável à água, dos procedimentos de emergência. 
 
32. Ter umbilicais que preencham as exigências do Parágrafo 5.4 “Mangueiras” - 

5.4.1 – 5.4.4, e forneçam: gás respiratório, pressurização e exaustão, 
comunicações e energia, água quente e outros serviços necessários. O 
umbilical do mergulhador reserva no sino deverá ser de soltura rápida, pelo 
sineiro, quando estiver fora do sino durante uma emergência. Se o umbilical do 
mergulhador reserva do sino for armazenado do lado de fora, deverá ser 
adequadamente acondicionado para evitar avarias durante o lançamento e 
resgate do sino. A ponta do umbilical do mergulhador reserva do sino deverá 
ser colocada de modo a lhe permitir que prenda sua máscara ou capacete e 
testá-lo, antes que o mergulhador principal saia do sino. 

 
33. Quando presentes, os mecanismos de soltura de lastro deverão ter sido 

projetados de modo a prevenir a soltura acidental.  
 
34. Ser projetados de tal forma que o mergulhador possa livremente sair e entrar 

novamente no Sino quando estiver no fundo do mar. Normalmente é necessária 
uma gaiola de contrapeso.  

 
35. Se o mergulho for a profundidade maior que 500 fsw (152 m), deverá existir um 

meio de se aquecer o gás inspirado pelo mergulhador.  
 
36. Ter uma cópia do código de emergência de sinais sonoros (batidas rápidas) 

disponível para os ocupantes do sino e do pessoal da estação de controle do 
mergulho. 

 
5.7.4 Sistema de Evacuação Hiperbárica 
 Existem três tipos de Sistema de Evacuação Hiperbárica (HES) 
 

1. Um sino de mergulho adaptado para uso em evacuação. 
 
2. Um Vaso de Pressão para Ocupação Humana (PVHO) adaptado para uso em 

evacuação. Ele poderá ser projetado para içamento e/ou flutuação livre. 
 
3. Um sistema dedicado de resgate, em que a câmara de pressão seja encaixada 

em ou faça parte de um barco salva-vidas construído para esse fim.  
 

5.7.5 O Sistema de Evacuação Hiperbárica (HES) deverá: 
1. Atender às exigências do Parágrafo 5.1.1. 
 
2.  Ter capacidade de acomodar o número máximo de mergulhadores que possam 

estar sob pressão. 
 
3. Estar equipado com dispositivos de localização para ajudar ao pessoal de 

resgate a localizá-lo. 
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4.  Ter oxigênio metabólico a bordo suficiente para o número total de ocupantes, 
por um período de 24 horas, com consumo à razão de .017 cfm por ocupante. 
NOTA: Mistura gasosa em quantidade suficiente poderá ser substituída.  

 
5. Ter um meio adequado de remoção de dióxido de carbono da atmosfera. 
 
6. Ter um kit adequado de Primeiros Socorros claramente rotulado, em recipiente 

próprio e acessível. 
 
7. Os Procedimentos de Emergência deverão conter um detalhado procedimento, 

por escrito, para o lançamento de HES. 
 
 
5.8 MEDIDORES 
 Os medidores utilizados com equipamento ou sistemas de mergulho deverão: 
 

1.  Ser apropriados ao uso visado. 
 
2.  Passar por limpeza do oxigênio, quando instalados em sistemas de oxigênio. 
 
3. Quando usados para indicar a profundidade do mergulhador: 

• Ser da faixa e graduação corretas. 
• Ter graduação em unidades consistentes com as tabelas de 

descompressão a serem utilizadas. 
• A cada seis meses, ser calibrados segundo um padrão reconhecido. 
• Ser recalibrados quando existir discrepância acima de 2% da escala 

cheia. 
• Ter etiqueta, rótulo ou adesivo indicando a data da última calibragem e 

data de vencimento, que não interfira com a visibilidade da escala total. 
• Ter etiqueta ou rótulo indicando o valor do desvio (+/-) em relação ao 

padrão de calibragem. 
• Documentar as calibragens no Livro de Registros do equipamento. 
• Um dispositivo de limite de pressão poderá ser colocado, para evitar que 

os medidores sejam sobrepressurizados. 
 
 
5.9 DISPOSITIVOS DE CONTAGEM DO TEMPO 
 Os dispositivos para monitoramento do tempo de exposição do mergulhador sob 
pressão deverão: 
 

1. Ser adequados à finalidade e de fácil leitura. 
 
2. A cada seis meses, fazer sua comparação com um padrão conhecido. 
 
3. Registrar as datas de teste no Livro de Registros do equipamento, ou de 

alguma outra maneira adequada e que possa ser consultada. 
 
4. Não ser usados quando existir erro superior a um quarto de minuto em cada 

quatro horas. 
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5.10  EQUIPAMENTO DE GÁS COMPRIMIDO 
 
5.10.1 Tanques de Volume / Recebedores de Ar 
  Os tanques de volume usados em sistemas de mergulho deverão: 

 
1. Ser projetados, fabricados, inspecionados, testados e certificados de acordo 

com o Código ASME para Caldeira e Vaso de Pressão, Seção VIII, (ASME 
Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII) Div I.” Vaso de Pressão sem 
Aquecimento e/ou outras exigências de sociedades de classificação ou 
estatutária. 

 
2. Estar equipados com medidores de pressão. 
 
3. Estar equipados com válvula de retenção no lado da entrada. 
 
4. Estar equipados com válvula de alívio de pressão, conforme exigido pelo código 

do fabricante. 
 
5. Estar equipados com válvula de purga de condensado, localizada no seu ponto 

mais baixo. 
 
6. Estar equipados com válvulas de abertura lenta, quando usados com pressões 

projetadas acima de 500 psi. 
 
7. Ser limpos para trabalho com oxigênio e equipados com válvulas de abertura 

lenta, quando usados em sistemas contendo mais de 40% de oxigênio. 
 
8. Passar por inspeção interna e externa quanto a corrosão ou avarias, pelo 

menos anualmente. 
 
9. Ser pneumaticamente testados segundo a Pressão Máxima de Trabalho 

anualmente, utilizando-se a mistura respiratória normalmente usada. 
 
10. Ser hidro-testados a 1.5 da Pressão Máxima de Trabalho M.A.W.P.) a cada 

cinco anos, ou depois de qualquer reparo, modificação, ou alteração do limite 
de pressão, e estampada a data do teste. 

 
11.  Ter uma identificação única e uniforme com os resultados de todos os testes  

sendo registrados no Livro de Registros de equipamento. 
 
5.10.2 Cilindros e Tubos de Fornecimento de Gás 
 Os tubos ou cilindros de gás de alta pressão deverão: 
 

1. Ser fabricados conforme um código ou padrão reconhecido. 
 
2. Estar equipados com dispositivo de alívio de sobrepressão. 
 
3. Passar anualmente por exame visual de avarias ou corrosão. 
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4.  Se montados em gaiolas para acondicionamento dos cilindros ou tubos, ter as 
válvulas protegidas contra avarias causadas por impacto ou por queda de 
objetos. 

 
5.  Ser hidrostaticamente testados à pressão de uma e meia vezes (1-1/2) a  

Pressão Máxima de Trabalho (M.A.W.P.) ou as exigências contidas nos 
padrões, a cada cinco meses,  e estampar a data do teste.  

 
6.  Passar por inspeção interna e externa de corrosão ou avarias, pelo menos 

anualmente, se usados debaixo d´água. 
 
7.  Ter uma etiqueta indicando seu conteúdo. Deverão ser colocadas, próximo ao  

estoque de oxigênio, placas com aviso de perigo de fogo. 
 
8. Estar armazenados em área bem ventilada, protegidos contra super-

aquecimento e contra quedas. Deverão ser colocadas, próximo ao estoque de 
oxigênio, placas com aviso de perigo de fogo. 

 
9. Em local designado, deverá ser mantido um registro dos conteúdos e da 

pressão de cada cilindro, quadrante ou banco. Estes registros deverão ser 
atualizados diariamente, quando o sistema estiver em uso. 

 
5.10.3 SCUBA e Garrafas de Bailout  
    Garrafas de alta pressão usadas em SCUBA e Bailout deverão: 
 

1. Ser fabricadas conforme código ou padrão reconhecido. 
 
2. Estar equipadas com um dispositivo de alívio de sobrepressão excessiva. 
 
3. Passar por exame visual interno e externo de avarias ou corrosão, pelo menos 

uma vez por ano. 
 
4. A cada cinco anos ser hidrostaticamente testadas, por uma empresa autorizada 

de testes, de acordo com as exigências de código do fabricante, e ter 
estampada a data do teste.  

 
5.  Ter uma identificação única e uniforme com os resultados de todos os testes 

sendo registrados no Livro de Registros do equipamento. 
 
 
 



     Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas 
 

149 

 

 

 

 

 

 

 
 
SEÇÃO 6.0 
 

 
VEÍCULO OPERADO 

POR  

CONTROLE REMOTO 
OU  

ROV  
(REMOTE OPERATED VEHICLE) 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION OF DIVING CONTRACTORS INTERNATIONAL 



                                                                               Quinta Edição – ADC International  
 
150 



     Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas 
 

151 

6.0 VEICULO OPERADO POR CONTROLE REMOTO – ROV 
 
 
6.1 INTRODUÇÃO 

Esta seção tem como objetivo oferecer orientações tanto referentes ao uso de 
ROVs na indústria de Mergulho Comercial e Subaquática quanto fornecer um 
material geral, assim buscando contribuir para o mais alto  grau possível de 
segurança durante a realização de operações com ROVs. 
 Com o passar do tempo o uso de ROVs tornou-se mais predominante e mais 
importante para a realização de tarefas debaixo d’água, seja offshore, no interior 
(inland), ou em zonas costeiras. Capacidades adicionais foram sendo acrescenta-
das a este método de operação, à medida que a tecnologia se aprimorava e senso-
res ou ferramentas adicionais iam sendo desenvolvidos para deslocamento no am-
biente de trabalho subaquático. 
 Concomitante à melhora das capacidades de veículos operados por controle 
remoto, tem sido a necessidade de melhor treinar e preparar Pilotos Técnicos em 
ROV para que possam realizar o trabalho de modo seguro e eficiente. À medida 
que os ROVs se tornam mais sofisticados e capazes de funcionar como plataforma 
para sofisticados dispositivos de sensoriamento, de gravação ou de ferramentas, 
assim também as exigências tornam mais claro o fato de que as pessoas engaja-
das neste trabalho deverão melhorar sua capacidade de operação e manutenção 
destes veículos. Ligada a isto encontra-se a óbvia necessidade de que, à medida 
que as operações com ROV continuem a crescer e a empregar maior número de 
pessoas, as considerações relacionadas à segurança deverão caminhar de mãos 
dadas com esse crescimento. 

 
 
6.2 HISTÓRICO 

 A implementação dessas orientações irá variar segundo a classe de ROV 
usada e é importante reconhecer que a grande diversidade e variedade de veículos 
torna difícil afirmar, de forma taxativa, em que classe um ROV em particular se 
enquadra. 
 O termo ROV – Remotely Operated Vehicle, ou seja, Veiculo Operado por 
Controle Remoto, abrange uma vasta gama de equipamentos, sem que se possa 
descrever como típico apenas um único veículo. Não apenas existem numerosas 
diferenças entre o projeto básico, mas o mesmo ROV básico poderá ser modificado 
para realizar diferentes tarefas. Para fins deste padrão, foram colocadas cinco 
classificações diferentes, mas deve ser reconhecido o fato de que podem existir 
sub-divisões dentro dessas classes. Por exemplo, ROVs  lançados e recuperados 
em uma “garagem” ou “gaiola” com um sistema de gerenciamento com sujeição 
poderão entrar em outra sub-divisão que não daqueles do tipo nado livre. Do 
mesmo modo que um ROV da classe para grande trabalhos poderá ser montado 
em trilhos, assim também o poderá um veículo pequeno de observação, para 
operações especializadas no modo “observação”. 
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6.2.1 Sistema de Classificação 

• Classe I – Pura Observação. Veículos para Pura Observação geralmente são 
considerados como fisicamente limitados à observação por vídeo e equipados 
com câmera, luzes e empuxadores. Entretanto, não é uma “regra” fixa e estes 
tipos de veículos evoluíram para realizar outras tarefas quando adequadamente 
equipados com os dispositivos adicionais de sensores. 

•  Classe II – Observação com Opção de Carga Útil. Esses veículos 
geralmente são um pouco maiores que os veículos para pura observação e são 
capazes de transportar sensores adicionais como câmeras fixas, dispositivos de 
medição catódica, câmeras  adicionais de vídeo, sistemas de sonar e 
pequenos manipuladores. Os veículos da Classe II devem ser capazes de 
operar sem perda de sua função original enquanto  transportem pelo menos 
dois sensores adicionais. 

• Classe III – Veículos de Classe de Trabalho - Esses veículos são grandes o 
suficiente para transportar sensores e/ou manipuladores adicionais e 
comumente têm uma capacidade multiplex ou de “telégrafo”, permitindo que 
sensores e ferramentas adicionais funcionem “sem cabo” ligado ao sistema 
umbilical. Estes veículos geralmente são suficientemente grandes e mais 
poderosos que os da Classe I e II. Grandes variações nos aspectos relativos à 
energia, classificação de profundidade, e capacidade são possíveis. 

• Classe IV – Veículo Rebocado ou Sobre Trilhos – Veículos rebocados 
poderão ser puxados na água por meio de uma embarcação ou guincho na 
superfície. Alguns talvez tenham uma pequena capacidade de propulsão, para 
manobras limitadas. 

a. Veículos Sobre Trilhos são capazes de se mover no fundo do mar. 
Alguns talvez tenham uma capacidade limitada de “nadar” na coluna 
d´água de profundidade média. 

b. Os Veículos desta classe poderão se derivar daqueles compreendidos 
nas Classes I a III, portanto, suas características físicas poderão variar 
grandemente. 

• Classe V – Protótipos ou Veículos de Testes – Os veículos desta categoria 
incluem os que estão sendo desenvolvidos ou têm uma finalidade em especial 
que não se encaixem em outras categorias. 

 
6.2.2 Tarefas do ROV 

As capacidades dos ROVs estão em continua expansão, à medida que a 
tecnologia vai progredindo. A introdução de veículos com novas especificações 
acrescentadas e o upgrading dos sistemas existentes produz uma família mais 
ampla e mais eficiente de ROVs. Portanto, não é possível se detalhar todas as 
tarefas para as quais o ROV possa ser empregado. 

Para cada operação, o contratante do ROV deverá se sentir satisfeito no 
sentido de que o sistema do veículo e seu equipamento são adequados ao trabalho 
visado. A adequação poderá ser conferida apenas por meio de um correto 
planejamento e avaliação realizados por pessoa qualificada, por testes reais 
(físicos) ou por utilização anterior em circunstâncias similares. 

• Observação. A observação é o modo de trabalho menos complicado. 
Normalmente pode ser realizada pelo uso de uma câmera de vídeo sem 
equipamento adicional e geralmente é feita por ROVs da Classe I ou Classe II. 
Se estiver vinculado ao monitoramento de mergulhadores, o veículo 
normalmente será mantido em posição quase estacionária. 
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• Pesquisa. Normalmente essa atividade consiste em alguma forma de 
observação da área visada de operações, seja no fundo do mar, ou dentro de 
uma área fechada, por exemplo, de tubulação, de descargas, ou estrutura do 
tipo tanque. Também poderá ser empregada como uma ferramenta de 
verificação pós-construção ou de instalação de equipamento. Os objetivos 
gerais da atividade de pesquisa poderão ser: 

a. Fixação de coordenadas geográficas. 
b. Assegurar que a estrutura ou dispositivo alvo estejam dentro de um  

corredor ou área permitidos. 
c. Verificação de enterramento 
d. Avaliação de avarias físicas 
e. Exame de linhas de tubulação ou de estruturas 
f.  Verificação de remoção de escombros. 
g. Identificação 

• Inspeção. Freqüentemente é difícil se fazer uma diferenciação entre a inspeção 
e a pesquisa, particularmente porque um ROV pode realizar ambos tipos de 
tarefas em um único mergulho. As tarefas de inspeção geralmente concentram-
se em áreas específicas de interesse e incluem inspeção visual detalhada e/ou 
outros tipos de inspeção empregando sensores de bordo tais como dispositivos 
de medição de proteção catódica. 

• Construção. Normalmente estas tarefas exigem um veículo maior, capaz de 
movimentação de pelo menos um manipulador. Veículos de construção 
poderão ser empregados em tarefas como remoção de escombros, 
intervenção, conexão ou remoção de dispositivos de içamento ou acionamento 
de componentes de válvulas. 

• Intervenção. Muitos ROVs da classe de trabalho são equipados com pacotes 
de ferramentas especialmente projetadas, capazes de uma interface com 
distribuidores (manifold), nascentes ou comandos submersos para tarefas como 
instalação, remoção, manutenção ou reparos. 

 
6.2.3 Ferramentas do ROV 

Os pacotes de ferramentas podem variar segundo as exigências, e novos 
dispositivos são constantemente desenvolvidos e aprimorados. Esta seção 
apresenta uma breve introdução a algumas das ferramentas mais comuns. 

Todas as instruções de segurança relevantes do fabricante e da indústria 
deverão ser obedecidas, ao se instalar ou usar ferramentas no ROV. Como para 
qualquer outra peça de equipamento, deverá ser mantido um Livro de Registros 
adequado de manutenção. 

Ao se operar um ROV em áreas onde ocorram consideráveis correntes ou 
vagalhões, deverão ser obervadas técnicas de planejamento e avaliação, para 
assegurar que as ferramentas colocadas não oferecerão perigo ao pessoal ou ao 
veículo. 

• Câmeras.  As câmeras poderão ser montadas em posição fixa, sobre um 
conjunto formado por um mecanismo pan & tilt, ou seja, de deslocamento 
horizontal e inclinação vertical (varredura) ou presas por um manipulador. 
Sistemas de vídeo que possibilitem a visão em condições de baixa intensidade 
de luz e câmeras fixas, para fornecer documentação com alta resolução estão à 
venda. Os conjuntos pan & tilt podem permitir o treinamento do sistema de 
câmera para possibilitar a visão multi-direcional. 

• Sensores de Ensaios não-Destrutivos. Os sensores mais comumente usados 
para ensaios não-destrutivos (NDT) são sondas com potencial catódico (CP), 
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dispositivos de medição de espessura ultrassônica e sistemas de detecção de 
membro inundado. 

• Acústico e de Rastreamento. Numerosos sistemas acústicos estão 
disponíveis, tais  como de rastreamento e de medição, de escaneamento, de 
ensaios não-destrutivos de emissão acústica e batimetria, com resultados 
escaneados das laterais e fundo das tubulações); 

• Limpeza. ROVs poderão ser usados como plataforma para dispositivos de 
limpeza empregados em estruturas e/ou embarcações. Estes dispositivos 
podem variar desde simples sistemas rotativos de escova de nylon ou de arame 
até unidades mais sofisticadas capazes de remover incrustações marinhas 
calcíferas.  

• Manutenção da Estação. Muitos ROVs são capazes de manter a orientação 
(N.T.: Em navegação,  a orientação corresponde à direção para a qual  a 
embarcação esteja apontando ou para a qual esteja de frente, e talvez 
não corresponda exatamente à direção para onde está sendo levada), 
profundidade e posição. Dispositivos acopláveis podem ser adquiridos para 
permitir que o ROV seja localizado em um local virtualmente fixo. Alguns destes 
dispositivos são: 

 a. Cones do embarcadouro e dispositivos penetrantes similares. 
 b. Coxins de sucção e bombas d’água para acoplamento hidrostático em 

 superfícies lisas.  
c. Dispositivos hidráulicos montados por manipulador, para prender 

membros estruturais. 
NOTA: Os dispositivos para acoplamento deverão ter uma característica de 
“à prova de falhas”, que permita o desengate, se vier a faltar a energia no 
veículo. 

 
6.2.4 Considerações Ambientais 

Para garantir a segurança e a eficiência da operação visada, é necessário levar 
em consideração tanto os aspectos ambientais prováveis quanto aqueles não 
previstos, do local onde se tenciona realizar o trabalho. 

Para qualquer dada situação, a combinação de condições pode ser 
drasticamente diferente. É necessário considerar estes fatores durante a fase de 
planejamento e avaliação, e será responsabilidade do Supervisor do ROV avaliar 
todas as informações disponíveis antes de decidir realizar a operação com ROV. 

• Condições da Água.  Os ROVs podem operar desde em locais muito rasos até 
profundidades passando de muitos milhares de metros. Estão sendo 
conseguidas profundidades cada vez maiores à medida que a necessidade de 
realizar operações mais profundas vai aumentando. Os ROVs não deverão ser 
usados, individualmente, abaixo de sua profundidade projetada. No trabalho 
com ROVs, deve-se levar em consideração:  

- O comprimento do umbilical e respectivo arrasto. Eles influenciam a 
especificação do sistema de manuseio de superfície. 

- Tempo de Trânsito. Pode acontecer que os membros da tripulação 
designados para monitorar o ROV venham a se distrair ou ser perturbados 
durante um longo trânsito com o ROV, em profundidades extremas. 
 

Deverão ser consideradas as variações de temperatura, salinidade, 
profundidade e ruídos acústicos, por seus possíveis efeitos adversos nos sistemas 
de rastreamento e posicionamento. As características da água também poderão ter 
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alguma influência.  Os seguintes fatores deverão ser levados em consideração 
quando se estudar o uso de um veículo para uma dada finalidade: 

 
- Visibilidade – A má visibilidade poderá afetar a operação e exigir o uso de 

equipamento sofisticado, tais como sistemas de imagens acústicas. A operação 
do veículo próximo ao fundo do mar também poderá levantar sedimentos de 
grãos finos que fiquem flutuando, assim reduzindo a visibilidade em condições 
de corrente baixa ou zero. 

- Temperatura – Temperaturas extremas (tanto altas quanto baixas) poderão 
afetar a confiabilidade da parte eletrônica e provocar quebra do material, o que 
levará a avarias estruturais ou mecânicas – particularmente em condições 
árticas. Deverão ser sempre usados óleo hidráulico e lubrificantes com 
propriedades estáveis acima da faixa de temperatura visada. 

- Salinidade – Poderá variar substancialmente próximo à desembocadura de rios, 
em estuários de marés, e próximo a locais de descargas. A variação resultante 
na densidade da água poderá afetar a flutuabilidade do ROV, sua 
navegabilidade, e a exatidão dos dados do sonar. 

- Poluentes – A presença de produtos derivados de petróleo ou outros poluentes 
poderá ofuscar lentes óticas, danificar materiais plásticos, afetar a visibilidade, 
bloquear a transmissão de som ou causar uma súbita queda da flutuabilidade. 
Onde houver poluentes, deverão ser tomadas precauções para se proteger as 
partes do veículo na água e o pessoal da superfície que manuseia o ROV 
durante o seu lançamento, recuperação e manutenção. 

- Movimentos da água – Os ROVs são sensíveis a movimentos da água e será 
necessário um cuidado extra  em águas rasas, onde vagalhões ou jatos de 
hélices ou empuxadores de embarcações próximas possam ter algum efeito 
sobre o controle do veículo. 

 
� Correntes poderão criar consideráveis problemas em operações com ROV, 

mas raramente estão disponíveis dados quantitativos relativos a perfis de 
correntes em particular. 

  Simulações e análises poderão produzir boas previsões de correntes, mas elas 
não permanecem constantes por muito tempo, nem mesmo as correntes 
próximas ao fundo do mar. As correntes também podem variar conforme o 
local, e as de superfície podem ser rapidamente afetadas por ventos. Medições 
de marés e dados históricos são indicadores úteis da força e da direção das 
correntes, para certas áreas e profundidades, em particular. 

Os fatores que podem influenciar as operações com ROV, inclusive sua 
capacidade de manobra em correntes incluem: 

- Comprimento e diâmetro (massa) do umbilical 
- Força de propulsão 
- Profundidade e orientação para a direção da corrente 
- Um perfil não-uniforme de correntes 
- Impactos ou torções do umbilical, em águas profundas (o que poderá e-

xigir o uso de umbilicais especialmente projetados)  
- A hidrodinâmica dos veículos (i.e., área de superfície e perfil) 

 
• Estado do Mar e Vagalhões poderão afetar cada estágio de operações com 

ROV. 
A segurança deverá ser sempre cuidadosamente levada em conta para o 

lançamento ou recuperação de um ROV, particularmente de embarcação de 
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apoio em mares agitados. Os operadores de ROV deverão entender o efeito, no 
umbilical ligado a um ROV relativamente imóvel, de uma embarcação de 
suporte que esteja balançando, e estar conscientes que o sistema de manuseio 
do ROV poderá ficar sobrecarregado, ou que o pessoal no convés talvez corra 
o risco de acidentes. 

Em condições adversas, o pessoal envolvido com o lançamento e o 
resgate deverá usar todo equipamento de proteção de pessoal e entender bem 
e de modo completo seu próprio papel, assim como o papel dos outros 
envolvidos na operação. A boa comunicação é vital para se evitar acidentes. 

Em certas situações, sistemas de deslocamento que tenham 
compensação de movimentos poderão reduzir ou acomodar melhor o efeito da 
ação das ondas e assim permitir que as operações com ROV sejam realizadas 
em estados de mar mais alto que o normal, mas, ao mesmo tempo mantendo 
altos padrões de segurança. 

• Tempo – Embora os ROVs normalmente não sejam, por si mesmos, sensíveis 
ao tempo, o custo e a eficiência das operações com ROV podem sofrer 
influência de diversos modos:   

- A velocidade e direção do vento poderão tornar difícil manter a estação 
da embarcação de apoio e influenciar, de forma negativa, a mobilização 
e o resgate do ROV. 

- A chuva e a neblina poderão reduzir a visibilidade na superfície e criar 
perigos para a embarcação de apoio. 

- Combinações adversas de vento, chuva, neve etc, poderão tornar o 
trabalho dos membros do ROV perigoso para o pessoal trabalhando no 
convés. 

- O tempo quente poderá afetar a parte eletrônica do ROV e sistemas 
correlatos. Da mesma forma, o tempo quente poderá ter um efeito 
negativo sobre a tripulação do ROV trabalhando no convés. As 
operações deverão, portanto, ser cuidadosamente monitoradas com 
relação à segurança tanto do pessoal quanto do equipamento afetado 
por condições meteorológicas adversas. 

• Características do Fundo do Mar, Quando do planejamento de um trabalho 
com ROV, as condições locais e a topografia deverão ser conhecidas de 
antemão. Afloramentos rochosos ou estruturas submersas poderão aumentar a 
probabilidade de colisões e aumentar o risco de abrasão do umbilical do 
veículo, ou afetar a transmissão de sinais do sonar ou outros equipamentos. 

 
6.2.5 Considerações Operacionais 

Para garantir o uso eficiente e seguro de ROVs, os operadores deverão 
assegurar que o sistema escolhido de ROV foi satisfatoriamente testado antes do 
uso e que é capaz de preencher as exigências operacionais do trabalho. O 
Supervisor de ROV deverá começar o trabalho somente depois de ter 
cuidadosamente avaliado: 
� A prontidão da tripulação e do sistema. 
� Efeitos de fatores ambientais previstos durante a operação 
� Fatores de risco em potencial que possam estar presentes durante a operação 
� Natureza e urgência das tarefas visadas 

 
Tudo isso e diversas outras considerações deverão fazer parte da Analise de 

Perigos do Trabalho realizada durante a fase de planejamento e avaliação. 
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O Supervisor do ROV nunca deverá permitir que pressões de contrato 
comprometam a segurança do pessoal durante operações planejadas ou em 
andamento com ROV, e deverá, durante todo o tempo, estar preparado para 
encerrar a operação se a segurança for colocada em risco. 
• Procedimentos Operacionais. Os procedimentos operacionais deverão 

consistir, no mínimo, do Manual de Práticas Seguras/de Operações 
(procedimentos da companhia) do contratante do ROV juntamente com todas 
as exigências e procedimentos relacionados ao local específico. Procedimentos 
de contingência para ações emergenciais também são exigidos. 

A cadeia de comando gerencial de um projeto com ROV deverá ser 
claramente definida, e o Supervisor de ROV, identificado por escrito. Se as 
operações continuarem além de um único turno por dia, deverá ser designado 
um Supervisor  alternativo de ROV. 

• Planejamento e Avaliação. Procedimentos específicos de operação 
necessários para a realização das tarefas visadas serão, em grande parte, 
determinados durante o processo de planejamento. Este processo visa analisar 
os perigos em potencial, áreas de possível interferência no trabalho, e avaliar 
outros riscos cuja ocorrência seja considerada possível durante a realização 
das operações. 

• Localização e Integridade de Sistemas de ROV. Durante a fase de 
planejamento e avaliação, deve-se levar em consideração o local de onde 
serão conduzidas as operações com ROV. Dependendo do projeto, poderão 
ser conduzidas de plataforma offshore, vaso, píer, na linha da costa, barco 
pequeno ou outro local. As considerações que deverão entrar no plano 
operacional incluem, mas não se limitam a: 

- Tipo de estrutura ou embarcação de onde serão conduzidas as operações 
com ROV e a avaliação se existe ou não área suficiente de trabalho para o 
ROV, seus sistemas correlatos e os membros da tripulação do ROV. 

- Se a estação de controle de mergulho encontra-se em área que ofereça 
perigo como, por exemplo, onde a ignição de gás, vapor ou líquido possa 
provocar fogo ou explosão. 

- Se as operações ao redor ou relacionadas possam criar um perigo seja para 
o ROV, seus sistemas ou tripulação. Exemplos incluem onde o trabalho com 
guindaste ou outras operações correlatas acima dele estejam acontecendo.  

- A proximidade do ROV a um sistema requerido de manuseio, levando em 
consideração as distâncias laterais ou horizontais que deverão ser cruzadas 
para se poder lançar ou recuperar totalmente o veículo. 

• Sistemas de Manuseio. Sistemas de Manuseio, sejam eles para ROVs ou 
para outros usos, poderão ser inerentemente perigosos caso não se tome o 
devido cuidado e atenção durante seu uso. 

Procedimentos detalhados de operação de cada sistema de manuseio 
deverão estar prontamente disponíveis no local do trabalho, e os operadores 
do ROV deverão ter conhecimento das cargas de serviço seguras às quais 
aquele sistema em particular esteja limitado. Quando o sistema tiver que ser 
preso a um convés por soldagem, deverão ser empregados métodos de exame 
não-destrutivo para se garantir a adequada integridade da instalação. 

• Testes e Exames Periódicos. Deverá ser desenvolvido um procedimento para 
que uma pessoa responsável examine os sistemas de manuseio de ROV : 

- pelo menos a cada seis meses, com relação a avarias físicas, alinhamento 
incorreto ou evidências de desgaste em pontos críticos. 
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- após cada alteração ou reparo de grande monta que possa afetar  sua 
integridade e, 

- após ter sido removido de uma posição ou de local para outro. 
• Cabos, umbilicais e ferragens correlatas deverão ser examinados pelo 

menos a cada seis meses, de acordo com as recomendações do fabricante e 
dos regulamentos aplicáveis em vigor. Diários e livros de registros adequados 
deverão ser mantidos. 

• Comunicações. Comunicações efetivas e confiáveis são críticas para a 
segurança e sucesso de qualquer operação. Todas as pessoas envolvidas na 
operação deverão estar plenamente cientes do trabalho sendo realizado e a 
condição atual de toda situação fora do comum que possa ou venha a ser 
gerada enquanto o trabalho é realizado. 

• Operações de Mergulho. O Supervisor de Mergulho será o responsável final 
pela segurança de toda a operação quando os trabalhos de mergulho estiverem 
em curso. Deverão ser mantidas comunicações, durante todo o tempo, entre o 
Supervisor de Mergulho e o Supervisor de ROV. 

• Controle do Vaso. O Supervisor de ROV deverá assegurar e manter efetiva 
comunicação com o pessoal de controle do movimento do vaso, toda vez que 
estiverem sendo realizadas operações com ROV. 

• Locais de Operação de ROV. É necessário que os ROVs operem de 
diferentes locais com variados níveis de apoio ao sistema de ROV e sua 
tripulação. Deverá ser dada a devida consideração às limitações de cada local, 
com respeito à segurança e eficiência. Deverá ser levada em conta a adequada 
resistência do convés, suportes extras, fornecimentos externos, bem como a 
facilidade de lançamento e de recuperação. 

   Antes da mobilização, o Supervisor de ROV deverá inspecionar a área e 
decidir sobre qual o melhor local para o sistema de ROV. Os trajetos dos cabos 
e umbilicais deverão ser cuidadosamente determinados, visando a proteção 
contra avarias físicas ou interferências. Adicionalmente, o comprimento e os 
ângulos de navegação destes trajetos deverão ser avaliados, para se proteger 
a integridade e funcionalidade do sistema. 

   Ao se considerar o uso de embarcações de conveniência para apoio a 
operações com ROV, talvez se encontrem limitações operacionais extras. 
Algumas destas limitações poderão estar relacionadas a: 

- Falta de capacidade de manobra 
- Falta de exatidão de navegação 
- Sistemas de ancoragem ou atracamento 
- Espaço do convés 
- Reservas de energia elétrica 
- Proteções das hélices 
- Acomodações limitadas de pessoal 
- Familiaridade com o tipo de operações visadas 

 - Limitações por excesso de pessoas ou carga 
Quando houver a intenção de realizar o trabalho a partir de uma plataforma 
fixa, há um número de áreas específicas a serem consideradas, tais como: 

- Necessidade de se cumprir exigências específicas, freqüentemente 
onerosas, de zoneamento, relativas à segurança no trabalho com 
hidrocarbono e outros regulamentos específicos do operador. 

- Dificuldades de instalação de equipamento de apoio de superfície. 
- Exigências de treinamento para o pessoal da tripulação do ROV relaciona-

das às operações orientadas pela plataforma. 
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- Complicações com relação à mobilização e recuperação (inclusive efeitos da 
maré) causadas pela diferença de altura entre o convés da plataforma e a 
linha d’água. 

- Perigos criados por atividades sendo realizadas próximo à estrutura.  
Locais de operação com embarcação atracada, ancorada ou com vaso 
DP (Dinamicamente Posicionado) apresentam perigos similares àqueles 
do tipo de plataforma fixa, embora as exigências de zoneamento e 
segurança com hidrocarbono normalmente se apliquem apenas a 
equipamentos de perfuração.  

Onde vasos DP forem utilizados, deverá ser lembrado que as 
hélices/empuxadores do navio estarão em constante uso. Deve-se 
assegurar que o umbilical do ROV não venha a incidir sobre o equipamento 
rotativo e que o umbilical não seja afetado negativamente por empuxo ou 
jatos dele. 

• Navegação. O uso de rastreador acústico em alguns ROVs contribui para a 
navegação, posicionamento e rastreamento. Em alguns casos, um ROV poderá 
ser colocado ao lado de um objeto submerso para determinação da posição 
exata daquele objeto.  

 
  Em algumas situações há um perigo em potencial de interferência acústica, por 

exemplo, de sombra ou ruído, se diversas embarcações estiverem operando na 
mesma área ou se estiver acontecendo alguma construção ou projetos de 
pesquisa em grande escala. Isto pode ser um problema especialmente se o 
navio DP se apoiar nos sinais acústicos para seu posicionamento. As 
freqüências para os faróis acústicos deverão ser selecionadas para evitar 
interferência. Em projetos maiores, estas tarefas de coordenação de 
freqüências empregadas talvez necessitem de alguma forma de controle 
central. 

• Manuais e Documentação. Para garantir a segura e eficiente operação de 
ROVs são exigidos, no local,  Livros de Registros (diários), listas de verificação 
(checklists) e manuais. É responsabilidade do contratante assegurar que cada 
Supervisor de ROV receba toda a papelada necessária. 

Os regulamentos e legislação apropriados à área visada de operações 
também deverão ser compreendidos e estar disponíveis no local de operações. 

• Umbilicais. Umbilicais podem ser, de forma ampla, classificados em categorias 
de peso e material de composição, mas irão variar conforme sua resistência, 
energia e características de transmissão de sinais.  

   Os umbilicais leves geralmente são reforçados com Kevlar para terem 
mais resistência e usam algum tipo de material resistente à abrasão como 
revestimento externo. Os umbilicais de peso médio poderão abranger um 
encaixe (fêmea), um entrelaçado de cabos de aço inox e um membro central 
Kevlar, Umbilicais blindados ou pesados, poderão ser usados em içamentos. 

   O Supervisor de ROV e os operadores deverão estar cientes que o 
umbilical é limitado por sua carga de ruptura, pelo limite de segurança nominal 
e pelo raio mínimo de curvatura. 

   A inspeção periódica e de rotina, bem como a manutenção dos 
umbilicais, deverá ser realizada de acordo com o projeto e especificações do 
fabricante e a conclusão e recomendações deverão obedecer tais instruções. 

• Lançamento e Recuperação. O Supervisor do ROV é responsável em 
assegurar que aconteçam de forma segura, tanto o lançamento quanto a 
recuperação do ROV, e que todos os membros do ROV e tripulação de apoio 
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entendam o que é deles exigido. Este trabalho deverá se realizar de modo 
suave, lógico, e com todo o pessoal completamente a par da situação atual, o 
tempo todo. 

Os parâmetros de projeto dos sistemas de manuseio do ROV deverão 
fornecer os cálculos para se definir as limitações de seu lançamento e de 
recuperação, com base no tempo, no estado do mar, no movimento da 
embarcação de apoio e outros parâmetros apropriados à operação visada. 

• Perigos Físicos. Em acréscimo ao discutido acima, um número de outros 
perigos físicos poderão ser encontrados durante as operações de ROV. Estes 
incluem:  

- Entradas/Descargas – Os ROVs são vulneráveis à sucção ou turbulência 
causada por admissões e descargas de água. O Supervisor de ROV deverá 
estar ciente da localização dessas entradas e descargas que possam criar 
perigo, e estabelecer procedimentos para minimizar seus efeitos. 

- Operações de Mergulho – Ao realizar trabalhos com ROV próximo a locais 
onde estão acontecendo operações de mergulho, certos riscos são criados 
como, por exemplo, possível enroscamento dos umbilicais, contato físico, 
perigos elétricos e o fato de que as hélices do ROV ou os empuxadores 
talvez apresentem perigo. É necessário o contato bem de perto entre os 
Supervisores de Mergulho e de ROV. 

* Os riscos físicos aos mergulhadores, causados pela energia, massa, e 
possível inércia do ROV não poderão ser subestimados. 

* As comunicações entre os Supervisores de Mergulho e do ROV 
deverão ser eficientes e contínuas e obrigatórias. A perda de 
comunicações exigirá procedimentos de emergência e uma parada 
imediata das hélices/empuxadores/trilhos do ROV. 

- Elétricos – As exigências relativas à parte elétrica do ROV são importantes e 
podem criar situações perigosas se não forem corretamente observadas.  
Deve-se ter o cuidado de assegurar que todo o pessoal seja protegido 
contra perigos elétricos todo o tempo, durante a manutenção, pré-
lançamento, pós-lançamento, ou condições operacionais. 

- Jateamento d’água – Alguns ROVs têm equipamento de jateamento d´água 
de alta pressão. Esses sistemas são conhecidos por causarem acidentes e 
avariar de forma grave o equipamento, quando não utilizados corretamente. 
Deve-se tomar cuidado durante os testes e operação para prevenir 
acidentes, tanto em atividades na superfície quanto dentro d’água. 

 
6.2.6 Pessoal 

Todo o pessoal do ROV deverá ter competência para executar as tarefas de 
que for incumbido. As qualificações do pessoal do ROV serão determinadas pelo 
treinamento, experiência e pelas avaliações efetivas das pessoas, feitas pelo 
empregador. 
 As qualificações a seguir, relativas ao pessoal de ROV, são tidas como os 
padrões normalmente aceitos pela indústria: 
• Qualificação acadêmica adequada para a área de trabalho. 
• Pelo menos um ano de experiência industrial ou militar relevante ao seu 

treinamento acadêmico. 
• Uma atitude responsável no trabalho. É necessário que as pessoas do ROV 

trabalhem em ambiente de equipe e talvez fiquem sujeitas à pressão causada 
por longos turnos ou longos períodos de tempo no mar, longe de casa. 
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• Experiência de trabalho registrada em um Livro de Registros (diário) do ROV ou 
mantido pela empresa, detalhando os tipos de veículo, experiência de campo, 
horas de pilotagem, treinamento ou outras informações adequadas. 

 
 Informações mais detalhadas relativas à qualificação e treinamento são 
apresentadas em outros locais destes Padrões. 
 A posse de um Cartão de Certificação de ROV da ADC Internacional ou 
qualquer outro certificado por si só não comprova a competência de alguém para 
uma operação específica ou a capacidade para atuar como piloto ou técnico de um 
ROV em particular. Quando avaliar a pessoa, o contratante/empregador deverá 
julgar e se sentir satisfeito se, efetivamente, o candidato está qualificado para 
trabalhar no nível exigido e necessário à operação visada. 
 A longa experiência de trabalho poderá substituir a qualificação acadêmica, 
mas cada caso deverá ser tratado individualmente. 

A aptidão do pessoal do ponto de vista médico deverá estar de acordo com 
exigências federais ou locais relevantes e levar em consideração as demandas do 
trabalho visado. Exames médicos deverão ser realizados no mínimo a cada dois 
anos. 
• Pessoal. A segurança do pessoal é primordial durante as operações e a sua 

manutenção, sendo responsabilidade do contratante fornecer uma equipe 
habilitada, em número suficiente para garantir a segurança todo o tempo. 
Quando definir o tamanho da equipe, o contratante deverá levar em 
consideração: 

- A natureza do trabalho a ser feito 
- Método de mobilização 
- Local 
- Classificação do veículo 
- Período operacional 
- Capacidade de resposta às necessidades de emergência 

 
O contratante deverá fornecer pessoal, em número suficiente, devidamente 

treinado e experiente, capaz de operar todo o equipamento e desempenhar 
funções de suporte à equipe de ROV, ao invés de se apoiar em pessoal fornecido 
para terceiros, que irão prestar assistência (i.e., clientes, tripulação de 
embarcações, etc.). Para garantir operações seguras, a equipe talvez precise 
incluir pessoas adicionais de suporte no convés e outras para apoio técnico ou 
gerencial. Entretanto, o pessoal que não tenha sido normalmente empregado pelo 
contratante do ROV poderá criar perigo para si e para os outros se lhe faltar a 
familiaridade com os procedimentos do contratante, suas regras e equipamento. 
Portanto, sua competência e adequação deverão ser cuidadosamente 
considerados, antes de serem incluídos na equipe do ROV. 

A prática do trabalho seguro reza que as pessoas não devem trabalhar 
sozinhas quando lidarem com: 

- Alta voltagem 
- Içamentos pesados 
- Máquinas de alta pressão 
- Testes de umbilicais 
- Perigos de fogo em potencial: solda, queima, etc. 
- Produtos químicos capazes de gerar vapores tóxicos 
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7.0 SISTEMAS E OPERAÇÕES DE MERGULHO COM VASOS 
DINÂMICAMENTE POSICIONADOS (DP)  

 
 
7.1 INTRODUÇÃO 

 A finalidade dessas Orientações é reunir a experiência que foi adquirida em 
outras partes do planeta e aplicá-la aos Estados Unidos. As orientações da 
Associação de Contratantes Mergulho Internacional se baseiam grandemente na 
experiência apresentada nas Orientações emitidas em 1983 pelo Departamento de 
Energia do Reino Unido e pela Diretoria de Petróleo Norueguês. 
 Estas orientações estão relacionadas e visam auxiliar no projeto e operação de 
vasos dinamicamente posicionados, de apoio ao mergulho. Sua finalidade é prover 
uma base a partir da qual projetistas, fornecedores, construtores, proprietários de 
embarcações, contratantes de mergulho, comandantes de embarcações, 
supervisores de mergulho e fretadores possam desenvolver os equipamentos e 
procedimentos de operação mais adequados para cada embarcação, e fornecer 
padrões de comparação para se avaliar a adequação de Vasos Dinamicamente 
Posicionados em operações de mergulho. 
 A implementação das Orientações irá variar de vaso para vaso, e as 
características de cada um influenciarão a sua adequação ou não para uma 
operação em particular. Mesmo a curto prazo, isso poderá alterar a luz dos 
acontecimentos no que se refere aos aspectos relacionados ao sistema e ao 
pessoal. Portanto é importante que as Orientações sejam usadas não apenas pelos 
proprietários, no preparo dos vasos (ou operações de mergulho), mas também por 
fretadores em potencial, ao avaliarem embarcações adequadas às suas 
necessidades em particular. 
 A Seção II apresenta, de forma clara, os três princípios fundamentais 
relacionados ao assunto, e as três seções que vêm em seguida, contêm 
orientações sobre a implantação de tais princípios.  
 A condução de operações de mergulho em geral a partir de vasos 
dinamicamente posicionados (DP) deverá seguir os mesmos princípios de outras 
operações de mergulho. Além disso, não se deve economizar esforços para 
estabelecer a confiabilidade operacional de vasos dinamicamente posicionados 
(DP) e assegurar que, se vierem a perder sua posição, os efeitos sobre os 
mergulhadores serão minimizados. Todas as pessoas ligadas à operação deverão 
ter isto em mente o tempo todo. 

 
 
7.2 PRINCIPIOS 
 
7.2.1 Introdução 

As Orientações foram construídas sobre três pilares principais e inter-
relacionados. Eles são apresentados, de forma simples, nesta seção. As seções 
restantes contêm Orientações quanto à sua implementação. Embora possam cobrir 
muitos aspectos de sistemas e operações de mergulho com Vaso Dinamicamente 
Posicionado (DP), não são definitivos e as decisões sobre aspectos não abrangidos 
deverão ainda ser baseadas nestes três pilares principais. 
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7.2.2 Falhas Em Um Único Ponto  
A “Falha catastrófica”, nestas Orientações, é definida como uma falha que, por 

si só, causaria risco aos mergulhadores. Isto quer dizer, na realidade, que uma úni-
ca falha faria a embarcação sair de sua posição visada. Um princípio fundamental 
de cada projeto e operação de vaso dinamicamente posicionado (DP) é que ne-
nhuma falha única possa, sozinha, provocar “Falha catastrófica”. Este princípio i-
mediatamente introduz o conceito de redundância. Ao assim fazer, deve ser enfati-
zado que a redundância poderá acontecer de várias maneiras (não meramente pe-
la duplicação). 

 
7.2.3 Capacidades e Limitações dos Sistemas de Mergulho DP (Dinamicamente 
Posicionado) 

Qualquer sistema poderá operar satisfatoriamente desde que não seja 
submetido a condições fora de suas capacidades operacionais. Um princípio 
fundamental de operações de mergulho com vaso DP é que não se permite, de 
forma alguma, que as exigências operacionais do sistema possam exceder, em 
aspecto algum, as capacidades do vaso. Esse princípio por si só requer que as 
capacidades e limitações do navio sejam claramente entendidas e atualizadas 
segundo a experiência, e que indicações sejam feitas quando se estiver chegando 
perto dos limites pré-determinados. 

 
7.2.4 Capacidades do Pessoal 

Qualquer sistema ou equipamento só poderá funcionar de acordo com o 
planejado, se for operado corretamente. Quanto mais complicado o sistema ou 
equipamento, maiores as demandas sobre o pessoal que o opera. Um princípio 
fundamental de operação de mergulho com vasos dinamicamente posicionados é 
que todas as pessoas importantes sejam totalmente capazes de desempenhar as 
tarefas a elas confiadas. Isso exige que tenham experiência e formação ou que 
tenham recebido treinamento e orientação adequados. 

 
 
7.3 SISTEMA DE POSICIONAMENTO DINÂMICO 
 
7.3.1 Introdução 

A implementação do primeiro princípio definido em 7.2.2 acima envolve o 
correto projeto do sistema. No contexto dessas Orientações, o sistema de 
Posicionamento Dinâmico é definido como “todo equipamento e componentes 
envolvidos na manutenção do vaso em sua posição requerida”. O princípio afirma 
que “nenhuma falha deverá ser capaz, sozinha, de causar uma falha catastrófica”. 
Para assegurar que o sistema de Posicionamento Dinâmico adere ao princípio, 
deverá ser sempre feita uma Análise dos Tipos de Falhas e Efeitos dos principais 
componentes. Onde tal análise indicar que um problema sozinho possa resultar em 
falha catastrófica, o componente relevante, o sub-sistema, ou os procedimentos de 
operação deverão ser redesenhados para evitar a falha, ou levar em conta os 
efeitos do ponto único de problema. Nesta seção, são examinadas algumas das 
considerações de projeto relativas aos principais componentes dos sistemas de 
Posicionamento Dinâmico. Estão incluídas recomendações relativas ao 
monitoramento das condições, com base na premissa que, para reagir de forma 
correta, os operadores de sistema deverão estar cientes da falha em qualquer dos 
componentes principais. 
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7.3.2 Unidades de Empuxo 
 

1. Configuração 
 As instalações das unidades de empuxo deverão ser projetadas de modo a 

minimizar a interferência, em potencial, de jatos de água de outras unidades de 
empuxo, sistemas de sensores, sistema de mergulho e mergulhadores, e do 
efeito das superfícies do casco na eficiência da unidade de empuxo, dentro das 
limitações do projeto da embarcação.. 

 
2. Redundância 
 As unidades de empuxo e, onde for adequado, os lemes deverão ser colocados 

de forma a conseguir levar o barco para a frente e para trás, e o meio de 
empuxo rotativo, configurado de tal forma, que a perda de qualquer unidade de 
empuxo sempre deixe empuxo suficiente em cada direção que garantirá que a 
embarcação mantenha sua posição e orientação, quando trabalhando dentro de 
sua capacidade operacional prevista. 

 
3. Tipo de Falha 
 No caso do passo, azimute, funcionamento incorreto do controle de velocidade 

do motor ou quando erros de controle se tornarem inaceitáveis, a função 
controlada poderá permanecer a mesma que era na ocasião da falha, o passo 
ser automaticamente zerado, ou a unidade de empuxo ser automaticamente 
parada e de-selecionada. Sob nenhuma circunstância as unidades de empuxo 
deverão assumir o empuxo máximo durante falhas.  

 
4. Parada de Emergência 
 Deverão estar disponíveis meios pelos quais a unidade de empuxo possa ser 

interrompida/parada a partir de qualquer comando de Posicionamento 
Dinâmico, sem se utilizar o computador de DP para gerar o comando. O meio 
providenciado deverá estar adequadamente protegido contra operação 
inadvertida. 

 
5. Monitoramento das Condições 
 A lista a seguir indica as principais funções as quais, onde aplicável, deverão 

ser monitoradas por meios permanentes remotos ou por meios locais, em 
intervalos freqüentes. Aquelas marcadas em negrito deverão ter formas de 
alarme adequadas. 

• Situação do pacote de energia elétrica (em produção/fora de produção) 
• Temperatura de enrolamentos do estator do motor do empuxador (apenas 

a alta) 
• RPMs da unidade de empuxo/passo ordenado e indicado (com painel ou 

80% de saída do empuxo) Pressão do óleo 
• Situação da unidade hidráulica de bombeamento  
• Azimute ordenado e indicado 
• Temperatura do rolamento do empuxo 
• Perda de fornecimento do gás 
• Pressão/temperatura/nível do óleo lubrificante/fluídos hidráulicos 
• Resposta ao desvio do sinal de comando 
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NOTA: O monitoramento de motores a diesel, onde usados para acionar os 
empuxos por atuação direta, deverá estar de acordo com os parâmetros 
projetados do sistema. 

 
7.3.3 Sistema de Energia 

1. Fatores de Energia 
      O projeto do sistema de energia deverá, tanto quanto possível, possibilitar que 

os geradores operem com fatores de energia que efetivamente combinem com 
as características da carga. 

 
2.  Redundância 

O sistema de suprimento de energia, seja ele de instalações individuais a diesel 
ou de centrais de geração de eletricidade, deverão ser capazes de gerar 
energia suficiente que supra a capacidade operacional da embarcação, se 
ocorrer falha em qualquer uma das unidades de fornecimento de energia. 

 
3.  Gerenciamento da Energia 

Deve-se tomar providências que garantam que, enquanto as operações de 
mergulho estiverem sendo feitas, cargas não-essenciais sejam descartadas na 
ordem inversa de importância, antes que o consumo de energia alcance o nível 
máximo disponível. Os estoques de energia aos empuxadores para manterem a 
estação, bem como ao sistema de mergulho, deverão ser salvaguardados. 
Deverão também ser tomadas providências para se assegurar que esteja 
sempre disponível energia suficiente para permitir que seja mantida a posição 
do vaso, dentro de uma exatidão pré-determinada, nas condições 
prevalecentes e previsíveis, caso venha a falhar qualquer alguma das unidades 
de energia em funcionamento. Isso pode significar providenciar a operação e 
colocação em funcionamento de unidades adicionais de energia à medida que 
for aumentando o consumo. 

 
4. Serviços Essenciais 

Serviços essenciais como combustível, óleo, ventilação e resfriamento do 
gerador também deverão ser projetados de modo a evitar falhas no sistema 
devido a problemas em componentes críticos, i.e., filtros, bombas, estoques de 
energia, etc. 

 
5.  Limites de Operação 

Os limites para operação com energia deverão ser especificados e haver 
alarmes nas máquinas a diesel, turbinas, motores e geradores, para evitar 
avarias das máquinas e problemas com o fator de energia. 

 
6.  Rede de Distribuição  

Os sistemas de distribuição de energia deverão ser tais que nenhuma falha 
tenha o poder de, sozinha, impedir a distribuição ou a energia suficiente aos 
empuxadores que permitam a operação da embarcação dentro de suas 
limitações operacionais totais. 

 
7.  Monitoramento das Condições 

A lista a seguir indica as principais funções que, se aplicáveis, deverão ser 
monitoradas por meios remotos permanentes ou por meios rotineiros locais, em 
intervalos freqüentes. 
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• Rede de Distribuição 
- Posição do disjuntor (equipamento de conexão/interrupção automática)  
- Tensão do barramento de energia  
- Níveis de corrente do usuário 
- Dispositivos de desligamento de circuito elétrico devido a sobrecarga 

do sistema (N.T. quando o valor da carga elétrica exige mais corrente 
do que a fonte de alimentação é capaz de fornecer) – (em uso e com 
desligamento de emergência)  

- Fontes de alimentação reserva disponíveis (gerador de emergência ou 
banco de baterias) 

• Motores Diesel 
- RPM 
- Pressão/temperatura do óleo 
- Indicação de temperatura alta do rolamento principal 
- Equipamento de inicio automático e seqüencial 
- Temperatura de exaustão individual e do banco 
- Nível do óleo 
- Nível do tanque de combustível em funcionamento 
- Pressão do combustível 
- Configuração do compartimento de combustível (se aplicável) 
- Posição da embreagem (se aplicável) 
- Pressão e temperatura da água da camisa de cilindro  
- Pressão de resfriamento da água salgada 
- Variação da pressão de ar (se aplicável)  

• Geradores/Motores 
- Fluxo de óleo lubrificante do rolamento e temperatura 
- Tensão do terminal  
- Corrente 
- Temperatura de enrolamento do estator (apenas a alta) 
- Freqüência (baixa) / velocidade  
- Situação (fechada, reserva, em produção) 

 
7.3.4 Sistemas de Entrada de Informações de DP 

1.   Redundância de Sensor de Posição 
Recomenda-se que pelo menos três sensores de posições independentes 
estejam disponíveis. Eles não precisam operar com diferentes princípios, 
porém, se sistemas similares forem considerados independentes, eles não 
deverão estar sujeitos a falhas do tipo comum (i.e., nenhum fator sozinho 
deverá afetar mais que um sistema). Toda vez que estiverem sendo efetuadas 
operações de mergulho com DP, pelo menos dois sensores independentes 
deverão ser deslocados, conectados ao computador(es) de Vaso DP e em uso. 
Recomenda-se que o terceiro sensor, se não estiver em uso, esteja preparado 
para emprego imediato como reserva. Para auxiliar no uso correto de sensores 
em circunstâncias especiais, os fabricantes deverão fornecer informações sobre 
o desempenho e limitações operacionais de todo sensor de referência de 
posição fornecido para uso por vasos DP de suporte a mergulhos. 

2.  Unidade / Sistema de Referência Vertical (ou VRU/VRS -* (N.T.: VRU = 
Vertical Reference Unit  -  VRS = Vertical Reference System) 
Dois VRU/VRS deverão estar em operação, toda vez que se estiver realizando 
operações com vasos DP e usando sensores de referência de posição que 
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necessitem do fornecimento de dados por parte desses. Pelo menos um deverá 
estar em operação. 

 
3. Sensores de Vento 
 Deve-se tomar cuidado quando da colocação dos sensores de vento, a fim de 

minimizar os efeitos da turbulência proveniente de superestruturas. O efeito de 
vento descendente de helicópteros, embora normalmente limitado, deverá ser 
levado em consideração. Dois sensores de vento deverão ser instalados em 
locais fisicamente separados, para levar em conta falhas e leituras erradas 
resultantes de fatores externos. Em algumas circunstâncias onde a interferência 
é inevitável, a falta de exatidão devido ao desligamento dos sensores de vento 
poderá ser menor que aquela causada por informações errôneas fornecidas por 
eles. 

 
4. Sensores de Referência da Orientação 
 Dois sensores independentes de referência da orientação (i.e., girocompasso) 

deverão estar funcionando, ambos on-line, ou um on-line e o outro disponível 
como reserva imediata, durante operações de mergulho com DP. Poderá ser 
providenciada a seleção automática ou manual do compasso on-line. 

 
5.  Confiabilidade 

 Os sensores deverão ser projetados e testados de modo a assegurar a 
contínua confiabilidade nas posições expostas em que operarem. 

 
6. Monitoramento da Situação 
 O monitoramento de sistemas de entrada de informações de Vasos DP deverá 

incluir:  
- Instalações para checagens regulares das funções totais 
- Alarmes no caso de falhas de transdutor ou dos circuitos 
- Detecção de desvio ou corrupção de dados  
- Alarme no caso de perda de fornecimento de energia 

 
7.  Processamento dos Dados de Posição 
 Os dados de todos os sensores de posição deverão ser automaticamente 

processados (não selecionados manualmente) para: 
- Rejeitar dados espúrios 
- Estabilizar a saída, no caso de problemas 
- Selecionar os dados preferidos 
- Soar o alarme se o sistema originar má geometria ou ocorrer perda de 

sinal 
- Permitir a comutação, sem problemas, dos sistemas 
- Monitorar a situação do sensor 

 
7.3.5 Sistema de Computador/Comando 

1. Finalidade 
 A finalidade primária do computador de sistema de comando DP é a de calcular 

e ordenar as operações do empuxador necessárias para se manter o vaso na 
posição escolhida. Embora seja possível usar o computador para muitas 
funções auxiliares (i.e., processamento e apresentação de dados, 
gerenciamento de energia, etc.) deve-se ter o cuidado em garantir que isso não 
prejudique o funcionamento adequado em sua finalidade primordial. 
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2. Redundância do Sistema de Comando 

Deve haver pelo menos um método reserva de comando das unidades de 
empuxo, para que a embarcação mantenha sua posição no caso de falha no 
sistema de comando on-line. Um segundo sistema automático de comando 
poderá cumprir melhor esta função. Se não houver esse segundo sistema, 
então um sistema de controle com manopla de comando (joystick) será uma 
reserva aceitável, desde que: 

- Permita o comando de proa e à ré, de um lado ao outro do navio e 
empuxo rotativo com controle automático da orientação. 

- A alavanca de controle da manopla de comando esteja situada na área 
de comando DP e localizada em posição tal que o operador tenha uma 
clara visão do vaso e de tudo nas proximidades. 

- O sistema de controle da manopla de comando e de seu fornecimento 
de energia sejam independentes da unidade de comando automático 
com problemas, mas foram tomadas providências para assegurar uma 
continuidade suave da operação da unidade do empuxo quando a 
unidade de comando automático falhar. 

- Os dados do girocompasso entrem diretamente no sistema de controle 
da manopla de comando. 

- Seja fornecido um painel simples com a posição da embarcação em 
relação ao posicionamento exigido, que seja independente da unidade 
que falhou, mas com meios de assegurar o seu correto alinhamento 
com essa unidade, quando ocorrer a falha. 

- Seja usado apenas para manter a posição por curtos períodos, i.e., 
para resgatar mergulhadores em emergências. Recomenda-se que o 
sistema(s) de controle automático tenha instalação de manopla de 
comando para auxiliar na manobra do vaso até o seu local. 

 
3. Estoques de energia 
 Providências deverão ser tomadas para se assegurar que o fornecimento de 

energia ao(s) computador(es) seja preservado o tempo todo. Isso pode 
significar duplicação dos maquinários de conversão e um estoque reserva de 
baterias. As baterias deverão ter capacidade de manter os fornecimentos 
necessários pelo menos durante 30 minutos, e também deverá ser 
providenciado um meio que indique quando elas não estiverem completamente 
carregadas. 

 
4. Redundância de Serviços 
 Onde for possível, o projeto deverá garantir que os serviços sejam duplicados e 

divididos de tal forma que, se falharem a ventilação e resfriamento locais, ou se 
houver fogo ou inundação, ainda assim serão preservados os serviços 
suficientes que permitirão o resgate, de forma segura, dos mergulhadores. 

 
5.  Localização do Painel DP 
 O painel do DP deverá estar situado de tal modo que o seu operador possa 

observar os comandos do DP, enxergar fora do vaso, e ter ciência das 
operações acontecendo no convés e da posição da embarcação em relação a 
estruturas na superfície, etc. 
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6. Informações de Monitoramento 
 Informações do monitoramento global deverão ser mostradas ou estar 

disponíveis para consulta, de modo tal que evite sobrecarga de informações ao 
operador do DP. Os dados deverão ser mostrados do modo mais simples 
possível, para permitir fácil assimilação. As seguintes informações deverão 
estar disponíveis para ajudar no monitoramento global de desempenho geral do 
DP: 

• Configuração da unidade de empuxo e r.p.m. ou níveis de passo 
ordenados e indicados (mostrando 80% de empuxo). 

• Energia consumida on-line, em forma de porcentagem do total 
disponível (com indicadores especiais quando chegar aos 80%) 

• Unidades reservas de empuxo disponíveis  
• Situação e validade do sensor de posição  
• Situação do sistema do DP e validade 
• Posição visada e posição indicada do vaso 
• Orientação visada e orientação indicada do vaso 
• Situação do nível de alerta (operado manualmente) 
• Sistema de registro de evento histórico limitado 

Isso deverá fornecer um registro automático das mudanças nos 
principais parâmetros relacionados ao desempenho da embarcação, tais 
como:  
- Velocidade e direção do vento 
- Erros de posição e de orientação 
- Disponibilidade e uso de sensores de referência de posição  
- Disponibilidade e uso de unidades de empuxo 
- Disponibilidade e uso de unidades de energia 
- Disponibilidade e uso de computadores 

 
7.3.6 Sistemas de Comunicação 

1.  Comunicações Internas de Fonia  
 Como requisito mínimo deverão estar disponíveis comunicações de fonia para 

assegurar a transferência imediata e clara de informações entre todos os 
responsáveis. 

 Como requisito mínimo deverão ser providenciadas comunicações entre o 
painel do DP e controle de mergulho; controle de mergulho – sino e 
mergulhador; controle de mergulho e controle de Suporte de Vida; controle de 
mergulho e controle de manuseio do sino; controle de mergulho, painel do DP e 
guincho ou guindaste do vaso; controle do DP e cabine do Comandante; 
controle do mergulho, painel do DP e cabine do Supervisor de Mergulho sênior; 
e painel do DP e sala (de comando) de máquinas. 
Todos sistemas essenciais de comunicações de fonia deverão ter 100% de 
redundância onde for praticável, seja pela duplicação ou pelo fornecimento de 
um sistema alternativo. Os terminais deverão ficar próximos às posições de 
operações normais do pessoal para quem eles foram fornecidos. Os sistemas 
primários deverão propiciar a reprodução clara da voz e não poderá ser 
prejudicada a capacidade, do usuário, de realizar a principal função a que se 
destinam. 
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2.  Sistema de Alerta DP 
 Deverá ser providenciado um sistema de luzes na sala de controle de satura-

ção, na área de controle de mergulho utilizando ar comprimido ou mistura ga-
sosa, no convés de trabalho e, onde aplicável, no ROV ou na posição de con-
trole submersível ativada manualmente da sala de controle de DP e repetida. 
As luzes deverão ser: 

• De cor verde, estável, para indicar vaso com comando automático de DP, 
estado normal de operação e confirmando que o Sistema de Alerta está 
em funcionamento. 

• De cor amarela intermitente, para indicar alerta de operação de DP com 
situação degradada. 

• Luz vermelha intermitente, para indicar emergência de DP.  
 

 Um alarme diferente deverá soar na sala de controle de saturação, na 
área de controle de mergulho utilizando ar comprimido ou mistura gasosa, 
na cabine do Comandante, na cabine do Superintendente de Operações 
(se aplicável), e na cabine do Supervisor de Mergulho Sênior, 
conjuntamente com a luz vermelha intermitente.  Deverá haver um meio 
de se desligar as funções de áudio e intermitência dos sinais nos locais 
onde foram recebidos, uma vez que tenham sido notados. 

 
7.3.7 Manutenção do Equipamento 

 A manutenção adequada do equipamento é essencial para seu correto 
desempenho. Instruções claras sobre o tipo e freqüência de manutenção 
necessários em todos os componentes de sistemas de DP deverão ser reunidas, 
pelos proprietários de embarcações, com a ajuda de fabricantes e fornecedores. 
Essas instruções deverão ser fornecidas para o vaso, juntamente com um sistema 
para monitorar sua correta implantação. 

 
 
7.4 CAPACIDADES E LIMITAÇÕES 
 
7.4.1 Introdução 

O segundo princípio, definido no item 7.2.3 envolve conhecimento das 
capacidades do vaso e seus requisitos operacionais. Todos os envolvidos com o 
trabalho deverão estar, o tempo todo, conscientes das limitações especiais de 
mergulhos utilizando DP. Além disso, certos princípios deverão ser adotados para 
se minimizar a possibilidade e efeitos dos riscos aos mergulhadores, causados por 
movimentação descontrolada do vaso. Apesar desses princípios, não deverá ser 
diminuída a autoridade do pessoal apropriado, que ordenará o encerramento do 
trabalho de mergulho com DP, se o considerar perigoso, mesmo quando as 
condições estiverem dentro dos limites estabelecidos nas Orientações. 

 
7.4.2 Capacidade Operacional da Embarcação 

As capacidades máximas de manutenção de estação (posição) operacional 
contínua para mergulho com DP deverão ser previstas para cada embarcação de 
apoio em mergulho com DP. Isto será expresso em termos de direção e magnitude 
do vento, respectiva força do movimento das ondas e combinações de correntes. 
Deverão ser definidas como sendo as “condições ambientais nas quais o navio 
poderá manter a posição e orientação escolhidas, dentro de um nível satisfatório de 
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confiança, mesmo ocorrendo problemas com alguma unidade de empuxo ou de 
geração de energia, e com energia disponível para as exigências previsíveis de 
mergulho e serviços essenciais do vaso.” Deverão ser obtidos os plots ou 
“envoltórios” (N.T.:  Os envoltórios definem os limites superiores e inferiores)  de 
capacidade destas forças ambientais máximas toleráveis e sua orientação relativa, 
para ajudar na definição destas informações. 

Eles deverão incluir um enunciado da posição e tolerâncias da orientação, e os 
níveis correspondentes de confiança associados aos plots de capacidade. Deverá 
ser claramente assimilado que servem apenas como guia das capacidades de 
manutenção de posição da embarcação, e como indicação destas capacidades sob 
certas condições. 

Os plots de capacidade serão baseados, inicialmente, em informações do 
projeto do vaso, mas deverão ser modificados à luz da experiência prática. Deve-se 
cuidar para que tais modificações sejam adequadamente revisadas e autorizadas 
pelo proprietário do vaso. Explicações detalhadas das suposições feitas para a 
geração desses plots deverão ser providenciadas. Por exemplo, o consumo de 
energia do sistema de mergulho e da carga doméstica de emergência, a definição 
da velocidade do vento e do rendimento do empuxo, o movimento suposto das 
ondas e condições das correntes, e detalhes dos meios para se identificar a 
tolerância na manutenção da posição e os correspondentes níveis de confiança 
deverão ser incluídos. 

Deve ser lembrado que as exigências de se manter a posição e orientação 
dentro de limites operacionais, após ter ocorrido problema com uma única unidade 
de empuxo ou de geração de energia, assumem característica de “pior caso”. 
Portanto, ao se determinar o “envoltório” do limite operacional, a unidade de 
empuxo de “pior caso” escolhida provavelmente irá variar, dependendo da direção 
relativa das forças ambientais. Isso deverá ser levado em consideração. 

Quando se calcular a capacidade de um vaso em manter sua posição, deve-se 
também levar em consideração toda a interação entre as unidades de empuxo, o 
casco, e o movimento relativo da água. Para simplificar a tarefa de 
cálculo/apresentação, propõe-se que a força de corrente seja baseada em corrente 
de um nó indo na mesma direção do vento escolhido e das forças das ondas, e que 
o número de “direções” escolhidas para estas forças coincidentes se limite a 300 
incrementos. 

 
7.4.3 Capacidade Operacional Degradada 

O princípio de assegurar que nenhum problema tenha capacidade, sozinho, de 
provocar “falha catastrófica”, permite que o vaso seja operado com confiança, den-
tro de suas limitações operacionais. Se a capacidade operacional estiver degrada-
da, a operação do vaso deverá espelhar essa nova situação. Existe uma fonte prin-
cipal de degradação da capacidade operacional, que é a perda de redundância de 
um sub-sistema. O aviso de que tal perda aconteceu, será por meio dos arranjos de 
monitoramento de condições, mencionados na Seção 7.3. 

 
7.4.4 Exatidão de Posicionamento 

A exatidão de posicionamento de uma embarcação DP está sujeita a diversas 
fontes de erro que podem atuar de forma cumulativa. Uma previsão das tolerâncias 
da posição e da orientação, e os níveis de confiança deverá ser incluída com os 
plots de capacidade e levada em conta quando do planejamento de trabalho 
próximo a outras instalações de vaso. Viagens ao redor da posição visada, mesmo 
que não causem problemas maiores, tendem a balançar o sino de maneira tal que, 



     Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas 
 

175 

se havendo exagero, poderá criar perigo. No caso de operações de mergulho com 
mistura gasosa ou ar comprimido, viagens excessivas do vaso poderão criar perigo 
para o mergulhador. A sua redução ao menor nível possível deverá ser assunto 
prioritário, tanto na preparação do DP como, se necessário, no decorrer das 
operações de DP. 

 
7.4.5 Procedimentos Operacionais 

O objetivo de todas as operações deverá ser o de assegurar que a embarca-
ção opere de modo efetivo e com segurança. Para se chegar a isso, deverão ser 
adotados os princípios de projeto já especificados e procedimentos operacionais 
cuidadosamente preparados. Deverão estar baseados em três princípios principais: 

• Os sistemas são checados na instalação e após modificações relevantes, 
antes do inicio de novos trabalhos, e imediatamente antes e periodicamente 
durante o uso. 

• A capacidade operacional é emparelhada pela situação operacional. 
• Os procedimentos adotados deverão levar em conta as limitações do 

sistema. 
Esses princípios levam a vários procedimentos operacionais, que são explicados 
abaixo. 
1. Testes de Provas do DP 

Todas as precauções e procedimentos aqui descritos não serão de valia se o 
sistema DP tiver problemas que ainda permanecem após sua construção 
original. Todo vaso deverá, antes de iniciar operações com DP, após sua 
construção, ou após qualquer modificação relevante, passar por uma série de 
testes. 
  
Isso incluirá testes e sintonização no porto, seguidos por testes no mar, durante 
os quais o sistema de manutenção de posição da embarcação deverá ser 
rigorosamente testado sob condições normais e sob condições de quebra, e 
terminar com um mergulho com sino, a partir do DP.  Enfatize-se que o 
comissionamento de sistemas, peça por peça, não poderá substituir a 
necessidade de rigorosos testes de todo o sistema sob condições de trabalho. 
É provável que  tais testes, se adequadamente realizados, levem vários dias. 
Quando possível, deverão ser realizados parcialmente, onde um acurado 
monitoramento da posição da embarcação permitir, e parcialmente em águas 
abertas, sob condições  ambientais reais. Os resultados desses testes 
deverão ser usados para confirmar ou para se aperfeiçoar as declarações sobre 
a capacidade de desempenho da embarcação. 
 
Deverão ser feitas as seguintes verificações, como indicação dos testes de 
provas adequados do DP: 

 
• No Porto 

- Correta colocação e montagem de todos os equipamentos e cabos; 
- Correto enrolamento de todas fontes de energia, cabeamento e 

equipamento para transmissão de dados; 
- Correto funcionamento de todo o equipamento (inclusive de sistemas 

de entrada de dados, computadores, equipamento de interface, 
unidades de empuxo e fornecimentos de energia) por meio de testes 
eletrônicos e funcionais; 
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- Efetiva blindagem de todas fontes potenciais de interferência elétrica 
(inclusive aquelas que possam ser usadas apenas intermitentemente);  

- Verificações do software e sintonização; 
- Correto funcionamento de todos os sistemas e alarmes de 

monitoramento de condições. 
 

• No Mar 
- Correto funcionamento de todo o sistema de entrada de dados; 
- Correto funcionamento de computadores e interface; 
- Correto funcionamento de sistemas de gerenciamento de energia; 
- Correto funcionamento de unidades de empuxo, inclusive tempos de 

resposta 
- Desempenho ótimo de manutenção de posição, pela sintonia fina do 

software  
- Assegurar a exatidão de manutenção de posição usando meios 

independentes 
- Correto funcionamento de todos os arranjos e procedimentos de 

mudança automática e manual, desde o sistema primário, até o 
reserva; 

- Correto funcionamento de comando de mudança de orientação e de 
compensação. 

- Operação satisfatória do sistema DP com o Sino em funcionamento e 
depois, com os mergulhadores na água; 

- Manutenção de método PERT em condições atmosféricas adversas. 
 

Enfatize-se que esta lista não é definitiva, e sim apresentada apenas como um 
indicativo do tipo de testes necessários. 

 
2.  Avaliações de Novos Contratos  

No cumprimento de suas responsabilidades relativas a regulamentos 
nacionais/federais, os  contratantes de mergulho e operadores de campo  
cujas operações envolvam o uso de vasos DP para mergulho deverão, antes, 
autorizar a execução de operações de mergulho DP, estar satisfeitos quanto à 
adequação do vaso para as operações planejadas. Isso poderá envolver uma 
rigorosa avaliação dos arranjos de DP do vaso, em alinhamento com essas 
orientações, inclusive um estudo de  documentação relevante, como o 
Manual de Operações, Relatório FMEA ( N.T. Iniciais de Failure Mode and 
Effects Analysis, é um método que examina potenciais falhas em produtos ou 
processos, e ilustra as ligações entre as múltiplas causas e conseqüências 
cumulativas), Plots de capacidade e qualquer outro meio de avaliação do 
sistema DP disponível, juntamente com sumários da experiência do pessoal 
envolvido em operações DP, com base nos Livros de Registros (diários) dos 
Operadores. Também deverá ser incluído um breve teste no mar, durante o 
qual será avaliada a real capacidade do vaso e da tripulação de prestar 
suporte ao mergulho com DP, tanto sob condições primárias quanto sob 
condições de quebra. Esses testes poderão ser concluídos, se o vaso for 
julgado satisfatório, entre 8 e 10 horas. 

 
3. Checagens de Operação 
 Deverá ser realizado um programa de verificações funcionais para testar a 

operação do sistema DP, inclusive a seleção e operação de sistemas resrvas, 
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toda vez que se preparar um trabalho com DP. Por exemplo, deverá incluir mas 
não se limitar à simulação de falhas de componentes em operação, tais como 
computador do DP, sensor de referência de posição, um giroscópio, um 
gerador, uma unidade de empuxo. Também poderão incluir comandar 
compensações tanto na direção quanto na orientação. Além da realização bem-
sucedida destas verificações, a embarcação deverá manter sua estação 
automaticamente, dentro do grau definido de exatidão, até que o Comandante e 
o Supervisor de Mergulho Sênior estejam seguros de que o sistema está 
pronto, de maneira confiável, antes de permitirem o início das operações de 
mergulho. Isso poderá levar pelo menos 30 minutos. 

 
 Não será necessário repetir este período de teste, quando for feito o re-

posicionamento de um vaso com comando DP. Recomenda-se que algumas ou 
todas essas verificações sejam repetidas periodicamente enquanto operando 
em DP, mas somente quando não estiver sendo feito mergulho, e a 
manutenção de posição não for um fator crítico. Fazendo-se assim, poderá ser 
verificado se o sistema funciona correta e ininterruptamente e, ao mesmo 
tempo, a prontidão dos operadores em lidar com emergências será melhorada. 
Instruções para realizar essas verificações deverão ser preparadas e escritas 
pelo proprietário do vaso, com a ajuda do fabricante do sistema DP, e poderão 
ser em forma de lista de perguntas (checklist), em um cartão ou pasta, para 
facilitar o seu uso. Poderá ser providenciado algo mais abrangente, através de 
um simulador construído para esse fim. 

 
4.  Alertas de DP 
 Quando de mergulhos com DP, é importante haver um sistema claro para 

indicar e guiar respostas à capacidade operacional. Esse sistema deverá ser 
baseado em um número mínimo de níveis de situação operacional padrão, 
representando a capacidade do sistema DP em manter o vaso na estação, 
dentro de limites seguros. Recomenda-se que esses níveis representem as 
seguintes condições: 

• Situação Operacional Normal (Luz Verde)  
Pode-se definir a embarcação como em “situação operacional normal” 
quando todas as condições abaixo se aplicarem: 
- O vaso estiver sob comando DP e o sistema DP estiver operando 

normalmente com os sistemas reservas adequados disponíveis. 
- As saídas do empuxador e consumo total de energia (onde aplicável) 

não ultrapassarem 80% do empuxo máximo e da energia total 
disponível respectivamente, por períodos mais que  breves e 
isolados. 

- A posição e a orientação indicadas do vaso estiverem dentro de limites 
pré-determinados durante todos os períodos, exceto alguns breves e 
isolados. Estes limites deverão ser pré-determinados para cada local. 

- Não existir risco algum de colisão. 
 

• Situação Operacional Degradada (Alerta Amarelo) 
Pode-se definir o vaso como estando em situação operacional 
degradada, quando qualquer das condições abaixo se aplicar: 
- Existir uma falha no sub-sistema saindo do sistema DP em estado 

operacional (possivelmente após reconfiguração) mas sem que haja 
uma reserva adequada disponível, de modo que, se ocorrer outro 
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problema adicional,  poderá resultar na quebra do sistema DP e levar 
à suposição de Situação de Emergência. 

- As unidades de energia disponíveis foram reduzidas a ponto de que, 
se ocorrer falha em mais uma, a embarcação poderá vir a ser 
impedida de manter sua posição ou orientação nas condições 
existentes ou previsíveis. 

- As unidades de empuxo disponíveis foram reduzidas a ponto de que, 
se ocorrer falha em mais uma, a embarcação poderá ficar impedida de 
manter sua posição ou orientação nas condições existentes e 
previsíveis. 

- Estando todas as unidades de empuxo e de energia disponíveis em 
funcionamento, qualquer saída da unidade de empuxo exceder os 
80% do empuxo máximo, ou o consumo total de energia exceder os 
80% da energia total disponível, por mais que breves e isolados 
períodos.   

- A posição indicada do vaso se desviar para além de limites pré-
determinados, exceto em breves e isolados períodos. 

- Há risco de colisões. 
- As condições do tempo forem consideradas inadequadas para 

mergulho DP. 
 

• Situação de Emergência (Alerta Vermelho) 
Pode-se definir que um vaso está em situação de emergência, se 
qualquer uma das condições abaixo se aplicar: 
- Falha no sistema resultar em incapacidade de manutenção do seu 

comando de posição ou da orientação. 
- Existência de quaisquer condições externas, inclusive iminente colisão, 

que impeçam a embarcação de manter sua posição. 
 

5. Resposta aos Níveis de Alerta 
As seguintes respostas poderão ser dadas para diferentes níveis de alerta. 
Sinais visuais e sonoros deverão ser iniciados manualmente pelo Operador DP. 

• Situação Operacional Normal (Luz Verde) 
Operações completas de mergulho DP poderão ser realizadas. 

• Situação Operacional Degradada (Alerta Amarelo) 
O Comandante e Supervisor de Mergulho Sênior deverão ser 
informados. O Supervisor de Mergulho deverá ser informado. O 
Supervisor de Mergulho deverá ordenar ao(s) mergulhador (es) que 
retorne(m) imediatamente ao sino e procedam à vedação. O Supervisor 
de Mergulho Sênior deverá decidir, juntamente com o Comandante, à 
luz das condições prevalecentes e de quaisquer ações atenuantes 
possíveis e disponíveis, se deve ou não ser abortado o mergulho; no 
caso de mergulho com abastecimento pela superfície, preparar para a 
volta à superfície. Nestas condições, deve-se ordenar aos 
mergulhadores utilizando ar comprimido ou mistura gasosa que 
retornem à superfície. 

• Situação de Emergência (Alerta Vermelho) 
Deve-se ordenar ao(s) mergulhador(es) que volte(m) ao sino 
imediatamente e façam a vedação. O Supervisor de Mergulho deve 
ordenar que o Sino seja resgatado o mais rápido possível, após ter 
avaliado os perigos em assim proceder (i.e., enroscamento dos cabos de 
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âncora, membros da camisa, etc.) ou onde estiver sendo feito mergulho 
com abastecimento pela superfície, o preparo para retornar à superfície. 
O operador do DP deverá usar de todos os meios disponíveis para 
manter a embarcação em posição até que os mergulhadores estejam 
vedados no Sino e este esteja livre de obstruções. O Supervisor de 
Mergulho e o Comandante deverão ser verbalmente informados o mais 
rápido possível. Nessas condições, deverá ser ordenado que os 
mergulhadores utilizando ar comprimido ou mistura gasosa retornem à 
superfície. 

 
6.  Comunicações 
 As comunicações entre a posição de controle do mergulho e o painel de DP 

deverão ser regulares e freqüentes. Cada observador deverá informar ao outro 
sobre qualquer mudança planejada ou que venha a ocorrer, nas circunstâncias 
operacionais. 

 
A lista abaixo indica o tipo de informações que deverão ser passadas: 
• Do Controle do Mergulho ao Operador do DP 

- Situação do Sino 
- Situação do Mergulhador  
- Intenção de usar equipamento de jateamento d´água ou outro 

equipamento subaquático 
- Possibilidade de que os mergulhadores, equipamento do sino, etc. 

provoquem a interrupção ou -movam os sinais de referência acústica 
- Qualquer situação que possa se transformar em uma emergência 

• Das Operações do DP ao Controle de Mergulho 
- Intenção de mover o vaso 
- Qualquer mudança na situação operacional 
- Informações de históricos de causas de mudanças na situação 

operacional 
- Qualquer previsão ou efetivas mudanças importantes no tempo  
- Movimentação de embarcações e helicópteros nas proximidades 
- Intenção de administrar/manusear cabos de descida de qualquer tipo, 

inclusive reposicionamento de lastro de cabo teso. 
- Intenção de trazer pequenos barcos ao longo do vaso 
- Intenção de colocar qualquer coisa na água 

 
A lista abaixo indica o tipo de informações necessárias ao Operador do DP 
sobre atividades na embarcação: 

- Intenção de realizar e aviso de conclusão de de manutenção ou 
modificação de qualquer sistema elétrico ou mecânico que possa 
diretamente afetar o equipamento do DP on line ou tornar indisponível 
o equipamento reserva. 

- Intenção de acionar e parar unidades de ar/hidráulicas auxiliares, que 
possam reduzir a pressão do DP ou do equipamento correlato de 
mergulho. 

- Intenção de iniciar e interromper o bombeamento de tambores, 
descarga de esgoto, restos de cozinha, etc. 

- Intenção de iniciar e interromper o uso de rádio e equipamento de 
radar que possa afetar o sistema DP 
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- Intenção de lidar com equipamento que possa afetar o calado da 
embarcação 

- Iminente chegada ou partida de helicóptero ou embarcação ao longo 
do vaso. 

 
A lista abaixo indica o tipo de informações que devem ser trocadas entre o 
Operador DP e a plataforma: 
• Da Plataforma ao Operador DP 

- Movimentação planejada de helicópteros ou embarcações 
- Içamentos planejados com guindaste, ou trabalho externo na 

plataforma, que possam interferir com a operação de mergulho, ou 
locais de transponders ou faróis. 

- Intenção de despejar lama, restos da cozinha, etc. 
- Blecautes planejados nas comunicações ou energia e operações 

perigosas (i.e., testes de poço) 
- Informações sobre o tempo 
- Outras operações do subconjunto 

 
• Sistemas de Cabo Tensionado  

- Deverão ser feitas a inspeção e manutenção regulares dos fios. 
Também deverão ser cortados e presos novamente ao lastro com 
freqüência, para garantir que o desgaste não seja excessivo no lastro 
ou na roldana.  

- Deverá ser feita, com cuidado, a escolha de sua posição no vaso, para 
minimizar as limitações mecânicas do sistema. Isto é particularmente 
importante em situações de mar mais alto, devido ao movimento do 
vaso. Eles deverão, ainda, estar situados o mais longe possível e 
prático, da posição do poço ou moon-pool (N.T. moonpool é a abertura 
no centro de uma plataforma destinada à manobra de equipamentos 
pesados que são arriados no mar) . 

- Deve-se ter o cuidado de assegurar que o cabo tensionado não 
levante a base ou, se isso acontecer, que o operador do DP seja 
informado automaticamente.  

- Deverão ser tomadas medidas para evitar, o cabo tensionado seja 
movido, riscos aos mergulhadores, bem como para evitar a sua 
interferência no cabo.          

- O cabo tensionado deverá ser rebaixado até uma posição o mais longe 
possível de linhas de tubulação, linhas de fluxo ou quaisquer outros 
cabos submersos que possam se mover.  

- As limitações mecânicas ao ângulo no qual o cabo tensionado possa 
efetivamente operar introduzem um limite à distância compreendida 
entre a posição visada e aquela à qual a embarcação possa se 
desviar. Isto é particularmente importante em águas rasas. 

 
• Sistemas de Rádio de Ondas Curtas 

- Os operadores de vasos deverão estar conscientes da possibilidade de 
perda temporária de informações i.e., por ficarem a descoberto devido 
a outras embarcações, helicópteros, equipamento de plataforma, ou 
ocasionalmente aguaceiros, devendo-se tomar providências para 
evitar ou minimizar os efeitos disso. 
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- Faróis remotos ou transponders montados sobre plataformas tripuladas 
de produção ficam vulneráveis à interferência manual. Deverão ser 
tomadas providências para assegurar que não sejam tocados sem 
permissão ou fiquem a descoberto, e que seus estoques de energia 
não sejam interrompidos. Isso poderá incluir o fornecimento de 
baterias de reserva, conexão aos fornecimentos de serviços 
essenciais da plataforma, e colocação dos mesmos em posições 
acessíveis. Um sinal de advertência deverá indicar que o fornecimento 
principal de energia foi cortado e que o sistema está funcionando com 
baterias. O proprietário da plataforma será o responsável pela 
segurança do equipamento localizado na plataforma. 

- Onde for possível, freqüências ou códigos alternativos deverão ser 
preparados para cobrir a possibilidade de interferências, mas  deverão 
ser alocados cuidadosamente. 

- A posição do vaso e a geometria de estação de referência resultante 
deverá ser cuidadosamente levada em consideração, toda vez que se 
pensar em uma movimentação.  

- Interferência de radares poderá causar temporariamente falhas ou 
erros de sinais. 

 
7. Manuseio do Cabo de Descida e Interferência nos Sensores DP 

O manuseio de cabos de descida de embarcações DP exige cuidados especiais 
quanto aos seguintes aspectos: 

•  Erros por Causa do Cabo Tensionado 
Objetos longos presos horizontalmente que possam girar sobre o seu 
eixo quando suspensos na água, poderão e efetivamente tem 
acontecido, de terem contato com outros cabos tensionados que 
estejam provendo informações do posicionamento. Deve-se tomar 
cuidado para evitar que isto aconteça. 

•  Dificuldades para os Mergulhadores 
Qualquer cabo de descida poderá bloquear o mergulhador. Deverão 
lidar com cabos de descida apenas pessoas experientes nesta tarefa e 
sob a supervisão do Supervisor de Mergulho, se necessário, via ponte. 
Isso é particularmente importante quando a embarcação se encontrar 
em movimento. 

•  Movimentando Faróis Acústicos ou Transponders 
Dispositivos acústicos deverão ser movidos apenas por mergulhadores 
sob a supervisão do Supervisor de Mergulho e direta autoridade do 
Comandante, o qual deverá ser informado ininterruptamente dos 
movimentos. 

•  Cabos de descida 
Ao se empregar cabos de descida, eles deverão  incluir uma parte de 
ruptura, como forma de reduzir as chances de ferir os mergulhadores. 

 
8. Movimento Descontrolado 

A condução de operações de mergulho em Vasos DP, ao contrário de outros 
tipos, requer atenção em particular com relação aos riscos ao mergulhador, por 
causa do movimento do vaso. O efeito do vaso saindo da estação poderá 
causar problemas nos cabos principais de içamento, no Suporte de Vida e/ou 
nos arranjos de comunicação entre o vaso e mergulhador(es), ou entre o sino e 
mergulhadores. Deverão ser definidos procedimentos de operação e de 
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emergência, para minimizar os riscos, e arranjos adequados serão feitos para o 
fornecimento emergencial de suporte à vida, de comunicações e de dispositivos 
de relocação, de modo a permitir um resgate bem-sucedido. O sino ou os 
mergulhadores deverão ser sempre posicionados com cuidado e, toda vez que 
possível, acima do nível de instruções em potencial. Deverá ser levada em 
conta a possibilidade de alívio de tensão no cabo do guincho do umbilical, e no 
cabo do peso de ancoragem, enquanto o Sino estiver na base, para evitar 
deslizamento deste, se a posição for perdida. Geralmente, os mergulhadores 
não devem entrar em espaços confinados quando mergulhando de vasos DP. 
Entretanto, em circunstâncias especiais, e com o devido fornecimento de meios 
especiais para garantir sua segurança no caso de falhas do DP, tais operações 
poderão ser permitidas. 

 
9. Plots Operacionais e Planos de Emergência  

Plots apresentando as posições relativas das embarcações, do sino, dos 
mergulhadores, do local de trabalho e de qualquer obstrução conhecida (i.e., 
plataforma, outras embarcações, cabos de amarração, nascentes, etc.) 
juntamente com a orientação da embarcação e direção e velocidade do vento, 
deverão ser mantidos durante todo o tempo, na posição de comando do DP. Os 
observadores do DP deverão assegurar que este plot seja mantido sempre 
atualizado e que procedimentos de emergência planejados tenham sido 
aprovados pelo Supervisor de Mergulho, para sustentar a ação a se realizar, no 
caso de emergências no DP ou outras emergências. Estes planos deverão ser 
criados, revisados e modificados, conforme adequado, antes das operações de 
mergulho. 

 
10.  Limitação de Movimentos da Embarcação 

Quando o sino for lançado ou os mergulhadores distribuídos, os vasos de 
mergulho DP deverão ser movimentados somente com o pleno conhecimento e 
aprovação das pessoas envolvidas (especialmente os mergulhadores), sob 
circunstâncias bastante restritas e controladas, como se segue: 

• Sob comando automático DP 
• Geralmente a embarcação não poderá ser movimentada enquanto os 

mergulhadores estiverem na água. Entretanto, em circunstâncias 
especiais e com a devida consideração às obstruções que ofereçam 
perigo, o Comandante, com o consentimento do Supervisor de Mergulho, 
deverá estar capacitado a autorizar movimentos limitados da mesma, 
estando os mergulhadores dentro d´água, e sendo dirigidos pelo 
Supervisor de Mergulho. Tais movimentos não poderão ultrapassar os 
limites dos sensores de referência e deverão ser feitos em baixa 
velocidade. As mudanças de orientação não deverão passar de 15%. 
Durante os movimentos, os mergulhadores com sino deverão estar bem 
próximos a ele (i.e., no olhal de içamento ou clump weight).  

• Movimentos limitados do vaso, os quais ultrapassem aqueles descritos, 
deverão ocorrer somente quando os mergulhadores tiverem sido 
recolhidos à embarcação e os mergulhadores com sino, estando dentro 
dele, tiverem sido resgatados até o vaso ou positivamente livres de 
quaisquer obstruções com potencial de perigo, inclusive o fundo do mar. 

• Quando o vaso DP for movimentado, deverá ser dada consideração em 
especial aos seguintes pontos: 
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- Onde o vaso estiver sendo rebocada transversalmente ou o eixo de 
rotação vertical do vaso não coincidir com o poço ou moonpool, além 
das limitações acima estabelecidas, a mudança de orientação não 
poderá ser superior ao ângulo que provoque um movimento de 10 
metros do sino. 

- O possível enrolamento de cabos de descida no cabo do guincho do 
sino e umbilical nunca deverá ser em laço, já que é possível se 
prender nas obstruções. 

 
11.  Operações com DP Próximo a Plataformas, etc. 

Deve-se tomar cuidado especial quando de operações com DP bem próximas a 
objetos fixos, tais como plataformas de produção, bóias de ancoragem, etc. 
Quando se fizer mergulhos com DP perto do cabo da âncora e outros cabos, 
deverá ser levada em conta a falta de conhecimento exato de sua posição 
efetiva, em um momento em particular, e a conseqüente necessidade de se 
manter o sino e seus cabos tão longe quanto possível deles. 

 
12.  Pontos de Referência Visual 

Quando próximos a estruturas fixas, deverá ser levado em conta seu valor 
como referência visual para ajudar na detecção precoce e de forma adicional, 
de falhas no DP. 

 
13.  Operações com DP Próximo a Outros Navios DP 

Quando operando próximos um ao outro, os vasos DP estarão potencialmente 
sujeitos a diversas formas de interferência mútua. Isto inclui jatos da unidade de 
empuxo, os quais poderão afetar os cascos e cabos tensionados de ambos, si-
nais acústicos e de rádio dos sensores de referência de posição, e proteção in-
termitente contra o vento e do mar. Esses fatores deverão ser considerados 
quando se planejar tais operações e tomar as devidas providências quanto aos 
mesmos. Isso poderá ser feito assumindo-se uma tolerância na manutenção de 
posição menos exata do que seria nominalmente esperado, mas também pode-
rá incluir a coordenação na escolha de sensores de referência de posição e fre-
qüências, e cuidadosa escolha das posições relativas dos vasos. 

 
14.  Operações com DP em Águas Rasas 

Durante operações em águas rasas, há indicações de que as limitações de 
sensores de referência acústicos e de cabo tensionado, em termos de distância 
da posição visada nas quais esses sensores poderão operar corretamente, 
possivelmente introduzirão um perigo extra, além daqueles normalmente 
relacionados ao seu uso em águas profundas. A necessidade de se utilizar um 
sensor de referência de superfície como um dos sensores em tais operações é, 
portanto, de grande importância. O efeito de fortes correntes e cursos de maré 
algumas vezes associados com águas rasas, deverá também ser levado em 
conta, no que diz respeito à capacidade de se manter a posição de vasos DP. 

 
15.  Mergulhador Orientado pela Superfície 

As exigências abaixo, para operações de mergulho com orientação na 
superfície, aplicam-se somente quando a embarcação estiver operando no 
modo DP. Define-se “Modo DP” como aquele em que toda vez exista alguma 
forma de força motriz i.e., empuxadores ou hélices. As exigências têm por base 
a premissa de que nunca o comprimento do umbilical -  desde o ponto de 
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acompanhamento até o mergulhador - permita contato com o empuxador ou 
hélice mais próximos que estiverem no modo de operação. É necessário 
extremo cuidado no planejamento e execução de operações de mergulho em 
águas rasas ou com orientação pela superfície, a fim de serem minimizados os 
efeitos de unidades de empuxo sobre os mergulhadores. Os efeitos dos jatos 
da unidade de empuxo ou sucção deverão ser cuidadosamente considerados e 
precauções tomadas para proteção contra os mesmos, particularmente quando 
o sino ou o mergulhador passar pela zona de jatos em potencial. Tais 
precauções poderão incluir software adequado para evitar efeitos danosos na 
operação do sino ou nos mergulhadores. O uso de diagramas de empuxo, 
quando do planejamento de mergulhos, também poderá ajudar. Talvez seja 
necessário o impedimento ou de-seleção de certos empuxos, e a resultante 
redução nas limitações operacionais da embarcação deverá ser levada em 
conta. O comprimento dos umbilicais dos mergulhadores e o modo de 
deslocamento (i.e., na lateral, a partir do sino, etc.) deverão também ser 
escolhidos de tal forma que os mergulhadores e seus umbilicais estejam 
fisicamente impedidos de ir até posições onde eles ou seu equipamento 
possam ter contato com unidades de empuxo ou ser afetados de forma 
negativa por seu jato. Além disso, deve-se sempre ter o cuidado em evitar que 
os umbilicais enlacem, e dar resposta imediata a quaisquer indicações de que 
um mergulhador esteja em dificuldades tais como, tensão fora do comum no 
umbilical ou no ângulo deste. Não existe uma abordagem única do problema, 
devido às diferenças encontradas nas embarcações e locais de trabalho. O 
mergulho de superfície poderá ser realizado de vasos DP no modo DP, tanto na 
lateral quanto através do poço ou moonpool se forem atendidas as seguintes 
condições: 

• Deverão ser cumpridas todas as exigências da U.S.C.G. e os limites da 46 
CFR §197.432 – Mergulho utilizando Ar Comprimido Abastecido pela 
Superfície e 46 C.F.R. §197.434  Mergulho com Mistura Gasosa 
Abastecida pela Superfície. 

• Procedimentos por escrito, como regulamentos obrigatórios em vigor em 
outras nações, deverão ser preparados para situações de emergência 
(i.e., mudanças no nível de alerta, alarmes, perda de comunicações, 
movimentação da embarcação, etc.) 

• A tripulação de mergulho deverá estar familiarizada com as características 
gerais do projeto e de operação dos vasos (i.e., posição dos 
empuxadores, hélices, entradas, obstruções, etc.) 

• O mergulho deverá ser realizado com um sino Classe II (Sino Molhado)  
• Deverá ser estudado o acompanhamento do mergulhador a partir do Sino 

molhado, especialmente no caso de importantes obstruções no fundo do 
mar, ou para penetrações estruturais. 

• O acompanhamento do mergulhador e do reserva deverá, o tempo todo, 
ser por comunicação direta com o Supervisor de Mergulho  

• Deverão ser fornecidos ao Supervisor de Mergulho todos alarmes 
relevantes de DP e sistemas de comunicação com a ponte e/ou estação 
de comando DP. 

• Os atendentes da superfície deverão estar aptos a escutar todas as 
comunicações entre os mergulhadores e o Supervisor e estar capacitados 
a falar diretamente com o Supervisor. 
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• O umbilical do sino e/ou umbilical dos mergulhadores que estejam 
fornecendo serviços apropriados aos Sinos molhados e/ou aos 
mergulhadores, deverão ficar presos ao cabo principal de içamento. 

• Os umbilicais de excursão são presos ao sino molhado, para que o 
comprimento do umbilical desde o ponto de acompanhamento até o local 
de trabalho do mergulhador nunca seja maior que a distância desde o 
ponto de acompanhamento até o empuxador mais próximo. O umbilical 
deverá estar marcado de forma adequada. 

 
 16. Precauções Quanto ao Tempo 

Deverá ser dada a devida atenção a quaisquer indicativos de mudanças 
atmosféricas iminentes, em particular mudanças bruscas de vento, e/ou 
ventanias. No inverno ocorrem, com freqüência, mudanças bruscas de direção 
e aumento da força do vento. O uso de instrumentos meteorológicos de bordo 
inclusive barômetros, barógrafos, sensores de vento (tanto fixos quanto 
portáteis) e termômetros de uso a seco ou molhado é necessário, para 
assegurar que providências sejam tomadas a tempo e para reduzir a 
possibilidade de perda de posição. Em condições onde o vento e as ondas são 
de lados opostos à linha de proa e popa da embarcação, é necessário cuidado 
especial, já que uma mudança de vento que coincida com a direção das ondas 
poderá causar rápida mudança na força resultante, no vaso. Um alerta de 
instabilidade quando o tempo estiver, um pouco à frente ou na popa, será 
obtido dos movimentos da unidade de empuxo, alternando freqüentemente nos 
180 graus, usando-se um  empuxo considerável (digamos acima de 40%). Já 
ocorreu um caso de interrupção completa de energia, resultante de um raio ter 
atingido o vaso. Todas precauções razoáveis consoantes com a boa prática 
náutica deverão ser tomadas para assegurar a obtenção de previsões sobre 
mudanças no tempo, e tomadas as devidas providências a esse respeito. As 
precauções deverão incluir: 

 
• Obtenção de previsões meteorológicas freqüentes e regulares para a área 

de operações, e uso de fax e gráficos. 
• Pesquisa, pelo rádio, junto a outras unidades nas vizinhanças, de 

informações, sobre as condições meteorológicas predominantes em suas 
áreas. 

• Uso de experiência e “olho de homem do mar” na avaliação das 
condições predominantes e suas prováveis tendências. 

• A apresentação de informações ambientais medidas pelo sistema de 
Posicionamento Dinâmico e quaisquer tendências das condições que ele 
possa fornecer. 

 
17.  Risco de Colisão 

Deve-se ter o cuidado de assegurar, o tempo todo, que as luzes e formas 
corretas fiquem expostas, de acordo com os mais recentes regulamentos 
internacionais sobre colisão (ver Apêndice C). Pelas regras atuais, que exigem 
que embarcações movidas a energia e embarcações de navegação fiquem fora 
da rota de embarcações com capacidade limitada de manobra (i.e., vaso DP 
para mergulho), as embarcações envolvidas com pesca, quando a caminho, 
precisam proceder desta forma apenas “enquanto for possível”.  
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O Comandante de vasos de mergulho DP deverá, empregando sinais visuais e 
sonoros, alertar, o mais rápido possível, a algum navio que pareça estar em 
rota de colisão, de que não é capaz de manobrar. O uso em potencial, desde 
que corretamente empregado, de um sistema simples e automático de alerta 
contra colisões não deverá ser desprezado. Em condições de visibilidade 
reduzida, decisões sobre a adequação de condições para mergulho deverão 
ser de responsabilidade do Comandante da embarcação. 

 
 
7.5 CAPACIDADES DO PESSOAL 
  O terceiro princípio, definido em 7.2.4, diz respeito à capacidade do pessoal de 

bordo em desempenhar as tarefas a ele delegadas. Deverá haver pessoas em 
número suficiente e com treinamento e experiência adequados, a fim de se garantir 
a segurança, tanto da embarcação quanto de todas as pessoas a bordo. 

 
7.5.1 Autoridades 
  Nada nestas Orientações deverá suplantar o espírito ou a letra da legislação 

referente à autoridade de Comandantes de Navios da Marinha Mercante, do staff 
de supervisão responsável pelo mergulho, do controle do projeto, e das instalações 
offshore. No entanto, é de fundamental importância que as autoridades de todo o 
pessoal relacionado ao gerenciamento das operações de mergulho feitos de vasos 
DP, sejam rigorosa e claramente definidas. A responsabilidade em definir 
detalhadamente essas autoridades está a cargo do contratante principal, que 
deverá fazer a interpretação sem perder o espírito dos princípios mais importantes. 
Entretanto, as seções abaixo fornecem orientações gerais. 

 
1.  O Comandante 
 O Comandante será o responsável final pela segurança de sua embarcação e 

de todo o pessoal de bordo que esteja trabalhando nele, e tem a autoridade 
máxima de proibir o início ou ordenar o encerramento de operações de 
mergulho e DP, alegando razões de segurança do pessoal ou da embarcação. 

 
2.  Superintendente de Operações  
 O Superintendente de Operações, quando presente, será responsável pela 

condução de todas operações executadas na frente da embarcação. Como tal, 
ele terá autoridade de proibir o início ou ordenar o encerramento de operações 
de mergulho e DP, por razões de segurança ou outras. Ele poderá não 
autorizar o início de operações de mergulho. 

 
3.  O Supervisor de Mergulho  
 O Supervisor de Mergulho é um supervisor de mergulho escolhido pelo 

empregador dos mergulhadores, para ser o encarregado de todas as operações 
de mergulho do vaso e responsável, em todos os aspectos, pela segurança de 
mergulho. Ele terá a autoridade final de permitir ou proibir o início ou ordenar o 
encerramento de operações de mergulho, por razões de segurança. À medida 
que for se tornando necessário, outros supervisores poderão ser escolhidos, 
pelo contratante do mergulho, mas deverão ficar sob o controle do Supervisor 
de Mergulho. Para fins destas Orientações, fica assumido que todos 
supervisores adicionais de mergulho foram investidos de autoridade e 
responsabilidade operacional do Supervisor de Mergulho  quando na função, e 
até sua liberação da função. 



     Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas 
 

187 

 
4. O Representante do Cliente 
 O Representante a Bordo, do Cliente, deverá, em conjunto com o Representan-

te a Bordo Sênior do Contratante, ser responsável, perante o cliente, pelo de-
sempenho adequado ou pela realização, de forma correta, de todo trabalho de 
acordo com o contrato. Ele poderá requisitar o início de operações de mergulho 
ou de DP, e deverá estar autorizado a vetar o início, ou ordenar o encerramento 
de operações de mergulho ou de DP, por qualquer motivo. 

5. Contatos do Projeto 
Em vista de fatores adicionais de segurança envolvidos em operações DP, é 
essencial que uma estreita ligação seja mantida entre as várias autoridades 
envolvidas. Algumas organizações talvez incluam cargos adicionais de 
supervisão, mas as quatro autoridades previamente descritas representam o 
fórum mínimo para reuniões de planejamento de operações de mergulho com 
suporte de DP. 

 
6. Prioridades 
 Deverão ser claramente estabelecidas as prioridades, quando se tratar de 

emergência com DP. As autoridades do Comandante e Supervisor de Mergulho 
são de fundamental importância nessas ocasiões. Eles deverão trabalhar em 
estreita cooperação com respeito a essas prioridades, de modo que não haja 
espaço para dúvidas ou dissensão. As prioridades deverão levar em conta que: 

•  A segurança e preservação da vida é a primeira prioridade. O 
Comandante terá a autoridade máxima para avaliar e decidir o curso de 
ação a este respeito. Deverá ser levado em consideração o 
aconselhamento do Supervisor. 

 
A segurança da propriedade será de prioridade menor. Não deverão ser feitos 
esforços para salvaguardar a propriedade à custa de se arriscar vidas, mas o 
risco, em potencial, que apresente, também, algum perigo à propriedade não 
deverá ser desconsiderado. Deverá ser ouvido o Representante do Cliente e o 
Proprietário de Instalações Offshore e seus conselhos seguidos, onde for 
possível, com respeito à segurança das instalações e equipamento offshore. 

 
7.  Pessoal para as Operações de Mergulho com DP 

As exigências sobre o número de operadores qualificados de DP irá variar. 
Entretanto, todo vaso DP engajado em operações de mergulho deverá 
preencher os seguintes requisitos: 

• O Comandante de vasos DP de apoio em mergulhos, quando em 
operações de mergulho DP, deverá ter recebido adequado treinamento 
para ser o responsável pela operação do sistema DP sem supervisão (ver 
7.5.3). 

• Dois observadores deverão estar presentes na sala de comando DP toda 
vez que estiverem sendo feitas operações de mergulho DP. Um deles 
deverá ter a devida qualificação como oficial de convés, para ser 
encarregado da observação de navegação. Um deverá ser responsável 
por operar o sistema DP sem supervisão (ver 7.5.3). O outro deverá ter 
recebido instruções adequadas sobre os princípios e operação dos 
sistemas DP (Apêndice B). O segundo observador poderá sair da sala de 
comando do DP para cuidar de assuntos relativos ao vaso. 
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• Um técnico adequadamente treinado (Apêndice B) capaz de localizar 
problemas e fazer manutenção de menor importância no sistema DP 
deverá permanecer a bordo durante todo o tempo em que estiverem 
sendo realizadas operações DP. 

• O tempo no qual o observador mencionado acima operará, de forma 
contínua o sistema DP, deverá ser limitado, para evitar a perda de 
concentração. É improvável que períodos ininterruptos acima de duas 
horas sejam satisfatórios e, em algumas circunstâncias, esse prazo talvez 
necessite ser encurtado. 

• Deverá haver tripulação nas salas de máquinas (ou salas de comando das 
máquinas) durante todo o tempo de operação em DP. 

 
7.5.2 Treinamento e Experiência 

 O treinamento e experiência necessários ao pessoal para desempenhar suas 
funções de modo seguro varia. Embora os seguintes padrões mínimos sejam 
recomendados, poderão ser suplantados, em alguns casos: 

• Nenhuma pessoa será responsável por operar, sem supervisão, o sistema 
DP em vasos DP de mergulho, enquanto estiverem sendo feitas 
operações de mergulho, até que ela tenha: 

- Recebido instruções adequadas sobre os princípios e operação dos 
sistemas DP (Apêndice B). 

- Adquirido experiência prática satisfatória, por haver completado um 
período adequado de observação supervisionada de DP no offshore, 
durante o qual tenha simulado as principais falhas do sub-sistema, 
inclusive falha do comando automático por computador. Sugere-se 
que o período adequado seja de, no mínimo, 200 horas. 

- Ter completado, de forma satisfatória, aproximadamente 50 horas de 
observação supervisionada de DP na embarcação envolvida, período 
durante o qual tenha simulado as principais falhas do sub-sistema. 
Para auxiliar os proprietários a monitorar este treinamento, 
recomenda-se que todos os operadores de DP mantenham um Livro 
de Registros (diário) pessoal de sua experiência em DP. 

• O Técnico(s) responsável(is)  por localizar  problemas e fazer manutenção 
de menor importância no sistema de comando de DP deverá ter 
completado, de forma satisfatória, um curso de treinamento adequado 
(Apêndice B). 

 
7.5.3 Manual de Operações e Registros 

  Orientações claras sobre a operação de cada vaso de DP de mergulho, 
deverão ser inclusas no Manual de Operações preparado especificamente para 
aquela dada embarcação. O Manual deverá conter seções, no mínimo, sobre os 
assuntos descritos nos subparágrafos a seguir. 

 
1. Limitações Operacionais do Vaso e Procedimento de Alerta 

Deverão estar claramente indicadas as limitações e procedimentos, conforme 
definidos na Seção 4. 
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2. Tripulação 
 Essa seção deverá descrever, em detalhes, os arranjos mínimos de pessoal 

para a embarcação, quando operando no modo DP e durante operações de 
mergulho. 

 
3. Responsabilidades, Autoridades e Deveres 
 Os deveres, responsabilidades e autoridades do pessoal sênior deverão estar 

descritos, com base nas orientações contidas na Seção 7.5.1. 
 
4. Operações DP 
 Uma descrição do sistema DP, e orientações sobre o desempenho de todas as 

operações, inclusive procedimentos para: 
• Checagens de Operações 
• Operações de sensores de referência de posição 
• Duração dos períodos de operações DP 
• Operações próximo a plataformas, etc. 
• Níveis de alerta padrão (com descrição dos sinais de alerta) 
• Precauções com relação ao tempo 
• Medidas para se evitar colisões 
 

5. Operações de Mergulho  
Uma descrição atualizada do(s) sistema(s) de mergulho e orientações para a 
condução das operações de mergulho, quando possam ser afetadas pela 
própria embarcação DP, inclusive procedimentos para: 

• Medidas a serem tomadas em caso de mudanças no nível de alerta 
• Operação de mergulhadores em áreas livres e em espaços confinados 
• Precauções para proteção contra jatos da unidade de empuxo ou contra 

efeitos da sucção 
• Suporte da superfície e manuseio de cabo de descida. 
• Informações a serem fornecidas às posições de controle do mergulho. 
• Preparo e uso de planos de emergência 
• Movimentação do vaso 
 

6. Prioridades 
Deverão ser fornecidas orientações quanto às prioridades a se adotar em caso 
de emergência. Deverá ser seguida a orientação contida em 7.5.1 (#6). 

 
7.  Comunicações 

Orientações e procedimentos relativos à transferência de informações com 
base na orientação dada em 7.4.5 (#6), modificadas de modo a suprir as 
necessidades daquela embarcação em particular. Essa seção deverá também 
conter uma descrição dos sistemas de comunicação de fonia e sistemas de 
alarme disponíveis, bem como definir situações de emergência. 

 
8. Registros e Relatórios 

Detalhes de todos os registros e relatórios requeridos pelo Comandante, 
Supervisor de Mergulho Sênior e outros. 
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7.5.4 Feedback de Informações 
 Lições aprendidas no decorrer das operações DP práticas poderão ser úteis a 
outras pessoas, além daquelas imediatamente envolvidas. Deverá ser 
providenciada uma maneira de disseminação de informações, para que a 
experiência prática relevante e as lições aprendidas possam ser disponibilizadas a 
outros, para maior segurança das operações de mergulho com DP. Isso poderá 
incluir a disseminação dessas informações, dentro do vaso, na empresa, a 
projetistas, fabricantes e estaleiros. 
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APÊNDICE 7.A – GRAFICO DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE 
MERGULHO DP 
 
A Força Ambiental Total atuando sobre o vaso baseia-se nas velocidades do vento, 
mostradas com ondas relacionadas ao vento e forças de corrente em nós (1 nó = aprox. 
1,85 km/hora) coincidentes.  
 
O envoltório de capacidade representa a velocidade do vento e sua direção (com forças 
coincidentes da corrente e ondas) dentro das quais o vaso poderá manter sua posição com 
segurança.   
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APÊNDICE 7.B – INSTRUÇÕES SUGERIDAS DE PRINCÍPIOS E 
OPERAÇÃO DE SISTEMAS DP 
 

 Os parágrafos V-B-2 e V-C das Orientações referem-se à “correta instrução 
dos princípios e operação dos sistemas DP”. A “instrução correta” mencionada é 
considerada como tendo sido baseada no seguinte nível de detalhes do “diagrama 
em bloco”: 

 
• Os princípios de Operações de DP. 
 O inter-relacionamento de informações de posicionamento, vetores-

empuxo e movimentos da embarcação. Descrição dos principais 
componentes dos sistemas de DP. 

• Sistemas de Entrada de Dados de DP. 
 Descrição das finalidades de todos os sistemas de entrada de dados de 

DP e os princípios sobre os quais eles trabalham. Suas forças e 
fraquezas. Fatores a serem considerados em sua operação. 

• Computador/Sistemas de Comando 
 A finalidade de sistemas de comando por computador. Breve descrição 

dos princípios sobre os quais eles operam. Discussão do modo como 
respondem a erros de posição, erros de orientação, forças do vento, e 
como foram projetados para controlar o empuxo resultante, para levar em 
conta os efeitos de forças ambientais sobre a embarcação. Métodos 
empregados pelos computadores para verificar a validade dos dados 
recebidos, a validade de seus próprios cálculos, e até onde seus sinais de 
comando são obedecidos. A entrada de instruções e apresentação das 
informações por computador. Saída de dados do computador e exigências 
de interface. 

• Unidades de Empuxo 
 Tipos de unidades de empuxo disponíveis, com comentários sobre suas 

forças e fraquezas. Exigências de fornecimento de energia, sistemas de 
comando. Fornecimento de serviços – inclusive necessidades de 
redundância. O efeito em potencial de empuxo em operações de 
mergulho. Comparação de passo/r.p.m. e empuxo resultante. 
Monitoramento das condições. 

• Fornecimento de Energia 
 Acionamento direto, elétrico diesel, rede em anel dedicada e rede em anel 

do navio. Distribuição de energia, provisão de energia para serviços 
essenciais, princípios UPS (N.T. Uninterruptible Power Supply = Fonte de 
alimentação ininterrupta), e descrição geral. Princípios de gerenciamento 
de energia. Provisão de serviços às fontes primárias de força 
motriz.Monitoramento das condições. 

• Princípios de Redundância 
 Falhas do tipo comum, pontos únicos de falhas, falha catastrófica, modos 

de falhas, e análises de efeitos. Maneiras de chegar à redundância, 
duplicação de componentes, provisão de sistemas alternativos  reservas e 
métodos de procedimentos. 

• Capacidades Operacionais  
 Princípios de Capacidades Operacionais – relação entre empuxo 

resultante e efeito das forças ambientais no vaso. Métodos de 
apresentação das capacidades operacionais em forma gráfica e em plot. 



     Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas 
 

193 

Princípios de capacidades operacionais refletindo falhas das unidades de 
empuxo ou de energia. Abordagem de reconhecimento das capacidades 
operacionais máximas, em operações práticas. 

• Simulação de Operação DP 
 Operação de um controlador de computador DP em condições simuladas. 

Preparação para operar em DP. Mudanças simuladas das forças 
ambientais. Posição de compensação e orientação. Simulação de 
problemas nos sistemas de entrada de dados, fornecimento de energia, 
empuxadores e sistemas de comando. 

 
 É contemplado que tal instrução levará provavelmente cerca de cinco dias 
úteis. Além de fornecer treinamento inicial para os Operadores de DP, também 
poderá ser útil aos proprietários e pessoal das empresas fretadoras.  

A instrução acima apresentada poderia formar a primeira parte do treinamento 
para técnicos, mencionado no parágrafo 7.5.2. Em seguida, deveria vir um curso 
adequado de manutenção apresentando os detalhes do hardware e software 
disponível para diagnóstico e reparos do sistema relevante de DP. Também deveria 
ser incluido trabalho prático no equipamento. Essa extensão do curso de 
Operadores poderia ocupar uns cinco a dez dias adicionais, dependendo da 
complexidade do sistema e da experiência do(s) técnico(s). 
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APÊNDICE 7.C - PAINEL DE LUZES DE MERGULHO, FORMAS E 
BANDEIRAS 
 

1. Chamamos a atenção para os Regulamentos Internacionais de Prevenção de 
Colisões no Mar – especialmente as Regras 3(a), 27(b), 27(e), 27(g) e 30. A 
palavra vaso engloba toda e qualquer embarcação que vá na água, inclusive 
aquelas de não-deslocamento, e aviões marítimos usados ou que possam ser 
usados como meio de transporte em água. 

 
2. Os Regulamentos exigem que todos os vasos engajados em operações de 

dragagem ou subaquáticas, com limitada capacidade de manobra, exibam 
luzes e formas, como se segue: 

• Três luzes redondas, em linha vertical, colocadas no local onde possam 
ser melhor visualizadas. A luz mais alta e a mais baixa deverão ser 
vermelhas e a do meio deverá ser branca. 

• Três formas em linha vertical, em local onde possam ser melhor 
visualizadas. A forma mais alta e a mais baixa deverão ser bolas e a do 
meio, um losango. Estas formas deverão ser de cor preta. 

 
3.  Se o vaso estiver engajado em operações de dragagem ou subaquáticas e 

estiver abrindo caminho na água, serão necessárias, além das luzes 
mencionadas no Parágrafo 2 acima, luzes de topo do mastro, luzes laterais e 
uma luz de popa, além das luzes requeridas no Parágrafo 2 acima. 

 
4.  Se o vaso engajado em operações de dragagem ou subaquáticas estiver 

ancorado, serão necessárias, além da(s) luz(es) exigida(s) para vasos 
ancorados ou encalhados/imobilizados, as formas ou luzes exigidas no 
Parágrafo 2 acima. Se existir alguma obstrução, o vaso deverá, então, exibir, 
adicionalmente: 

• Duas luzes vermelhas totalmente redondas ou duas bolas, em linha 
vertical, indicando o lado onde existe a obstrução. 

• Duas luzes verdes totalmente redondas ou losangos, em linha vertical, 
indicando o lado por onde os outros vasos poderão passar. 

 
5. Se o tamanho do vaso engajado em operações de mergulho tornar impraticável 

que as formas acima descritas sejam exibidas, uma réplica rígida da bandeira 
“A” do Código Internacional, com não menos que 1 metro de altura, deverá ser 
colocada de maneira que possa ser vista de todas as direções. 

 
6.  No caso de vasos com menos de 7 metros de comprimento, não é exigido que 

exibam as luzes de mergulho descritas acima. 
 
7.  A interpretação dos regulamentos torna obrigatório o seu cumprimento por 

todos os vasos. As únicas instalações offshore a que isso não se aplica são as 
plataformas fixas permanentes, as quais, uma vez fixadas, não são mais vasos. 
Entretanto, pode-se considerar prudente que as plataformas fixas também 
sigam essas instruções. Os Gerentes de Instalações de plataformas fixas, 
adicionalmente, deverão assegurar que todos os vasos nas vizinhanças sejam 
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advertidos, pelos meios possíveis, que mergulhadores estão operando a partir 
da plataforma ou de algum vaso de menor porte próximo às instalações. 
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8.0 POLITICA DE MÍNIMO DE HORAS PARA DESCANSO  
 
 
8.1 INTRODUÇÃO 

Existem dados suficientes documentando, de forma clara, que mais de 80% 
dos acidentes são causados por falha humana. 

 
 
8.2 HISTORICO 

Historicamente, a comunidade de mergulho comercial – como muitos outros 
segmentos da indústria – tem tratado a segurança a partir de uma perspectiva 
predominantemente técnica. O conhecimento convencional tem dependido da 
engenharia, como solução técnica, para promover a segurança e, assim, minimizar 
os riscos e conseqüências de acidentes no local de trabalho. Regulamentos e 
padrões nacionais e internacionais tratam das exigências dos equipamentos e de 
projeto, bem como de padrões técnicos para ajudar a melhorar a qualidade e 
confiabilidade. Entretanto, apesar das inovações na indústria, os acidentes 
continuam a acontecer. 

 
 
8.3 FATORES CAUSAIS 

Dados confiáveis, apoiados em extensa análise estatística, têm sido 
apresentados, classificando as falhas humanas em cinco categorias, mostradas 
abaixo: 

 
8.3.1  Gerenciamento 

Essa categoria de erro trata da política e procedimentos e inclui itens como 
“número insuficiente de pessoal”, “comunicações ou coordenação inadequadas”, e 
“padrões, regulamentos, políticas ou práticas contendo falhas”. Os erros de 
gerenciamento mais citados envolvem padrões e regulamentos contendo falhas, e 
comunicações ou coordenação inadequadas. 

 
8.3.2  Situação do Operador 

Erros atribuíveis ao estado do operador, caracterizando os seus atributos, 
incluem itens como fadiga, falta de atenção, déficit visual e carga de trabalho. A 
falta de atenção ou de cuidado e fadiga foram os erros mais comumente citados. 

 
8.3.3  Ambiente de Trabalho 

Nesta categoria são descritos os erros causados pelos ambientes natural e do 
local de trabalho, e inclui itens como “ambiente natural perigoso”, “equipamento mal 
projetado quanto ao fator humano”, “manutenção inadequada”, e “informações 
inadequadas”. Os erros mais comumente citados foram equipamento mal projetado 
e ambiente natural perigoso. 

 
8.3.4  Conhecimentos 

A quarta categoria, a de erros de conhecimentos, trata do conhecimento e da 
experiência do trabalhador e inclui itens como “conhecimento técnico geral 
inadequado”, “conhecimento inadequado das capacidades do equipamento”, e 
“falta de conhecimento do papel/responsabilidades da função (exigências efetivas 
da função no local de trabalho). 
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8.3.5  Tomada de Decisões 

A quinta categoria – a tomada de decisões – inclui itens como 
“compreensão falha da situação atual”, “decisão baseada em informações 
inadequadas”, e “trabalho imprudente”. A tomada de decisões baseadas em 
julgamento falho ou em informações inadequadas foram citadas com maior 
freqüência. 

 
Comentário: Duas das cinco principais categorias, a situação do operador 

(8.3.2) e a da tomada de decisões (8.3.5) representam, juntas, o que comumente é 
julgado como “erro do operador” e contribuem para mais da metade dos erros 
atribuíveis às outras categorias de erros. 

Histórico: As falhas humanas causam mais de 80% dos acidentes 
marítimos. As operações de mergulho comercial podem levar a situações onde é 
exigido que as pessoas realizem trabalhos muito acima de limites humanos 
razoáveis. Tal atitude pode levar, e leva, a falhas humanas em virtude da privação 
de sono, depauperação das forças, etc. 

 
 
8.4 DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS  

 As empresas que fornecem serviços na indústria de mergulho comercial não 
recebem orientação alguma da legislação estadual ou federal no que se refere à 
“política de horas mínimas de descanso”. Exige-se, com freqüência, que membros 
de equipe de mergulho desempenhem diversas funções relacionadas ao trabalho, 
durante longos períodos de tempo, passando de uma fase da atividade a outra, 
sem interrupção. Alguns exemplos: 

• Carregar equipamento para deslocamento até o local de trabalho; 
• Transportar equipamento e pessoal até o local de trabalho, por terra; 
• Dirigir-se até o local de trabalho em embarcação ou de helicóptero; 
• Regular e ajustar o equipamento na estação de mergulho. 

 
 Com freqüência, mesmo estando pronta a estação de mergulho, os membros 
da equipe de mergulho se defrontarão com atrasos em efetivamente iniciar as 
operações, devido a circunstâncias fora de seu controle. 
 O resultado liquido do que foi acima descrito, é que, com freqüência, espera-se 
que os membros da equipe de mergulho iniciem imediatamente as operações, sob 
o comando do cliente, o qual não compreende que essas pessoas talvez já tenham 
trabalhado por longos períodos, acima de 12 horas e, portanto, cheguem ao local 
de trabalho em condições de privação de descanso. Portanto, essas pessoas talvez 
já tenham se enquadrado em duas (2) das cinco (5) principais categorias que 
contribuem para mais de 50 por cento dos acidentes atribuíveis a falha humana 
(Estado do Operador e Tomada de Decisões). 

 
 
8.5 POLITICA DA ADCI 

A Associação de Contratantes de Mergulho Internacional-ADCI, em 
cumprimento aos seus estatutos de promover a Segurança, Educação e 
Comunicação na indústria de mergulho comercial, considera adequado e 
necessário propor, de tempos em tempos, orientações de consenso, visando 
contribuir para a redução de acidentes e melhora de condições de trabalho das 
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pessoas ativas na indústria de mergulho comercial. Por conseguinte, a sua 
Diretoria solicitou, ao Comitê de Segurança, Médico e Educação da ADC, que 
criasse tal política. A política doravante apresentada inclui comentários e sugestões 
recebidos de membros da ADC entre 28 de agosto e 24 de novembro de 1996 e, a 
partir de 25 de Novembro de 1996, foi estabelecida como Padrão da ADC. 

 
 
8.6 COBERTURA 

Essa política visa sua aplicação a todos os membros da equipe operacional de 
mergulho, inclusive Supervisores de Mergulho, Mergulhadores, Técnicos de 
Suporte de Vida e Auxiliares de Superfície. Estão excluídas dessa política as 
pessoas que se encaixem na categoria de gerenciamento, por parte do contratante, 
tais como aquelas que exerçam as funções de Gerente de Projeto, Superintendente 
de Projeto, Superintendente de Mergulho e outras pessoas cujas atividades não 
precisem ser realizadas na própria estação de mergulho, em turnos regularmente 
planejados. 

 
 
8.7 DESCANSO MÍNIMO 

O pessoal operacional de mergulho não poderá trabalhar acima de 18 horas 
contínuas, quando tal trabalho incluir o carregamento de equipamento, viagem até 
o local de trabalho por ar, terra ou mar; preparação da estação de mergulho, ficar 
na reserva até que se iniciem as operações de mergulho, participar em operações 
de mergulho ou qualquer combinação destes. Após 18 horas contínuas de trabalho, 
tais pessoas deverão permanecer um mínimo de 8 horas ininterruptas longe da 
estação de mergulho e não serem envolvidas em atividade alguma de trabalho 
alternativo. 

Estão excluídas do acima citado, durante o período inicial de 18 horas, o tempo 
em que o pessoal de operações de mergulho possa ter a oportunidade de um 
período ininterrupto de sono por mais de quatro (4) horas. Tal oportunidade poderá 
ser julgada como tendo sido dada durante, por exemplo, o transporte até o local de 
trabalho por terra, mar ou ar. 

Quando o serviço na estação de mergulho não incluir as atividades 
mencionadas nos parágrafos 1 e 2 acima, não será permitido ao pessoal de 
operações de mergulho trabalhar mais de 16 horas dentro de qualquer período de 
24 horas, ou 60 horas dentro de um período de 96 horas, exceto em caso de 
emergência. Além disso, deverá ser dada, a essas pessoas, uma folga de pelo 
menos 8 horas consecutivas entre os períodos de trabalho. 

Considera-se emergência quando houver uma ameaça direta à contínua saúde 
e bem-estar do(s) indivíduo(s), ou puder ocorrer importante perda de patrimônio, 
como resultado direto de acontecimento não-planejado. 
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9.0 REGISTROS DE ACIDENTES 
 
 
9.1 INTRODUÇÃO 

 Há mais de 32 anos a ADCI tem buscado o objetivo de promover a segurança 
na indústria de mergulho comercial e subaquático. Durante esse período, padrões 
foram estabelecidos suplementando ou ampliando as regulamentações dirigidas às 
atividades subaquáticas envolvendo mergulhadores comerciais. Esses padrões 
receberam amplo reconhecimento por sua excelência e aplicação ao objetivo de 
melhorar a segurança do mergulho comercial. 
A falta de informações efetivas referentes ao número de acidentes notificáveis que 
ocorrem anualmente tem um impacto sobre a missão geral da ADCI. Vários 
esforços foram feitos, durante esses anos, para se desenvolver um mecanismo de 
análise dos acidentes com relação a um setor em particular da indústria, região 
geográfica, ou tipo de atividade. Entretanto, todos falharam, devido a questões de 
sensibilização, de temor de ações na justiça, erros no registro dos fatos e outros 
problemas. Além disso, relatórios enviados diretamente a autoridades 
regulamentadoras são difíceis de serem obtidos dentro de um prazo oportuno para 
que as empresas sócias sejam notificadas sobre questões em potencial de 
segurança das quais elas deveriam ter ciência. 

 
9.1.1 Exigências Regulamentárias em Nível Federal  
 46 CFR – Departamento de Transportes – Guarda Costeira dos EUA 

 O subcapítulo V – Padrões de Segurança e Saúde Ocupacional da Marinha 
(Marine Occupational Safety and Health Standards), Parte §197.484, requer que o 
Responsável notifique ao Oficial Responsável da Inspeção da Marinha, tão logo 
quanto possível, a ocorrência de acidente de mergulho, se envolver qualquer dos 
itens seguintes:  

• Perda de vida 
• Acidente relacionado ao mergulho, sofrido por qualquer pessoa, e que 

cause imobilização por mais de 72 horas. 
• Acidente relacionado ao mergulho, sofrido por qualquer pessoa, e que 

exija hospitalização por mais de 24 horas. 
 

A Parte § 197.486 define a forma do relatório escrito relativo do acidente e 
requer: 
• Que seja apresentado relatório no Formulário CG-2692 quando as 

instalações de mergulho estiverem situadas em uma embarcação ou 
• Que seja usado um relatório por escrito, em forma de narrativa, quando as 

instalações de mergulho se localizarem em uma facilidade (ou planta). 
 

Em qualquer um dos casos, o relatório deverá conter as seguintes 
informações: 

• Nome e número oficial (se aplicável) da embarcação ou da facilidade, 
• Nome do proprietário ou agente da embarcação ou da facilidade, 
• Nome do Responsável, 
• Nome do Supervisor de Mergulho, 
• Descrição do acidente, inclusive causa presumida e 
• Natureza e gravidade dos ferimentos às pessoas. 
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9.1.2 29 CFR – Departamento do Trabalho – Administração de Segurança e Saúde 
Ocupacional 

 A Sub-parte T – Operações de Mergulho Comercial § 1910.440, requer que o 
empregador registre a ocorrência de todos ferimentos ou doenças relacionados ao 
mergulho que exijam a hospitalização do membro da equipe por 24 horas ou mais, 
especificando as circunstâncias do acidente e a gravidade dos ferimentos ou 
doenças. 
 Em maio de 1994 a OSHA esclareceu e definiu, com mais detalhes, as 
exigências, desta forma:  
 Os empregadores deverão relatar, de forma verbal e dentro de oito horas, a 
ocorrência de qualquer acidente com morte ou catástrofe envolvendo a 
hospitalização de três ou mais trabalhadores, conforme 29 CFR § 1910.8. O 
registro deverá incluir as seguintes informações: 

• Nome da empresa 
• Local e data do acidente 
• Número de mortos ou de empregados hospitalizados 
• Pessoa de contato, na empresa 
• Número de telefone da pessoa de contato, na empresa 
• Breve descrição do acidente 

 
NÃO EXISTE A DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO DE MORTES E DE ACIDENTES 
CATASTRÓFICOS! 

 
Embora a maioria das empresas de mergulho comercial estejam isentas da 

obrigatoriedade de manutenção de registros (SIC 7389), é exigido que todas: 
• Façam a notificação verbal, conforme anteriormente descrito. 
• Mantenham um livro de registro (diário) de ocorrências de ferimentos e 

doenças ocupacionais. 
 
9.1.3 Exigências da ADCI 

A ADCI não pode exigir que as empresas sócias, de forma geral, filiadas antes 
de Junho de 2000 notifiquem sobre as mortes/ferimentos catastróficos. Entretanto, 
para aqueles que se tornaram membros após aquela data, a notificação é uma 
exigência, aceita como parte do pedido de admissão como sócio. 

Independentemente do acima declarado, insistimos veementemente que 
TODAS as empresas sócias obedeçam aos procedimentos abaixo, em apoio aos 
nossos objetivos mútuos na indústria. Na ausência de informações válidas e 
factuais, a ADCI continuará sendo incapaz de responder, de forma apropriada, aos 
pedidos das partes legítimamente interessadas, para fornecer os seus índices de 
acidentes e desempenho de segurança como uma indústria – pelo menos, aquela 
representada por nossos sócios! 

 
9.1.4 Procedimentos 

Solicitamos enfaticamente que as empresas sócias enviem à ADCI cópias de 
todos os relatórios exigidos por 29 CFR ou 46 CFR. Nos casos de relatório passado 
inicialmente de forma oral (29CFR), enviar à ADCI as informações derivadas das 
entradas nos Livros de Registros (diários) exigidas por aquele regulamento em 
particular. Os relatórios deverão ser fornecidos à ADCI ao mesmo tempo do seu 
envio às autoridades competentes, para garantir que a ADCI esteja capacitada a 
responder, de forma apropriada, a perguntas sobre as reais circunstâncias do 
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acontecimento, ao invés de ter que se basear no noticiário da mídia o qual, 
freqüentemente não é exato ou é maquiado. 

NÃO é intenção da ADCI divulgar o nome de empresas, indivíduos ou 
circunstâncias contidos nos relatórios recebidos, a menos que sejam conhecidos 
talvez por terem sido já anunciados em comunicado à imprensa ou em 
comunicados sobre segurança, emitidos pela empresa envolvida. A FINALIDADE 
do “sistema” é coletar informações que possam ser usadas para desenvolvimento 
de estatísticas acuradas ou, no caso das informações recebidas, aconselharem o 
desenvolvimento de comunicados de segurança ou algum outro documento, com 
caráter de orientação, que vise promover melhoras na segurança. O conteúdo dos 
relatórios também poderá ser usado para defender nossa indústria contra pessoas 
inescrupulosas, cujos objetivos sejam claramente difamatórios. 
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RELATÓRIO DE ACIDENTE 

 
 
 

Para:  ADCI – Associação Internacional de Contratantes de Mergulho 
    www.adc-int.org ou, 

1-281-893-5118 
 
 

De:  ____________________________________________________ 
    Nome da Empresa 
 
 

Assunto: Notificação de Acidente 
 
 
 
Data do acidente: ________________________ 
Local do acidente: ____________________________________________________ 
Descrição do fato: ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 
 
Natureza e   ____________________________________________________  
gravidade do(s)  ____________________________________________________ 
ferimento(s):  ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 
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9.2 REGISTRO DE ACIDENTES 
 
9.2.1 Relatório 

Deverá ser feita, para arquivo, uma descrição detalhada de todos os ferimentos 
e doenças ocupacionais. 

 
9.2.2 Manutenção dos Registros 

Relatórios e registros médicos deverão ser guardados pelo prazo de cinco 
anos, exceto nos casos em que a lei determine de forma diferente. 

 
 
9.3 PADRÕES DA ADCI DE RELATORIOS ESTATISTICOS DE 

SEGURANÇA 
 
9.3.1 Introdução 

 Os Padrões de Relatórios Estatísticos de Segurança fornecem um esquema de 
relatórios uniformes para todos seus sócios. Eles definem e dão esclarecimentos 
sobre os itens constantes do Formulário da ADCI de Relatório de Dados de 
Incidentes, para registro das informações sobre acidentes, solicitadas pelos 
clientes. 
 Essas definições baseiam-se nas orientações da OSHA para a confecção de 
relatórios, mas não estão em completa conformidade com a OSHA. Os operadores 
desejam comparar sócios com outros sócios, não com outros sub-empreiteiros de 
indústrias diferentes. Portanto, essas orientações consensuais para a confecção de 
relatórios de segurança foram formuladas de maneira a serem claras, concisas e 
de fácil compreensão. Elas se aplicam especificamente à situação da indústria de 
mergulho offshore em particular. 
 Os contratantes de mergulho sujeitos às exigências de manutenção de 
registros segundo a OSHA, deverão usar estritamente as orientações daquele 
órgão, ao preencherem o Formulário da ADCI de Relatório de Dados de 
Incidentes. 
 O Fluxograma da ADCI de Classificação de Acidentes é empregado para se 
determinar rapidamente se o acidente deve ser notificado e, em caso positivo, qual 
é a sua classificação. As informações abaixo explicam, com maiores detalhes, o 
esquema de notificação.  
 

9.3.2 Abrangência e Aplicação 
 Área de Cobertura 
 Deverão ser registradas estatísticas de incidentes e horas trabalhadas apenas 
no caso de operações norte-americanas. Nessas orientações não serão 
considerados dados referentes a outros países. Além disso, deverão ser enviadas 
apenas estatísticas da área sobre a qual a pessoa que fez o relatório tem controle. 
Os critérios para o registro são o controle e acesso à informação. Um escritório que 
despache mergulhadores para uma dada área faz a contagem diária de homens 
offshore, e os relatórios de acidentes desses empregados, cobrirão tais operações. 
O responsável pelo envio de dados deverá declarar, no formulário, quais áreas 
estão representadas. Deverão ser relatados todos incidentes ocorridos com o 
pessoal cujas horas estejam incluídas nas colunas “Total de Horas Trabalhadas”.  
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 Aplicação 
 O Formulário da ADCI de Relatório de Dados de Incidentes faz o relato das 
informações em dois conjuntos, “Operações de Mergulho” e “Total da Companhia”. 
 
  Operações de Mergulho 

  O critério básico para se determinar quem incluir nessa divisão é o 
controle. Relatar incidentes e homens-hora cobrindo todo o pessoal sob 
controle direto do Supervisor de Mergulho responsável. Se pessoal não-
mergulhador for responsável e se reportar ao Supervisor de Mergulho, 
então, será preciso incluí-lo na contagem. Se eles se reportarem a 
alguma outra pessoa não deverão ser incluídos em “Operações de 
Mergulho”. É assumido que todos os sócios têm um painel de operações 
ou um relatório apresentando os homens-dias trabalhando para os 
clientes em diferentes tarefas. Essa é uma forma fácil e uniforme de se 
determinar o número de pessoas e de horas. Poderão ser mantidos 
registros dos totais diários e usados para se computar as horas 
trabalhadas. 

 
Total da Companhia 

Este é o total representando todas as divisões da companhia, tais 
como ROV, construção, marítima oficina, escritório, etc. Os totais das 
operações de mergulho serão incluídos nestes números. Mais uma vez, 
deverão ser relatados todos incidentes relativos a todas pessoas 
incluídas em “Horas Trabalhadas”  

 
 
9.4 CLASSIFICAÇÃO DE INCIDENTES E SUA DEFINIÇÃO 
 
9.4.1 Incidentes ou Doenças Relacionadas ao Trabalho 

 Incluem todos incidentes ou doenças que ocorram enquanto o empregado 
offshore estiver no convés, no turno, ou sob pressurização. Incluem incidentes nas 
oficinas ocorridos durante serviço no local atual de trabalho e relacionados ao 
desempenho da função. Não incluem incidentes relacionados a atividades 
recreativas, a viagens ou a atividades não relativas ao trabalho como, por exemplo, 
comidas. Também não devem ser notificados casos de doenças não relacionadas 
ao trabalho como, por exemplo, resfriados, doenças de natureza contagiosa, 
picadas de insetos, etc. Picadas ou mordidas de animais marinhos, infecções nos 
ouvidos relacionadas ao mergulho, dermatite de contato com produtos químicos 
relacionados ao trabalho, etc. deverão ser registradas. 

 
9.4.2 Acidentes que devem ser Relatados 

 A orientação básica para essa categoria é a de se decidir se o acidente exigiu 
tratamento médico. Se não resultar em despesas médicas e não for o caso de uma 
doença descompressiva, então claramente não será preciso seu registro. Se o 
empregado recebeu tratamento médico que legalmente pudesse ter sido feito por 
enfermeiro ou técnico em enfermagem, também não será necessário o registro. Se 
tiverem sido ministrados antibióticos ou outros remédios somente uma vez, e se o 
incidente atender a todos os outros critérios, então não será necessário notificá-lo. 
Raios-X negativos, lavagens dos olhos e fisioterapia apenas uma vez tampouco 
precisarão ser registrados. A remoção de pontos, material incrustado nos olhos ou 
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em ferimentos, e uma segunda visita ao médico, para outros fins que não o de 
exames e liberação, deverão ser registrados. Quaisquer outras circunstâncias 
poderão ser determinadas consultando-se as “Orientações da OSHA Sobre 
Manutenção de Relatórios Sobre Doenças e Ferimentos Ocupacionais” em vigor. 

 
9.4.3 Horas Trabalhadas 

Para fins desses padrões, as horas serão calculadas de acordo com o seguinte: 
• Offshore 
 Homens-Dias x 24 horas 
• Oficina 
 Homens-Dias x 12 horas 
• Escritório 
 Homens-Dias x 8 horas (40 horas/empregado/semana) 

 
9.4.4 Acidente ou Doença com Perda de Tempo 

Refere-se a acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho que resultem em 
impedimento, do empregado, de realizar qualquer trabalho por 24 horas ou mais, sem 
contar o dia da ocorrência ou o dia em que ele retornar ao trabalho. Para o pessoal 
offshore que não esteja trabalhando em turnos regularmente planejados e sim na base da 
convocação, o acidente não deverá ser considerado como tempo perdido, se ele for para 
terra com o resto da tripulação, no final do trabalho, ou um dia apenas, antes do último dia 
de trabalho, se ele puder retornar ao trabalho dentro de 72 horas. Se o empregado 
trabalhar em regime de trocas de equipe regularmente planejadas e comparecer ao 
trabalho no seu dia normal de escala ou um dia antes, então não será considerado tempo 
perdido, desde que esteja apto a voltar ao trabalho dentro de 72 horas, sem contar o dia 
do incidente. 
 
9.4.5 Acidente ou Doença com Atividade Restrita  

Trata-se de acidente ou doença relacionada ao trabalho, resultando no impedimento, 
do empregado, de desempenhar toda a gama de atividades das quais foi incumbido 
naquele trabalho. As mesmas considerações sobre acidentes com tempo perdido deverão 
se aplicar à atividade restrita. Se o mergulhador, embora com sua capacidade restrita, for 
capaz de trabalhar na oficina ou no convés, mesmo que não haja trabalho para ele, então 
a ocorrência poderá ser classificada como Acidente ou Doença com Atividade Restrita. A 
OSHA especifica que cabe ao empregador a decisão se o empregado poderá ou não 
trabalhar. 
 
9.4.6 Acidente ou Doença Não-Imobilizadora ou Incapacitadora 

Esse é um acidente que deverá ser registrado e que não é considerado como 
envolvendo perda de tempo ou de atividade restrita. 
 
9.4.7 Doença Descompressiva 
 Doença Descompressiva Apenas com Dor (Tipo 1)  
 Se o tratamento offshore for bem-sucedido e todos os sintomas resolvidos, então a 

Doença Descompressiva não precisará ser registrada. O número total de ocorrências 
de Doença Descompressiva Tipo I deverá constar da coluna “Tipo I” do  formulário, 
mas não será incluído no total de acidentes não-incapacitadores nas colunas 
“Operações de Mergulho” e “Total da Empresa”. 
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Doença Descompressiva com Sintomas Graves (Tipo 2) 
 Se todos os sintomas forem resolvidos no local de trabalho e não houver 
necessidade de  tratamento hiperbárico em terra, o incidente será classificado como 
“Atividade Restrita”, embora o mergulhador deva ser examinado por médico. Se for 
feito tratamento hiperbárico posteriormente, então o acidente deverá ser considerado 
como de “Tempo Perdido”. 

 
9.4.8 Número de Mergulhos 

Cada vez que o mergulhador entrar na água, submergir e retornar à superfície, 
será considerado um mergulho. Repetições são considerados apenas como um 
mergulho. Exposições à saturação deverão ser consideradas como número de 
mergulhos igual a homens-dias selo a selo.  

 
9.4.9 Total de Acidentes que Devem ser Registrados 
  Será a soma de todas “Horas Perdidas”, “Atividades Restritas”, e “Acidentes 
Não- Incapacitadores”. 
 
9.4.10 Índices de Incidentes 

O índice de ocorrências deverá ser calculado, nos casos de “Acidentes com 
Tempo Perdido”, e de “Total de Incidentes Notificáveis”. Esse é um método da 
OSHA para se chegar à taxa de incidentes por horas trabalhadas. Representa o 
número total de incidentes de cem empregados trabalhando quarenta horas por 
semana, em um ano com 50 semanas. O Formulário da ADCI de Registro de 
Dados de Incidentes tem quatro índices de incidentes a serem calculadas. Os 
índices de “Tempo Perdido”, e “Total de Incidentes Notificáveis” serão calculados 
tanto da operação de mergulho apenas,  quanto de toda a companhia. 

 
O método de cálculo é dado pela fórmula: 

 
Indice de Acidentes =   Número de Incidentes x 200.000 
                     Horas trabalhadas 

 
9.4.11 Fluxograma de Classificação de Acidentes 

O Fluxograma ADCI de Classificação de Acidentes incluso auxilia na 
aplicação das definições dadas, e deverá ser usado para a classificação de todos 
os acidentes. 

 
9.4.12 Formulário ADCI de Registro de Dados de Incidentes 

O Formulário ADCI de Registro de Dados de Acidentes incluso deverá ser 
usado para se registrar dados de incidentes, em resposta a pedidos de informações 
sobre segurança. Além disso, a ADCI pedirá que todos os contratantes contribuam, 
de forma anônima e uma vez por ano, enviando seus formulários contendo dados 
sobre incidentes. As respostas à pesquisa serão analisadas e publicadas na revista 
Underwater Magazine. Isto dará aos sócios a oportunidade de comparar seus 
registros de segurança com as médias da indústria. 

O formulário anexo poderá ser fotocopiado quantas vezes for necessário, ou 
poderá ser reproduzido, eletronicamente, por computador pessoal. 
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GRÁFICO DE CLASSIFICAÇÕES DE ACIDENTES 

 

Continua 

Acidente não precisa 
ser notificado 

 

O atendimento em função do 
acidente foi apenas de primeiros 

socorros? O empregado está 
retornando imediatamente às 
tarefas costumeiras sem trata-

mento médico posterior? 
 

Infecções decorrentes de ferimentos anteriores, 
resfriados, gripes, doenças infecciosas NÃO são 
doenças. Doença descompressiva, infecções 
nos ouvidos decorrentes de mergulhos, traumas 
por ferimentos repetidos tais como tendinite SÃO 
doenças 
 

Ferimentos tais como cortes, fraturas, 
queimaduras, picadas, mordidas ou picadas 
de animais marinhos ou ferimentos por 
exposição instantânea a produtos químicos 

Sim 

Sim 

Sim 

 Não 

Sim Não 

Sim Ou 

Ou  Ou 

Não 

Ou Ou 

DOENÇA 

Sim 

  ACIDENTE 

Não 

Todas doenças 
relacionadas ao 

trabalho devem ser 
registradas 

O acidente é uma 
doença relacionada 

ao trabalho 

O incidente resulta de um 
acidente de trabalho ou 

 exposição envolvendo um único 
Incidente no ambiente de trabalho 

Você decidiu que o acidente 
é acidente ocupacional 

Um problema causado pela 
exposição a fatores ambientais do 

local de trabalho inclui doenças 
causadas pela absorção de inalação, 

ingestão ou contato direto 

Escolher 
O incidente resulta de exposição ao 
ambiente de trabalho de natureza 
ininterrupta e não-instantânea? 

Não registrar. 
 O incidente não  

precisa ser registrado 

O incidente aconteceu enquanto o 
empregado estava no convés, em turno 

ou sob pressão? O incidente estava 
diretamente relacionado a desempenho 
no trabalho e o ambiente de trabalho? 

INICIAR 

 

Deve ser feita notificação 
do acidente ou doença? 

O acidente ocorreu na América do Norte 
e em área sob jurisdição da Guarda 

Costeira dos EUA ou da OSHA? 

Doença descompressiva apenas 
com dor, curada no local do 

mergulho, sem sintomas residuais 
Escolher 
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Sim 

O empregado tem suturas, debri-
damento de tecidos, remoção 
cirúrgica de objeto incrustado, 
prescrição de dosagens múlti-
plas, consultas médicas ou ses-
sões de fisioterapia ou diagnósti-
co positivo de Raio-X 

O empregado pode 
voltar às suas tarefas 
completa ou parcial-

mente na mudança de 
turno  regularmente 

programada ou quando 
foi necessário? 

 

Sintomas residuais resultam 
em posterior tratamento em 

terra 

Sim 

Sim 

Sim  Classificar 
 como 

 imobilizante 

  Não 

  Sim 

Sim 

Não 
Sim 

  Não 

  Sim 

Não Não 

 Sim  Sim 

Não 

Sim Sim 

Não 

Sim 

Classificar como 
tempo perdido / 
atividade restrita 

  

    Classificar 
    como morte 

Classificar 
o incidente  
registrável 

 

Classificar como 
registrável 

O tratamento médico envolve 
mais que uma consulta que não 
seja para exames e alta. Mais 

que uma prescrição inicial, mais 
que um tratamento ou... 

 

Empregado 
desmaiou? 

O empregado consegue 
retornar ao trabalho outro 

que não ... 

Classificar 
como atividade 

restrita 

Classificar 
como tempo 

perdido 

Empregado conseguiu 
retornar a qualquer 

tarefa no dia seguinte 
ao do acidente? 

 

Empregado é 
 capaz de fazer 

tarefas leves 

Classificar 
como  

imobilizante 

O empregado 
consegue cumprir 

todas suas 
tarefas normais 

 

Foi feito tratamento no 
offshore contra a doença 

com sucesso? 

O empregado morreu?  

Classificar 
como tempo 

perdido 

O incidente  ocorreu  
 no último dia ou no 
 penúltimo dia do 

 trabalho ou de troca 
regularmente 
planejada da 
tripulação? 

Classificar 
 como atividade 

restrita 

O empregado ficou 
impossibilitado 
de trabalhar? 

O incidente foi do Tipo II – 
Sintomas de Doença 

Descompressiva 
do Tipo Grave? 

 

Empregado  
examinado por 

médico 



     Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas 
 

215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               Quinta Edição – ADC International  
 
216 



     Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas 
 

217 

 
 
 
 
 
 
 
SEÇÃO 10.0 
 

 

 

 
VASOS DE PRESSÃO 

PARA  

OCUPAÇÃO HUMANA 
(PVHO) 

 
 

 

 

 

 

ASSOCIATION OF DIVING CONTRACTORS INTERNATIONAL 



                                                                               Quinta Edição – ADC International  
 
218 



     Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial e Subaquáticas 
 

219 

10.0  VASOS DE PRESSÃO PARA OCUPAÇÃO HUMANA 
 
 
10.1  INTRODUÇÃO 

Dentro de sua capacidade técnica e de consultoria na indústria de mergulho, a 
ADCI adotou um conjunto de orientações para reparos e manutenção de 
equipamentos de Vaso de Pressão para Ocupação Humana (PVHO) o qual 
recomenda seja incorporado às práticas da indústria. 

A indústria de mergulhos, por sua natureza, opera dentro de um ambiente 
difícil. Conseqüentemente, o projeto, a construção e a manutenção do equipamento 
de mergulho e os respectivos procedimentos operacionais são regidos por Padrões 
Nacionais e da Indústria, bem como por Regulamentos Nacionais e Internacionais 
(Apêndice A). Os equipamentos e máquinas de Vasos de Pressão para Ocupação 
Humana (PVHO) e respectivos sistemas são equipamentos especializados, cujas 
regras foram estabelecidas de forma especifica, visando minimizar os riscos 
envolvidos. 

Um fator negativo no ramo de negócios de mergulho, como em qualquer outro, 
é que bens valiosos como os Vasos de Pressão para Ocupação Humana (PVHO) 
podem sofrer avarias. As avarias tanto podem ser causadas por acidentes quanto 
pela natureza. Poderão acontecer durante as operações, enquanto em trânsito, ou 
no caso de queda de algo sobre deles. PVHOs já sofreram avarias causadas por 
fogo, sobrepressurização durante testes periódicos, ou pela falta de atenção a um 
trabalho de pintura necessário. As razões podem ser muitas e variadas. 

 
 
10.2  CUIDADOS GERAIS 

 Estes são cuidados gerais que devem ser observados na limpeza, inspeção 
operacional, instalação e manutenção de janelas de acrílico usadas em Vasos de 
Pressão para Ocupação Humana (PVHO). 
 As janelas de acrílico poderão se deteriorar em serviço, devido à exposição a 
agentes prejudiciais de limpeza, a altas temperaturas, a longas exposições à luz 
solar ou à radiação, em tal grau, que talvez levem à perda de qualidade ótica e/ou 
possam provocar rachaduras e arranhões na superfície, gerando problemas nas 
janelas. 
 
Cuidados a serem observados com as de acrílico: 
1. Não empregue solventes quando limpar as janelas ou as exponha a tintas à 

base de solvente ou thinner. 
 
2. Não as exponha a altas temperaturas (acima de 1500F). 
 
3. Não as exponha a altas radiações (acima de quatro (4) Megarads). 
 
4. Inspecione as janelas antes de cada operação. 
 
5. Use gaxetas de vedação, lacres e/ou anéis de vedação (O -ring) feitos apenas 

do material e do tamanho especificado nas plantas. 
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6. Assegure que os lacres e as gaxetas foram corretamente instalados, com 
selantes adesivos ou lubrificantes compatíveis com o material das janelas de 
acrílico. 

 
7. Sempre seja cuidadoso ao manusear as janelas. 
 
8. Não empregue sobrepressão. 
 
9. Mantenha a capa protetora na janela, toda vez que possível. 
 
10. Evite a exposição das janelas, por períodos longos, à luz do sol e/ou de fontes 

de radiação ultra-violeta. 
 

 
10.3  LIMPEZA 

 Quando for necessário fazer a limpeza, as janelas deverão ser limpas com 
cuidado, para não arranhar a superfície. Alguns agentes de limpeza aceitos são: 

a. Detergente e água quente para limpeza (Temperatura máxima de 1200F). 
b.  Nafta Alifática 
c.  Hexano ou equivalente 

 
 Não use solventes de tipo algum (álcool, acetona, etc.) para qualquer 
finalidade, nas janelas, gaxetas ou nos anéis de vedação (O-rings). 
 CUIDADO: É permitida apenas a limpeza e/ou polimento manual. O uso de 
ferramentas mecânicas não é permitido. 
 Após limpeza, inspecione as janelas e veja se existem defeitos como 
rachaduras, aparas ou lascas, fissuras, crazing (Crazing é o desenvolvimento de 
uma rede de rachaduras finas do tipo teia de aranha, na superfície da janela), 
bolhas ou descoloração. 

 
 
10.4  INSPEÇÃO DE SERVIÇO 

Inspeções operacionais deverão ser realizadas antes de cada pressurização da 
câmara. Inspecione, visualmente, a parte externa e interna acessíveis, e superfícies 
dos rolamentos verificando se há problemas como crazing, arranhões, bolhas e 
descoloração. (Crazing é o desenvolvimento de uma rede de rachaduras finas do 
tipo teia de aranha, na superfície da janela, que pode ser causado por estresse ou 
exposição a solventes). Uma lanterna do tipo comum ajudará na localização de 
problemas como lascas, rachaduras ou crazing e na determinação do estado das 
superfícies dos rolamentos. 

Defeitos na face de baixa pressão poderão originar rachaduras e falhas futuras 
no disco plano em janelas cônicas fustum. Com respeito às janelas submergíveis 
de compartimentos de lockout do mergulhador e de sinos de mergulho, ambas 
faces deverão ser consideradas como faces de baixa pressão. 

A profundidade do defeito poderá ser medida empregando-se um micrômetro 
de profundidade com haste pontiaguda (marca Brown and Sharpe, ou igual ou um 
comparador ótico). Deve-se levar em consideração a concentração de arranhões, 
rachaduras ou crazing no centro de áreas de visão, já que isto poderá indicar 
estresse. 
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Toda janela apresentando rachaduras ou arranhões com mais de .030 de 
polegada de profundidade, crazing, bolhas e descoloração na face de baixa 
pressão deverá ser consertada ou substituída. 

Defeitos nas faces de baixa pressão de uma janela de setor esférica, com mais 
de .060 de polegada de profundidade serão motivo para conserto ou substituição 
da janela. 

Janelas com defeitos maiores que .060 de polegada na face de alta pressão 
deverão ser substituídas. 

Defeitos em qualquer superfície de rolamento cônico, com profundidade acima 
de .060 de polegada, serão motivo para imediato conserto ou substituição da 
janela. 

Janelas com bordas lascadas na face de alta pressão deverão ser substituídas 
se: 

a.   não for possível uma vedação adequada ou 
b. o tamanho da lasca que faltar for maior que 1” polegada 

(circunferencialmente) de comprimento ou com profundidade acima de 
.020 de polegada. 

 
Janelas com bordas lascadas na face de baixa pressão deverão ser 

substituídas se a lasca tiver mais de .030 de polegada de profundidade. 
 
 
10.5  INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO 

Deverão ser realizadas inspeções de manutenção pelo menos a cada 12 
meses. 

Esta inspeção envolve a desmontagem completa do conjunto formado pela 
janela. A janela, vedações, superfícies de rolamentos e vedação deverão ser 
limpas, inspecionadas, montadas novamente e passar por teste de pressão. 

Se as gaxetas ou anéis de vedação (O-rings) apresentarem qualquer avaria, 
endurecimento ou desgaste, deverão ser substituídas. Se não for necessária a 
substituição, bastará uma rigorosa limpeza e nova lubrificação. 

 
 
10.6  INSTALAÇÃO 

Os orifícios para exame (viewports) deverão ser adequadamente limpos e 
cuidadosamente instalados, de modo a assegurar um encaixe correto e operação 
segura. Todas as superfícies das janelas deverão estar livres de defeitos. 

Todas as superfícies de contato com metal deverão estar lisas e limpas. A 
superfície deverá estar livre de defeitos e materiais estranhos.  Deverá ser usado 
Halocarbon 25-5S, Fluorlube, Krytox ou lubrificante equivalente compatível com 
oxigênio, e que seja compatível com acrílico. Os parafusos de retenção deverão 
também ser limpos, inspecionados e lubrificados. 

As superfícies de selagem das gaxetas e de anéis de vedação (O-rings) 
deverão estar completamente livres de materiais estranhos tais como agentes de 
limpeza e solventes, ferrugem, areia, grãos, pingos de tinta, etc. Toda tinta que vier 
a ter contato com a janela deverá ser completamente seca. 
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10.7 MARCAS 
As marcas de identificação das janelas deverão ser preservadas durante a 

limpeza e manuseio de cada janela. A respectiva documentação das janelas deverá 
ser mantida junto ao pacote de documentação do Vaso de Pressão para Ocupação 
Humana (PVHO). 

NOTA: Maiores informações poderão ser encontradas no ANSI ASME/PVHO-1, 
Seção 2. 

 
 
10.8  AVARIAS ACIDENTAIS 

Danos estruturais importantes poderão ser causados por acidente ou por 
manuseio incorreto. Poderão incluir: 
 

10.8.1 Avarias no Casco de Pressão 
� Dentes 
� Buracos 
� Penetrador avariado (roscas desguarnecidas) 
� Flange de união 
• Verga de Içamento ou olhal (curvada, quebrada ou orifício alongado) 
• Base de suporte (deformação do caixilho) 

 
10.8.2 Portas 

• Superfície da vedação avariada 
• Dobradiça curvada/quebrada 
• Mecanismo de sujeição avariado 

 
10.8.3 Avarias nas Janelas (Ver Padrão ADCI 02) 

• Crazing  
• Rachaduras/Lascas 
• Respingos de Solda 
• Avarias por thinner da tinta  
• Superaquecimento/Bolhas (deformação permanente) 

 
 
10.9  AVARIAS POR CORROSÃO 
 
10.9.1 Mais importantes que as avarias causadas por algum acidente, e freqüentemente 

desapercebidas até que se agravem, são as avarias provocadas pela corrosão. A 
maioria das avarias por corrosão poderá ser evitada por meio de um programa 
diligente de manutenção preventiva, entretanto, mesmo com os melhores 
programas de manutenção preventiva ainda assim elas poderão acontecer. 

 
10.9.2  Avarias Típicas por Corrosão Poderão Incluir: 

• Corrosão por poços (casco e cabeças) 
• Corrosão por rachaduras 
• Dos penetradores  
• Superfícies de vedação da janela do orifício para exame (viewport) 
• Faces da porta  
• Superfícies de vedação 
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• Sulcos do anel de vedação (O-Ring) 
• Pernas/Selas de apoio 

 
10.9.3 Tolerância de Corrosão 

 Os Vasos de Pressão em geral são construídos com uma tolerância à corrosão 
na espessura calculada exigida do metal. Esta informação geralmente encontra-se 
no certificado do Vaso de Pressão. O exame de áreas afetadas pela corrosão 
deverá ser feito de modo a determinar se a corrosão ultrapassou as tolerâncias 
permitidas, e providências corretivas poderão ser necessárias.  

 
 
10.10 REPARO DE VASOS DE PRESSÃO PARA OCUPAÇÃO 

HUMANA (PVHO) 
O proprietário deverá estar ciente das exigências das autoridades 

regulamentadoras e de terceiros interessados, uma vez que tais exigências terão 
um efeito direto na especificação dos reparos. 

Se o reparo não for tratado da forma correta, independentemente de o serviço 
ser bem executado, ou da qualidade do material usado, sem um esforço consciente 
de cumprimento das regras e regulamentos existentes, é possível que se façam 
reparos caros mas que não atendam as exigências e não sejam, portanto, 
aceitáveis. 

É importante empregar um método definido, quando se tratar do reparo de um 
Vaso de Pressão para Ocupação Humana (PVHO). As ações recomendadas para a 
abordagem de qualquer reparo são as seguintes: 

• Avaliação 
• Plano 
• Execução 
• Documentação 

 
 
10.11 AVALIAÇÃO 

1.  O passo inicial, embora possa parecer óbvio, é fazer uma avaliação da avaria. 
Isto envolve mais que dar uma simples olhada no vaso e concordar que foi 
avariado. Deverão ser investigadas as causas de todas as avarias, para se 
determinar quais medidas poderão ser tomadas, buscando evitar sua repetição. 

 
2.  Medir ou quantificar a avaria, para ter respostas a perguntas sobre a extensão 

da avaria visível. Ter consciência de que podem existir áreas ocultas de 
avarias. Fazer um desenho ou mapa da área avariada, as fotos poderão ser 
úteis. Fazer um relatório por escrito, descrevendo a natureza e extensão da 
avaria. Ser exato e incluir tantos detalhes quanto possível. Fazer uma avaliação 
honesta, lembrando que o objetivo é salvar o Vaso de Pressão para Ocupação 
Humana (PVHO) e colocá-lo, novamente em operação, de forma segura. 

 
3.  Avarias nos limites de pressão do vaso demandarão que todos e quaisquer 

reparos sejam feitos de acordo com o código do fabricante. Da mesma forma, 
avarias na tubulação anexa deverão ser reparadas segundo o seu código de 
construção. Apenas componentes que preencham as exigências aplicáveis de 
código deverão ser usados nos reparos ou substituições. 
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4.  Reunir toda documentação existente sobre o vaso. O pessoal da engenharia, a 
oficina de reparos autorizada (segundo o código), o inspetor autorizado 
(segundo o código), o representante da seguradora, o inspetor de sociedade de 
classificação, etc. precisarão destas informações. 

 
5.  Dependendo do tipo e extensão das avarias, pode ser necessário pedir uma 

inspeção com ensaio não-destrutivo (N.D.T.) para se determinar a sua 
gravidade. Talvez seja necessário fazer o jateamento abrasivo do vaso até o 
metal ficar exposto, para se determinar o abrangência exata do trabalho. 

 
6.  Preparar um relatório escrito e orçamento dos reparos. 

 
NOTA: Se couber a você a decisão quanto ao arranjo do reparo – não omita 
este passo! Ele se tornará sua ferramenta para controlar o projeto dos reparos. 

 
 
10.12  PLANO 

1. Faça um plano técnico para o reparo. O plano deverá determinar claramente a 
abrangência do trabalho para o construtor, bem como o abrangência de 
responsabilidades. Este plano, se corretamente delineado, poderá servir como 
a especificação do trabalho e como parte da ordem de compra. 

 
2.  O plano deverá apresentar, de forma clara, os códigos, padrões, regras, 

regulamentos, e qualidade de execução que irão reger o trabalho. Não se 
esqueça da papelada exigida. Seja muito específico quanto a relatórios e 
papéis que deverão ser entregues, e pelos quais o construtor ou a oficina de 
reparos é responsável. 

 
3.  Prepare, ou faça com que outros preparem, os desenhos e/ou cálculos 

necessários para executar o reparo planejado. Talvez seja preciso engajar um 
engenheiro, da empresa ou terceirizado, para assegurar que todos os detalhes 
foram tratados. 

 Você deverá, então, obter a concordância, da agência regulamentária 
(jurisdição) ou sociedade de classificação, de que: 

• Os reparos e técnicas propostos se enquadram no código 
• Os materiais propostos atendem às exigências de código 
• O plano de reparos será aprovado 

 
  A maioria dos reparos necessitará de uma inspeção visual inicial do vaso e 

avaliação do seu plano de reparos. 
 
 
10.13 EXECUÇÃO 

1. Tendo obtido a concordância das partes exigidas, e armado com seu plano de 
reparos, orçamento, desenhos e especificações, agora você está pronto para 
falar com um construtor ou oficina qualificados. 

 
2. A escolha menos problemática refere-se ao fabricante original do vaso. Nem 

sempre isto é possível, mas a probabilidade é de que ele tenha os registros, o 
que tornará o reparo e a documentação mais fáceis. 
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 Infelizmente, muitos dos fabricantes de Vasos de Pressão para Ocupação 
Humana (PVHO) dos últimos 15 anos deixaram esse ramo de negócios ou 
talvez não tenham guardado os registros sobre o seu vaso. A ASME exige que 
os registros sejam retidos por apenas 5 anos. Uma boa idéia é exigir uma cópia 
de toda a papelada, como parte do seu contrato de compra com qualquer 
construtor ou oficina de reparos. 

 Se o vaso foi registrado junto à Diretoria Nacional de Inspetores de Vasos de 
Pressão (ou: National Board of Pressure Vessel Inspectors, dos EUA) você 
poderá obter cópias do certificado, contatando a Diretoria Nacional. 

 
3. A próxima melhor escolha seria um construtor que esteja atualmente construindo 

e certificando Vasos de Pressão para Ocupação Humana (PVHO). O fabricante 
deverá estar autorizado a fornecer o selo “U” da ASME e/ou o selo “R” da 
Diretoria Nacional. A abrangência e critérios de diferenciação entre reparos 
maiores e menores são dados pela especificação da Diretoria Nacional, Código 
ANSI-NB23. Alternativamente, no caso de Vasos de Pressão para Ocupação 
Humana (PVHO) construídos de acordo com outros códigos, a oficina de 
reparos deverá estar certificada para fazer reparos segundo o código pelo qual 
o Vaso foi construído. 

 
 
10.14 TESTES 

1. Vários tipos de testes poderão ser empregados antes, durante e depois de 
reparos. 

 
2. Os resultados dos testes deverão ser conservados, como parte da 

documentação do equipamento. 
 
3. Todos os Ensaios Não-Destrutivos deverão ser feitos de acordo com ASME 

Seção V “Exame Não-Destrutivo”, por pessoal qualificado para o tipo de testes 
empregados. 

 
4. Testes de pressão deverão ser feitos segundo um procedimento escrito e com 

os cuidados adequados de segurança. 
 
 
10.15  DOCUMENTAÇÃO 

1. Todos os reparos e alterações deverão ser registrados no Livro de Registros 
(diário) de Equipamento. Deverão ser acompanhados de certificados e marcas 
de identificação. Da mesma forma, os testes de pressão deverão ser 
documentados e registrados no livro. Qualquer alteração ou modificação deverá 
constar em todas as revisões de desenhos. 

 
2. Todos certificados, desenhos, cálculos e relatórios deverão ser conservados 

durante toda a vida útil do equipamento. 
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Uma abordagem profissional do reparo de Vasos de Pressão para Ocupação 
Humana (PVHO) renderá resultados profissionais, preservando, portanto, um 
bem valioso e garantindo a segurança dos ocupantes e operadores. 
 É impossível garantir que não acontecerão acidentes. Entretanto, a 
probabilidade poderá ser significativamente reduzida por meio de um bom 
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e práticas consistentes de 
segurança. 

 
 
APÊNDICE 10.A   

• ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII Division 1 & 2 – 
Código para Caldeiras e Vasos de Pressão, Seção VIII, Divisão 1 & 2 - ASME 

• ASME Section V Non-Destructive Examination – Exame Não–Destrutivo, 
Seção V, ASME 

• ANSI – ASME/PVHO-1 Safety Standard for Pressure Vessels for Human 
Occupancy – Padrão de Segurança para Vasos de Pressão para Ocupação 
Humana - ANSI – ASME/PVHO-1 

• ANSI B31.1 Code for Pressure Piping. Power Piping – Código para 
Tubulação de Pressão, Tubulação de Energia - ANSI B31.1 

• Association of Diving Contractors Consensus Standards for Commercial 
Diving Operations – Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Co-
mercial da  Associação de Contratantes 

• 29 CFR Part 1910 OSHA rules for Commercial Diving – Regras para 
Mergulho Comercial, - 29 CFR Parte 1910 - OSHA 

• 46 CFR Part 197 USCG rules for Commercial Diving Operations – Regras 
para Operações de Mergulho Comercial - Padrão 46 CFR USCG - Guarda 
Costeira dos EUA 

• IMO (International Maritime Organization) Code of Safety for Diving 
Systems a.536(13) – Código de Segurança para Sistemas de Mergulho 
a.536(13) – IMO Organização Marítima Internacional  

• IACS (International Association of Classing Societies) - Associação 
Internacional de Sociedades de Classificação 

- ABS – American Bureau of Shipping 
- DNV - Det Norske Veritas (Noruega) 
- Lloyds Registry  

• National Board of Boiler & Pressure Vessel Inspectors ANSI-NB23 – 
Diretoria Nacional dos Inspetores de Caldeiras e de Vasos de Pressão ANSI-
NB23 
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11.0  SISTEMAS DE MANUSEIO 
 
 
11.1 ABRANGÊNCIA 

 Orientações para o projeto, instalação e testes de sistemas de manuseio para 
o lançamento e resgate de mergulhadores. 

 
 
11.2 GERAL 

Os sistemas de manuseio para o lançamento e resgate de mergulhador ou 
mergulhadores entre o local de mergulho na superfície e o local de trabalho, seja 
sino ou plataforma, deverão: 
1. Ser projetados, fabricados, instalados e testados de acordo com todos códigos 

de projeto, padrões, e regulamentos aplicáveis. 
 
2. Ser projetados de tal modo que, em condições normais, o sistema motriz, e não 

os freios, controle as operações. 
 
3. Ser equipados com um freio mecânico capaz de segurar 1.25 vezes o limite de 

segurança nominal do guincho.  
 
4. Ser projetados de modo que a carga possa ser parada e mantida em posição, 

se ocorrer falha no suprimento de energia, se for desengatado ou desligado, ou 
ainda, se o controle operacional for liberado. 

 
5. Ter comandos localizados ou instalados de forma a permitir ao operador a visão 

e o controle da operação de içamento.  
 
6. Após todas e quaisquer instalações, alterações, reparos ou falhas, ser 

rigorosamente examinados e testados funcionalmente, bem como testados com 
carga equivalente a 1.25 vezes o limite de segurança nominal do sistema de 
manuseio. 

 
7. Ter cabos de aço e acessórios que: 

• Tenham sido instalados, acabados e sua manutenção feita de acordo com 
critérios do projeto e/ou recomendações do fabricante. 

• Sejam inspecionados visualmente a cada 6 meses, para verificação de 
avarias, deterioração ou deformação. 

• Sejam periodicamente examinados e testados segundo códigos e padrões 
reconhecidos aplicáveis. 

• Ter cabos de aço e acessórios cuja carga nominal seja de 8 vezes o limite 
de segurança nominal do sistema. 

 
8. Se o umbilical do sino for usado como parte do sistema de resgate, a ponta do 

umbilical deverá ter sido projetada para essa tarefa. 
 
9. Ter instalado um tambor para enrolar cabos, se o ângulo de deslocamento for 

superior de 2 graus. 
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11.3  REFERÊNCIAS 
 

1. ADC Consensus Standards for Commercial Diving and Underwater 
Operations - Padrões de Consenso da ADCI para Operações de Mergulho 
Comercial e Subaquáticas 

2. 46 CFR Part 197 USCG rules for Commercial Diving Operations – Regras 
para Operações de Mergulho Comercial - 46 CFR Parte 197- Guarda Costeira 
(dos E.U.A.) 

3. 29 CFR Part 1910 OSHA rules for Commercial Diving Operations – Regras 
para Operações de Mergulho Comercial - 29 CFR Parte 1910 - OSHA 

4. American Bureau of Shipping Rules for Building and Classing Underwater 
Vehicles, Systems, and Hyperbaric Facilities – Appendix D – Bureau 
Americano de Regras da Marinha Mercante para Construção e Classificação de 
Veículos e Sistemas Subaquáticos, e Instalações Hiperbáricas – Apêndice D 

5. Lloyds Register Rules and Regulations for the Construction and 
Classification of Submersibles and Underwater Systems Part 5, Chapter 7 - 
Regras e Regulamentos para a Construção e Classificação de Sistemas 
Subaquáticos e Submergíveis, Parte 5, Capítulo - Lloyds Register. 

6. Norske Veritas Rules for Certification of Diving Systems Section 7 – 
Regras de Certificação de Sistemas de Mergulho, Seção 7 – Norske Veritas 

7. American Petroleum Institute RP 2D Recommended Practice for Operation 
and Maintenance of Offshore Cranes – Prática Recomendada para Operação 
e Manutenção de Guindastes Offshore - RP 2D - Instituto Americano de 
Petróleo  

8. IMO (International Maritime Organization) Code of Safety for Diving 
Systems – Código de Segurança para Sistemas de Mergulho – IMO 
(Organização Marítima Internacional) 
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12.0 MERGULHO COMERCIAL EM RESERVATÓRIOS DE 
ÁGUA POTÁVEL  

 
12.1  ABRANGÊNCIA 

 O padrão ADCI 11-1999 foi emitido visando fornecer orientações às 
autoridades encarregadas de reservatórios de água que empregam mergulhadores 
para conduzir inspeções subaquáticas em reservatórios de água potável. Esse 
processo permite ao operador das instalações realizar a inspeção subaquática 
minimizando a perda de água e tempo de parada ligados à manutenção requerida 
do reservatório. 
 A pesquisa feita pela ADCI e empresas sócias identificou, de forma clara, um 
grande número de reservatórios de água potável onde operações de mergulho são 
realizadas por pessoal sem treinamento adequado, com consideração mínima à 
segurança, e em flagrante violação dos regulamentos aplicáveis, tanto federais 
quanto estaduais, na realização de operações de mergulho comercial. 
 Sendo assim, a ADCI, em cooperação com a Associação Americana de 
Trabalhos com Água (AWWA), dedicou-se a desenvolver esse Padrão. Com a 
promulgação do Padrão 11-1999, foram disponibilizadas orientações referentes às 
exigências legais envolvendo a realização de operações de mergulho comercial, e 
mais: o risco e exposição correlatos que possam ser gerados, se ocorrer acidente 
são minimizados. 
 Esse Padrão não tem a intenção de chamar a atenção sobre ações detalhadas 
relativas a procedimentos de desinfecção. Na opinião da ADCI, tal assunto é 
abordado de uma forma melhor no Padrão C652—92, da AWWA. 

 
 
12.2  GERAL 

As operações de mergulho comercial realizadas em reservatórios de água 
potável e tanques de armazenagem apresentam um conjunto único de exigências. 
Não apenas a desinfecção do pessoal e do equipamento de mergulho deverá ser 
considerada mas também muitos outros fatores. Quase todos os reservatórios 
exigem o uso de procedimentos de entrada em ambientes confinados. O acesso ao 
topo dos tanques e reservatórios, talvez a dezenas de metros acima do chão, 
apresenta um óbvio perigo. Para piorar a situação, falta o conhecimento, por parte 
dos operadores desses locais, do que seja um método seguro e correto de se 
realizar o trabalho visado. Tudo isso serve para apresentar as variáveis de natureza 
desconhecida às pessoas não familiarizadas com os procedimentos corretos. 

O objetivo desse Padrão é chamar a atenção sobre algumas das exigências 
mais óbvias para se conduzir, de modo seguro, operações de mergulho comercial 
em tanques e reservatórios de água potável, exigências consistentes com os 
regulamentos federais, às quais os estados deverão obedecer. 

 
Este Padrão deverá servir como substituto da Seção 5 : 

PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO DURANTE INSPEÇÃO SUBAQUATICA 
DE INSTALAÇÕES DE ARMAZENAGEM DE ÁGUA POTÁVEL, do Padrão C652-
92 da ANSI/AWWA. 
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12.3  REQUISITOS DE REFERÊNCIA 
Os seguintes requisitos de regulamentos, padrões e procedimentos deverão 

ser preenchidos, na realização de operações de mergulho comercial em 
reservatórios de água potável: 

 
1. U.S. DEPARTMENT OF LABOR (OSHA) 29 CFR, Subpart T – Commercial 

Diving Operations - § 1910.401 through §1910.441 – 29 CFR, Sub-parte T – 
Operações de Mergulho Comercia l- §1910.401 ao §1910.441 - 
DEPARTAMENTO DO TRABALHO DOS E.U.A. (OSHA). 

 
2. U.S. DEPARTMENT OF LABOR (OSHA) 29 CFR, Permit Required Confined 

Spaces § 1910.146 - 29 CFR,, Licença Necessária Para Espaços Confinados 
 §1910.146 - MINISTERIO DO TRABALHO DOS E.U.A. (OSHA). 

 
3. ASSOCIATION OF DIVING CONTRACTORS INTERNATIONAL (ADCI) 

Consensus Standards for Commercial Diving Operations, Current Edition  
Padrões de Consenso para Operações de Mergulho Comercial, Edição 
 Atual. ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CONTRATANTES DE 
MERGULHO  (ADCI) 

 
4. ASSOCIATION OF DIVING CONTRACTORS INTERNATIONAL Standard 11 – 

1999, COMMERCIAL DIVING IN POTABLE WATER FACILITIES. Current 
Edition – Padrão 11 – 1999, MERGULHO COMERCIAL EM INSTALAÇÕES DE 
ÁGUA POTAVEL, Edição Atual, ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE 
CONTRATANTES DE  MERGULHO. 

 
5. ANSI/AWWA D101-53 (R86) – AWWA STANDARD FOR INSPECTING 

 AND REPAIRING WATER TANKS, STANDPIPES, RESERVOIRS AND 
 ELEVATED TANKS FOR WATER STORAGE. PARTS A&B. – ANSI/AWWA 
D101-53 (R86) AWWA - PADRÃO DE INSPEÇÃO E REPAROS DE TANQUES, 
COLUNAS, RESERVATORIOS E TANQUES ELEVADOS PARA ESTOCAGEM 
DE ÁGUA. PARTES A&B. 

 
6. AWWA C652-92, AWWA STANDARD FOR DISINFECTION OF WATER 

 STORAGE FACILITIES – Exclusive of Section 5. - AWWA C652-92, 
PADRÃO PARA DESINFECÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ARMAZENAGEM DE 
ÁGUA – Excluindo-se a Seção 5. 

 
NOTA: O padrão ANSI/AWWA C652-92 se aplicará com relação aos 

procedimentos de desinfecção e deverá ser o documento máximo a este respeito. 
 
 
12.4  JURISDIÇÃO 

Regulamentos federais e estaduais da OSHA se aplicarão toda vez que existir 
uma relação empregador-empregado sob a jurisdição da OSHA. A jurisdição 
federal da OSHA se aplicará em todas as áreas dos EUA, exceto onde o governo 
estadual ou territorial tiverem adotado regulamentos que contenham, pelo menos, 
tudo aquilo especificado nos regulamentos da OSHA em nível federal. 
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12.5  APLICAÇÃO 
OSHA §1910.401(a)(2) declara que “Este padrão se aplica a operações de 

mergulho e correlatas de apoio, conduzidas em conexão com todos os tipos de 
trabalho e emprego”. Estão excluídos: 

• Mergulhos somente para fins de instrução, usando circuito aberto, ar 
comprimido SCUBA e realizado dentro dos limites de não-
descompressão. 

 
• Realizado somente para busca, resgate ou fins correlatos de segurança 

pública, por uma agência governamental ou sob o controle dela, ou:  
-   NOTA: definido como tendo o propósito imediato de prevenção de 

acidente ou prevenção contra perda de vidas – não para realização de 
atividades rotineiras de mergulho comercial em apoio a agência 
governamental! 

 
• Definido como mergulho científico e que esteja sob a direção e controle de 

um programa de mergulho. 
 
 
12.6  PADRÃO DE NÚMERO MÍNIMO DE PESSOAS  

O padrão OSHA §1910.41 0 (a)(1) declara que: 
 

• Cada membro da equipe de mergulho deverá ter a experiência ou 
treinamento necessários para realizar, de maneira segura e saudável, 
tarefas de que foi incumbido. 

• Todo membro da equipe de mergulho deverá ter sido treinado em 
Ressuscitação Cárdio-Pulmonar e Primeiros Socorros (Curso padrão da 
Cruz Vermelha Americana ou equivalente, (a)(3). 

• Membros da equipe de mergulho que fiquem expostos ou controlem a 
exposição de outras pessoas a condições hiperbáricas deverão ser 
treinados em Física e Fisiologia relacionadas ao mergulho (a)(4). 

 
A Carta de 29 de outubro de 1996 da OSHA apresenta uma interpretação dos 

padrões de Mergulho Comercial (29 CFR Parte 1910, Sub-parte T) da OSHA, que 
declara: 

 
Ao se calcular o número de membros da equipe de mergulho necessário para 

uma situação em particular, deverá ser dada a devida consideração ao padrão 
§1910.421(d) – “Avaliação do Planejamento”, §1910.421(e) – “Atividades 
perigosas”, e §1910.422(a)(3) o qual requer que se providencie um meio de ajudar 
ao mergulhador ferido a sair da água. 

O mergulho comercial utilizando ar comprimido-SCUBA requer uma equipe de 
mergulho de, no mínimo, três (3) membros, como se segue: 

A pessoa na função de responsável (DPIC), algumas vezes conhecida como 
Supervisor de Mergulho, um mergulhador reserva e um mergulhador 
auxiliado pela superfície, por cabo. 

O mergulho comercial com ar fornecido na superfície requer uma equipe de 
mergulho de, no mínimo, três membros, como se segue: 

DPIC (1) e um mergulhador (2) que deverão ser continuamente 
acompanhados por um auxiliar de superfície (3) enquanto ainda na água. 



                                                                               Quinta Edição – ADC International  
 
236 

Com relação ao mergulho utilizando ar comprimido fornecido na superfície, 
com profundidade de 100 pés ou menos, que não exige a descompressão, não é 
especificado um mergulhador reserva em todos os mergulhos. 

As pessoas na função de auxiliar de superfície são membros da equipe de 
mergulho e deverão preencher os requisitos acima especificados. O pessoal 
trabalhando como auxiliar de superfície deverá, o tempo todo, manter pelo menos 
uma das mãos no umbilical do mergulhador ou na linha de vida. 

 
 
12.7  PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO 
 
12.7.1  Operações em Reservatórios Não-Isolados 

Embora o operador do reservatório de água talvez prefira isolar as instalações 
do sistema durante as atividades de manutenção subaquática, deve-se reconhecer, 
entretanto, que esse isolamento para a manutenção rotineira subaquática poderá 
ser inconveniente ou até mesmo impossível, como resultado de limitações do 
projeto ou da operação do sistema. 

Todas e quaisquer operações de mergulho conduzidas em reservatórios de 
água em situação de não-isolamento poderão oferecer perigo em potencial ao 
mergulhador. Isto se deve à pressão diferencial criada pela cabeça d´água versus a 
pressão decrescente no local de descarga da válvula. 

Sob tais condições, durante o planejamento e avaliação deverá ser 
considerada uma rigorosa avaliação, e tomadas as providências adequadas para 
assegurar que o mergulhador e o equipamento não estejam sujeitos à pressão 
diferencial. 

Deverão também ser tomadas medidas para garantir que o mergulhador esteja 
ciente do fato de que uma válvula em particular estará aberta e que existe o perigo 
de pressão diferencial. Deve-se ter o cuidado de informar, ao mergulhador, sobre a 
detalhada localização das válvulas abertas e instruí-lo a permanecer longe desses 
locais. 

O operador do reservatório de água DEVERÁ tomar parte nas discussões 
relacionadas à segurança do mergulhador em instalações não-isoladas e estar 
preparado para tomar as providências adequadas conforme o combinado! 

 
 
12.8  OPERAÇÕES EM INSTALAÇÕES ISOLADAS 

1. Caso o operador do reservatório de água escolha isolar a área para a 
realização das atividades de manutenção subaquática, então essa área deverá 
ser retirada do uso e isolada do sistema antes do início de quaisquer atividades 
de mergulho. Todas as válvulas primárias e secundárias de entrada e saída do 
sistema deverão ser verificadas, pela pessoa na função de responsável da 
operação de mergulho (Supervisor de Mergulho), para assegurar que estejam 
bloqueadas e com etiqueta de “fechada”. 

 
2. Se as válvulas do reservatório tiverem de ser inspecionadas durante as 

operações de mergulho, as válvulas a montante ou a jusante do sistema 
deverão ser fechadas. 

 
3. Todas as válvulas críticas ao isolamento do reservatório de água deverão 

receber etiquetas indicando “fechada” ou “aberta”, conforme combinado durante 
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o planejamento e avaliação. Deverá ser garantido que a(s) válvula(s) assim 
permaneçam e que não se troquem as posições de nenhuma daquelas que 
tenham sido etiquetadas, sem a permissão expressa tanto da pessoa na função 
de responsável do reservatório de água quanto daquela na função de 
responsável pela operação de mergulho (Supervisor de Mergulho). 

 
4. Os mergulhadores não deverão entrar no cano ascendente de caixa d´água 

suspensa, a menos que o tanque tenha sido isolado e etiquetado de acordo 
com os procedimentos OSHA Travar/Etiquetar (Lock Out / Tag Out).  

 
 
12.9  EXIGÊNCIAS DE PESSOAL E DE EQUIPAMENTO 
 
12.9.1  Equipamento 

 Todo equipamento de mergulho e outros usados para inspeção subaquática de 
reservatórios de água potável deverão, sempre que possível, ser dedicados apenas 
a tal finalidade. Se não for viável, todo equipamento para uso em reservatórios de 
água potável deverá ter certificado de que foi rigorosamente desinfetado antes da 
chegada ao local de trabalho, e novamente desinfetado na chegada ao reservatório 
de água potável. 
 Se tiver que ser usado equipamento não-dedicado em reservatórios de água 
potável, esse equipamento deverá ser desinfetado, primeiramente pela remoção de 
todos fragmentos, sujeira ou outras substâncias visíveis e, em seguida, totalmente 
imerso em solução de cloro 200 PPM no mínimo por dois minutos, antes do uso em 
água potável. A imersão completa ou total significa que todas as superfícies 
externas do equipamento em contato com a água potável deverão estar em contato 
contínuo com a solução de cloro 200 PPM. 
 Fornecimento de Ar Comprimido ao Mergulhador. O equipamento 
empregado na estação de armazenagem de água potável não deverá ser do modo 
SCUBA, exceto para inspeção de curta duração, em que o mergulhador não 
levantará material sedimentado, ou em circunstâncias emergenciais. Se for 
utilizado equipamento para o modo SCUBA, deverá ser totalmente desinfetado 
antes da realização das operações, conforme declarado anteriormente. 
 O equipamento de fornecimento de ar comprimido pela superfície consistirá de 
um compressor capaz de fornecer um mínimo de ar Grau D e ter um máximo de 25 
PPM do conteúdo total de hidrocarbono (como metano), um sistema de filtros, um 
tanque de estoque de volume, e adequado distribuidor ou manifold. Como opção ao 
sistema acionado por compressor, o ar poderá ser fornecido por bancos adequados 
contendo ar respiratório de alta pressão, e equipados com sistema regulador 
apropriado, com redutor de pressão para conectar ao filtro de ar/reservatório de 
ar/sistema de distribuidor ou manifold Não importa qual o sistema usado, o 
contratante do mergulho deverá disponibilizar, para inspeção no local de trabalho, a 
documentação (ou cópias) dos resultados de testes de ar realizados de acordo com 
a Regulamentação OSHA §1910.430 (b)(4).  

• Umbilical do Mergulhador. As mangueiras do umbilical do Mergulhador 
deverão consistir, no mínimo, de mangueira respiratória, um cabo de 
comunicações e um meio de se calcular a profundidade do mergulhador. Se 
não houver mangueira de profundímetro instalada no umbilical, deverá ser 
providenciado e/ou assegurado, no local do mergulho, um meio adequado 
de se determinar a profundidade do mergulhador. A profundidade máxima 
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estrutural do piso do tanque de água poderá ser usada como ponto de 
referência. 
  

 A comunicação deverá ter a configuração de “com fio” (hard wire). Dispositivos 
de comunicação sem fio são inaceitáveis porque lhes falta confiabilidade em 
espaços confinados, tais como no ambiente de armazenagem de água potável. 

• Roupas do Mergulhador. Cada mergulhador deverá usar uma roupa 
seca, de borracha vulcanizada ou outro material de superfície lisa, em 
bom estado, que não tenha rasgos, arranhões, áreas danificadas ou 
outras imperfeições que possam prejudicar a roupa ou servir como local 
de contaminação bacteriológica. Além disso, as vestes do mergulhador, 
inclusive o capacete e roupa de mergulho deverão prover o 
encapsulamento e isolamento total do corpo do mergulhador, em relação 
à água potável. 

 
As mãos do mergulhador deverão ser envoltas em luvas de borracha (não de 

neoprene) que estarão vedadas aos punhos da roupa, para evitar a entrada de 
água e possível contaminação bacteriológica. 

• Capacete de Mergulho. O(s) mergulhador(es) deverá(ão) usar capacete 
de mergulho (capacete duro, que envolva totalmente a sua cabeça em 
ambiente seco) equipado com comunicações de viva voz, uma braçadeira 
de pescoço que possa ser selada à roupa e ajustada para aceitar um sis-
tema de bailout com válvula de interrupção. Além disso, o capacete deve-
rá, assim como todo o equipamento e trajes, ser considerado uma fonte 
potencial de contaminação bacteriológica. O uso de máscara de mergulho 
com qualquer configuração, e regulador respiratório que não envolva to-
talmente a cabeça do mergulhador com um capacete seco deverá ser es-
pecificamente proibido, exceto em caso de emergência. 

• Estoque de Ar de Emergência. Cada mergulhador deverá carregar e 
anexar ao seu capacete, um Estoque de Ar de Emergência, por exemplo, 
uma garrafa bail out. A garrafa deverá estar com a carga completa e ser 
acoplada ao capacete por uma válvula de interrupção in line. 

 
12.9.2  Requisitos de Pessoal  

• Pessoal treinado e portador de certificado para o trabalho de mergulho de 
recreio não é considerado qualificado para participar de operações de 
mergulho comercial, a menos que tenha recebido treinamento formal em 
salas de aula ou outro tipo de treinamento avançado. 

• Pessoas engajadas em operações de mergulho envolvendo reservatórios 
de água potável deverão ser especificamente treinadas para conduzir tais 
operações. Essas pessoas têm uma função específica, em um ambiente 
crítico à saúde e bem-estar daqueles que dependem da pureza do 
fornecimento de água. Como tal, os mergulhadores que realizarem essas 
operações deverão ser certificados, pelo contratante de mergulho, de que 
receberam um curso de instruções adequado à tarefa visada. 

• Certificados emitidos por organizações recreativas como PADI, NAUI, 
YMCA (ACM), SSI, etc., não são aceitos como prova de competência para 
a condução de operações de mergulho comercial. 

• Diplomas emitidos por escolas reconhecidas de treinamento em mergulho 
comercial, documentos militares demonstrando treinamento pelo menos 
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equivalente ao de Mergulhador de segunda Classe da Marinha dos EUA, 
Cartões de Certificação de Mergulhador Comercial emitidos pela ADCI ou 
cartões de certificação de fontes estrangeiras reconhecidas, bem como 
Livros de Registros do Mergulhador – LRM, que contenham  provas de 
participação, por longo prazo, em mergulho comercial, poderão ser 
usados para determinação das credenciais de mergulhadores comerciais. 

• O pessoal a ser empregado na condução de operações de mergulho em 
reservatórios de água potável deverá já ter recebido treinamento anterior 
e ter experiência na realização de tais operações. O reconhecimento 
desses fatores é crítico para a preservação da integridade da indústria. 

• Todo o pessoal da equipe de mergulho deverá estar livre de doenças 
transmissíveis e não poderá, sem o consentimento médico para retornar 
às atividades de mergulho, ter estado sob cuidados médicos nos sete dias 
anteriores à sua entrada nas instalações. Ninguém que saiba estar com 
febre/temperatura anormal ou com sintomas de doença deverá trabalhar 
no reservatório de água. O operador do reservatório terá o direito de 
solicitar uma garantia médica (com base em exame no período de 48 
horas imediatamente anteriores à entrada do mergulhador no reservatório) 
de que todo o pessoal de inspeção esteja livre de doenças contagiosas 
transferíveis à água. 

 
 
12.10  SEGURANÇA 

1. O contratante de mergulho e as pessoas que empregou deverão preencher 
todos os requisitos locais, estaduais e federais. Caso haja conflito entre esses, 
prevalecerão as leis e regulamentos federais (29 CFR OSHA Subpart T – 
Commercial Diving Regulations – (29 CFR OSHA Sub-parte T – Regulamentos 
de Mergulho Comercial) 

 
2. O contratante do mergulho deverá fornecer todo equipamento de segurança 

necessário adequado à profundidade específica de abertura para acesso à 
água, e outros aspectos do reservatório a ser inspecionado. 

 
3. Caso um reservatório elevado não esteja equipado com sistema aprovado de 

proteção e prevenção contra quedas, deverá ser providenciado um sistema que 
atenda às exigências da respectiva autoridade. Isso visa garantir a segurança 
do mergulhador e dos membros de apoio durante a efetiva realização das 
operações de mergulho. 

 
4. Tanto o proprietário do reservatório de água quanto o contratante do mergulho 

deverão ser alertados quanto à possível exigência de se levantar um tripé 
aprovado pela OSHA ou outro dispositivo apropriado para içar da água o 
mergulhador ferido, em caso de emergência. Essa contingência deverá ser 
considerada e adequadamente definido a quem caberá a responsabilidade. 

 
5. Deve-se prevenir os mergulhadores para que evitem turvar a água, pela 

movimentação de sedimentos contidos no tanque de armazenagem de água 
potável. Isso criará a probabilidade de liberação de microorganismos da 
camada sedimentada no estoque de água potável. 
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6. Deverão estar disponíveis, no local do mergulho, os meios de se contatar uma 
equipe local de resposta a emergências e, se possível, essa equipe deverá ser 
avisada de antemão que estão programadas operações de mergulho durante 
um período específico. 

 
 
12.11  REGISTROS 

 Manual de Práticas Seguras. Os Regulamentos da OSHA exigem que todo 
empregador crie e mantenha um Manual de Práticas Seguras, o qual deverá estar 
disponível no local de mergulho, para cada membro da equipe, bem como para o 
inspetor (se houver algum) escolhido pelo operador da estação. O conteúdo 
requerido do manual consistirá, no mínimo de (para cada modo de mergulho 
visado) em: 

• Procedimentos de segurança e listas de verificação (checklists) de 
operações de mergulho. 

• Incumbências e responsabilidades dos membros da equipe de mergulho. 
• Procedimentos de emergência e listas de verificação (checklists) 
• Procedimentos de emergência em caso de fogo, falhas no equipamento, 

condições ambientais adversas, e doenças e ferimentos que exijam 
cuidados médicos. 

 
 Livros de Registros do Mergulhador - LRM. Os membros da equipe de 
mergulho deverão possuir e manter livro do mergulhador que espelhem, de forma 
correta, seus registros de mergulho. Alternativamente, alguns registros poderão ser 
mantidos em arquivo centralizado da empresa, e as informações, transferidas 
periodicamente ao LRM. 
 Inspeção de Equipamento e Manutenção de Registros. Deverão ser 
arquivadas e estar disponíveis para inspeção, as provas de que todo o 
equipamento a ser empregado em mergulho foi testado e sua manutenção feita de 
acordo com os regulamentos federais. 
 Exame Médico. È exigido que o responsável designado (supervisor de 
mergulho) tenha, em seu poder, no local de trabalho, provas de que todo o pessoal 
empregado na realização de operações de mergulho tem, em arquivo, exame 
médico atualizado de mergulhador, juntamente com provas de quaisquer outras 
certificações exigidas, tais como Treinamento em Ressuscitação Cárdio-Pulmonar 
e em Primeiros Socorros, etc. 

 
 
12.12  EXIGÊNCIAS GERAIS 

• Deverá ser providenciado um modo de resgate das pessoas no topo da 
estrutura, em todas as operações de mergulho realizadas em 
reservatórios elevados. Será providenciado um meio seguro e eficiente de 
se baixar pessoas feridas do alto de tais reservatórios. 

• No caso de operações de mergulho em espaços confinados, deverão ser 
atendidos os requisitos dos Regulamentos da OSHA que se apliquem. 
Deverá ser providenciado um meio de resgate do pessoal de mergulho, de 
espaços confinados. Pessoal adicional deverá ser providenciado como 
membro(s) da equipe de mergulho, segundo o exigido pelos 
Regulamentos da OSHA. 
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13.0  JATEAMENTO D´ ÁGUA DE ALTA PRESSÃO 
 
 
13.1  INTRODUÇÃO 

 O jateamento d´água de alta pressão é empregado de diversas formas, na 
realização de tarefas de limpeza e de corte. Essas unidades operam, tipicamente, 
com pressões de 10.000 – 20.000 psig ou mais. 
 

Os jatos d´água com qualquer pressão podem ser perigosos e causar ferimentos 
sérios e algumas vezes incapacitantes. 

 
13.2  AÇÃO  

A ADCI, dentro de sua capacidade técnica e consultiva para a indústria de 
mergulho comercial, oferece as seguintes recomendações referentes ao uso de 
equipamento de jateamento d’água: 

 
13.2.1  Geral 

• As pessoas incumbidas das operações de jateamento com água, 
especialmente o pessoal de mergulho, deverão ser treinadas por pessoal 
qualificado e demonstrar, de forma adequada, seu conhecimento e capacidade 
de desempenhar a tarefa, antes de serem solicitadas a realizá-la. 

• Poderão ocorrer ferimentos sérios pelo uso incorreto do equipamento de 
jateamento com água e o uso de acessórios, mangueiras ou encaixes 
selecionados inadequadamente. Todos os componentes do sistema deverão 
ser verificados e comparados com as instruções do fabricante, para garantir 
que sejam compatíveis e tenham o tamanho de rosca e pressão nominal 
corretos para o serviço visado. 

• Todos os membros da equipe (mergulhadores, auxiliares de superfície e 
supervisores) deverão estar familiarizados com o equipamento a ser usado e 
com os perigos relacionados à sua operação. 

• Antes de iniciar a operação, todo equipamento deverá ser inspecionado, e 
verificada a possível existência de avarias e deterioração, com atenção especial 
às mangueiras de alta pressão, acessórios e função do gatilho da pistola. 

• Antes do uso em operações de mergulho, o equipamento de jateamento d´água 
deverá ser totalmente montado e testado funcionalmente, inclusive a Parada de 
Emergência ou operação da Válvula de Purga. 

 
 
13.3 ANTES DE INICIAR OPERAÇÕES DE JATEAMENTO 

SUBAQUÁTICO: 
 Deverá ser feita uma inspeção do local subaquático para a identificação de 
possíveis perigos. Deverá ser feita ou revisada uma Análise dos Riscos da Tarefa, 
pela Equipe de Mergulho.. 
 A Análise dos Riscos da Tarefa deverá incluir, mas não se limitar ao seguinte: 
 

• Auxílio aos umbilicais do mergulhador e mangueira d´água de alta 
pressão, durante as operações de jateamento d´água . 

• Sistema a ser pressurizado somente a pedido do mergulhador. 
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• Capacidade de parar a pressão da pistola rapidamente, no caso de 
ser necessário o mergulhador reserva. 

• A pressão do sistema é interrompida antes do mergulhador deixar o 
local de trabalho. 

• Será permitido apenas um (1) mergulhador na água durante 
operações de jateamento d´água, exceto onde as operações forem 
conduzidas empregando-se procedimentos de espaços confinados 
ou penetração. 

• Onde for necessário um auxiliar de superfície externo, instruir para 
que o bico do equipamento de jateamento d´água nunca seja 
baixado ao mergulhador em estado de pressurização. 

• Devido ao alto nível de ruídos gerados, os comandos e sinais 
deverão ser combinados e revistos entre o mergulhador e o pessoal 
da superfície. 

• È necessário proteger o ouvido do mergulhador ou então limitar o 
tempo de sua exposição, devido aos riscos por causa do ruído. 

• O mecanismo do gatilho deverá ser do tipo interrupção automática 
(dead man) e não deverá ser preso de volta na posição “open” 
(aberto). 

• Cuidadosamente inspecionar a proteção do bico do jato de retorno, 
já que poderá apresentar perigo ao mergulhador ou à mangueira que 
ele usa, se não estiver adequadamente protegido e difuso. 

• A seleção do bico deverá ser adequada ao trabalho visado (o ângulo 
menor do bico do tambor de rifle é o mais perigoso, devido ao seu 
poder de corte). 
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§197.20046              CFR Ch. 1 (Edição de 1-10-89) 
 
 

SUB-CAPÍTULO V - PADRÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA 
OCUPACIONAL DA MARINHA 

 
 

PARTE 197 
ESTIPULAÇÕES GERAIS 

 
Sub-parte A – (Reservada) 

 
Sub-parte B – Operações de 

 Mergulho Comercial 
 

GERAL 
  
§197.200 Finalidade da sub-parte 
§197.202 Aplicação 
§ 197.204 Definições 
§ 197.205 Disponibilidade de padrões 
§197.206 Substitutos dos equipamentos, 

materiais, aparatos, arranjos, 
procedimentos ou testes 

§197.208 Designação do responsável 
§197.210 Designação do supervisor de 

mergulho 
 

EQUIPAMENTO 
 
§197.300 Aplicação  
§197.310 Sistema de compressor de ar 
§197.312 Mangueiras de fornecimento 

respiratório 
§197.314 Equipamento de primeiros so-

corros e tratamento  
§197.318 Medidores e dispositivos de con-

tagem de tempo 
§197.320 Escada e plataforma de mergu-

lho 
§197.322 Capacetes e máscaras com for-

necimento pela superfície 
§197.324 Colete de segurança do mergu-

lhador 
§ 197.326 Segurança do oxigênio 
§197.328 Vasos de Pressão para Ocupa-

ção Humana (PVHO) – Geral 

§197.330 Vasos de Pressão para Ocupa-
ção Humana (PVHO) – Sinos 
fechados 

§197.332 Vasos de Pressão para Ocupa-
ção Humana (PVHO) – Câmaras 
de Descompressão 

§197.334 Sinos abertos para mergulho 
§197.336 Tubulação de pressão 
§197.338 Cilindros de gás comprimido 
§197.340 Fornecimento de gás respirató-

rio 
§197.342 Dispositivos de mudança de 

flutuabilidade 
§197.344 Dispositivos infláveis de flutua-

ção 
§197.346 Equipamento do mergulhador 
 

PROCEDIMENTOS PARA TIPOS DE 
MERGULHO ESPECÍFICOS 

 
§197.430 Mergulho SCUBA  
§197.432 Mergulho usando ar comprimido 

com fornecimento na superfície 
§197.434 Mergulho com.mistura gasosa 

fornecimento na superfície 
§ 197.436 Bote de acompanhamento (live-

boating) 
 

OPERAÇÕES 
 
§197.400 Aplicação 
§197.402 Responsabilidades do respon-

sável 
§197.404 Responsabilidades do supervi-

sor de mergulho 
§197.410 Procedimentos de mergulho 
§197.420 Manual de operações  
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TESTES PERIÓDICOS E 
INSPEÇÕES DO EQUIPAMENTO DE 

MERGULHO 
 
§197.450 Testes com gás respiratório 
§197.452 Limpeza do oxigênio 
§197.454 Equipamento de primeiros so-

corros e de tratamento 
§197.456 Mangueiras fornecimento ar 

respiratório 
§197.458 Medidores e dispositivos de con-

tagem de tempo 
§197.460 Equipamento de mergulho 
§197.462 Vasos de pressão e tubulação 

de pressão 
 

REGISTROS 
 
§197.480 Livros de Registros 
§197.482 Entradas nos Livros de Regis-

tros  
§197.484 Registro de Acidente com Vítima 
§197.486 Relatório escrito de acidente 

com Vítima 
§197.488 Retenção de registros de aci-

dente com Vítima 
 
Apêndice A – Limites de Não-
Descompressão 
 
Autoridade: 33 U.S.C.1509; 43 
U.S.C.1333;46  
U.S.C.G. 3306, 3703, 6l01; 49 CFR 1.46. 
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Subpart A - [Reservada] 
 

Subpart B - Operações de Mergulho 
Comercial 

 
 

GERAL 
 
§ 197.200 Propósito da sub-parte. 
 

Esta sub-parte fixa as regras para o pro-
jeto, construção, e uso de equipamento, 
padrões de inspeção, operação, segurança 
e saúde para operações de mergulho co-
mercial realizadas a partir de vasos e insta-
lações sob jurisdição da Guarda Costeira. 
 
§ 197.202 Aplicabilidade. 
 
(a) Esta sub-parte aplica-se a operações 

de mergulho comercial realizadas em 
qualquer porto de águas profundas ou 
da zona de segurança conforme defini-
do no 33 CFR 150; a partir de qualquer 
ilha artificial, instalação, ou outro dispo-
sitivo na Plataforma Continental e as 
águas a ela adjacentes conforme defi-
nido em 33 CFR 147 ou relacionadas 
de algum outro modo, a atividades na 
Plataforma Continental e a partir de to-
dos os vasos que necessitam ter um 
certificado de inspeção emitido pela 
Guarda Costeira, incluindo-se unidades 
móveis de perfuração, não importando 
sua localização geográfica, ou de qual-
quer vaso ligado a algum porto de á-
guas profundas ou dentro da zona de 
segurança deste porto,  ou a partir de 
qualquer embarcação engajada em ati-
vidades relacionadas à Plataforma Con-
tinental; exceto que esta sub-parte não 
se aplica a operação alguma de mergu-
lho: 

(1) Realizada por instituições educa-
cionais, apenas para pesquisa ci-
entífica marinha e para fins de de-
senvolvimento. 

(2) Realizada apenas para pesquisa 
e desenvolvimento para o desen-
volvimento de equipamento e tec-
nologia de mergulho; ou  

(3) Realizada apenas para busca e 
resgate ou para fins de segurança 
pública, sob controle de uma a-
gência governamental; 

(b) As operações de mergulho poderão se 
desviar dos requisitos desta sub-parte 
até onde for necessário, visando preve-
nir ou minimizar uma situação que pro-
vavelmente causará morte, ferimentos 
ou danos ambientais de grande monta. 
As circunstâncias levando à situação, 
os desvios feitos e a ação corretiva rea-
lizada, se apropriada, para reduzir a 
possibilidade de repetição deverá ser 
registrada pelo supervisor de mergulho 
no Livro de Registros (diário) conforme 
exigido em §197.482(c). 

 
§ 197.204 Definições 
 
 Conforme usadas nesta sub-parte: 

   
• ACFM significa “actual cubic feet per 

minute” e ou pés cúbicos efetivos por 
minuto. 

• ANSI Code1 significa o “Código para 
Tubulação de Pressão, Tubulação com 
Energia” no. B31.1 do ANSI- Instituto 
Nacional Americano de Padrões  

• ASME Code significa o “Código para 
Caldeiras e Vasos de Pressão”,da AS-
ME – Sociedade Americana de Enge-
nheiros Mecânicos  

• ASME PVHO-1 significa o “Padrão de 
Segurança para Vasos de Pressão para 
Ocupação Humana, da ANSI/ASME. 

• ATA significa uma medida de pressão 
expressa em termos de atmosfera ab-
soluta (inclui pressão barométrica).  

• Câmara de descompressão significa 
um vaso de pressão para ocupação 
humana, tais como uma câmara de 
descompressão de superfície, sino fe-
chado ou sistema de mergulho profun-
do especialmente equipado para re-
compressão, descompressão e trata-
mento de mergulhadores. 

• Cilindro significa um vaso de pressão 
para estocagem, de gases sob pressão  
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• Condições hiperbáricas significam as 
condições de pressão ultrapassando a 
pressão atmosférica na superfície. 

• Corrosão danosa significa um estado 
adiantado de corrosão, que possa pre-
judicar a integridade estrutural ou ope-
ração segura do equipamento. 

• Dispositivo de contagem do tempo sig-
nifica um dispositivo de medição, em 
minutos, do tempo de um mergulho. 

• Doença descompressiva significa um 
estado físico causado pela formação de 
gás ou bolhas de gás no sangue ou te-
cido humano, como resultado da redu-
ção da pressão. 

• Embolia por gás significa um estado 
causado por gases em expansão, que 
entraram e ficaram retidos nos pulmões 
enquanto o mergulhador respirava sob 
pressão, tendo sido forçados para den-
tro da corrente sangüínea ou outros te-
cidos humanos, durante a subida ou 
descompressão. 

• Equipe de mergulho significa os mergu-
lhadores e pessoal de suporte aos 
mergulhadores envolvidos em uma o-
peração de mergulho, inclusive o su-
pervisor de mergulho. 

• Facilidade ou instalações significa um 
porto de águas profundas ou uma ilha 
artificial instalações, ou outro dispositi-
vo na Plataforma Continental sujeitos à 
jurisdição da Guarda Costeira. 

• Fsw significa feet of seawater, ou um 
pé de água, em náutica (ou equivalente 
cabeça de pressão estática). 

• Gás respiratório reserva levado pelo 
mergulhador significa um estoque de 
mistura gasosa ou ar comprimido, con-
forme apropriado, levado pelo mergu-
lhador, em acréscimo ao  fornecimento 
primário ou secundário de gás respira-
tório ao mergulhador. 

• Instalações de mergulho significa todo 
o equipamento usado em suporte a 
uma operação de mergulho comercial. 

• Limites de Não-descompressão signifi-
ca os limites de profundidade e tempo 
de fundo contidos no Apêndice A. 

• Bote de acompanhamento (liveboating) 
significa o suporte de um mergulhador 

sendo abastecido pela superfície, a par-
tir de um vaso que o acompanha. 

• Local do mergulho significa aquela par-
te do navio (ou vaso) ou das instala-
ções a partir da qual são realizadas as 
operações de mergulho. 

• Mergulhador significa uma pessoa tra-
balhando abaixo da superfície, exposta 
a condições hiperbáricas, e usando a-
parato de respiração subaquática. 

• Mergulhador comercial significa um 
mergulhador realizando trabalho sub-
merso em caráter profissional, exceto 
em mergulho recreacional ou esportivo 
e a respectiva instrução. 

• Mergulhador reserva significa um mer-
gulhador disponível, no local de mergu-
lho, para auxiliar um mergulhador den-
tro d´água. 

• Mergulho com ar comprimido abasteci-
do pela superfície significa um modo de 
mergulho em que é feito, do local de 
mergulho ou do sino, o abastecimento 
do mergulhador com ar respiratório 
comprimido, incluindo-se oxigênio ou ar 
enriquecido com oxigênio, se fornecido 
para tratamento.  

• Mergulho com mistura gasosa fornecida 
pela superfície significa um modo de 
mergulho em que é feito, do local de 
mergulho ou do sino, o abastecimento 
do mergulhador com mistura respirató-
ria comprimida que não seja o ar. 

• Mergulho de Saturação significa saturar 
os tecidos do mergulhador com o gás 
inerte na mistura respiratória para per-
mitir um prolongamento do tempo de 
fundo sem descompressão adicional. 

• Mergulho SCUBA significa um modo de 
mergulho em que o mergulhador é a-
bastecido com uma mistura respiratória 
comprimida a partir do equipamento 
carregado por ele.  

• Mistura gasosa respiratória /mistura 
respiratória significa a mistura de gás, 
oxigênio ou ar, conforme for apropriado, 
fornecida ao mergulhador para respira-
ção. 

• Modo de mergulho significa um tipo de 
mergulho necessitando equipamento de 
SCUBA, ar comprimido fornecido pela 
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superfície, ou mistura gasosa fornecida 
pela superfície, com os respectivos 
procedimentos e técnicas.  

• Operação de mergulho comercial signi-
fica todas atividades dando suporte a 
um Mergulhador comercial. 

• Plataforma de mergulho significa uma 
plataforma suspensa, construída para 
levar um ou mais mergulhadores e u-
sada para colocá-los na água e trazê-
los até a superfície, quando usando 
roupa de mergulho pesada ou necessi-
tar descompressão na água. 

• Pressão de rompimento significa a 
pressão na qual um dispositivo conten-
do pressão apresentaria falha estrutu-
ral. 

• Pressão de trabalho significa a pressão 
à qual o dispositivo contendo pressão é 
exposto em um período em particular 
durante condições normais operacio-
nais. 

• Pressão Máxima de Trabalho significa a 
pressão máxima à qual um dispositivo 
contendo pressão possa ser exposto 
durante as condições operacionais (ge-
ralmente a regulagem de pressão do 
dispositivo de alívio de pressão). 

• Profundidade significa a pressão  má-
xima expressa em fsw atingida pelo 
mergulhador e é usada para expressar 
a profundidade de um mergulho. 

• Psi(g) significa pounds per square in-
ch(g) ou Libras por polegada quadra-
da(g). 

• PVHO significa Vaso de Pressão para 
Ocupação Humana mas não inclui Va-
so de Pressão para Ocupação Humana 
que possa ser sujeito a pressões exter-
nas acima de 15 psig mas pode somen-
te ser submetido a uma pressão interna 
máxima de trabalho acima de 15 psig 
ou menos (i.e., submergíveis, ou sinos 
de observação com uma atmosfera). 

• Roupa de mergulho pesada significa 
uma roupa para mergulho em águas 
profundas, usada pelo mergulhador, 
com fornecimento pela superfície. 

• Sino significa um compartimento em 
pressão ambiente (sino aberto) ou 
pressurizado (sino fechado) que permi-

te que o mergulhador seja levado até 
ou transportado da área submersa de 
trabalho, e permite seu acesso ao am-
biente que o rodeia, podendo também  
ser usado como refúgio temporário du-
rante operações de mergulho. 

• Supervisor de mergulho significa a pes-
soa que tem completa responsabilidade 
pela segurança de uma operação de 
mergulho comercial, inclusive a respon-
sabilidade pela segurança e saúde de 
todo o pessoal de mergulho conforme 
esta sub-parte. 

• Tabela de descompressão significa um 
perfil ou conjunto de perfis de taxas de 
subida e misturas respiratórias desig-
nadas a reduzir a pressão do mergu-
lhador de maneira segura, até a pres-
são atmosférica, depois de sua exposi-
ção a uma profundidade e tempo de 
fundos específicos. 

• Tabela de tratamento significa um perfil 
de profundidade, tempo e gases respi-
ratórios designada para tratar o mergu-
lhador, no caso de doença descom-
pressiva. 

• Reservatório de ar significa um vaso de 
pressão conectado à saída de um com-
pressor e usado como reservatório de 
ar comprimido. 

• Tempo de fundo significa o tempo  total 
decorrido, medido em minutos desde a 
hora em que o mergulhador deixa a su-
perfície e inicia a descida, até o próxi-
mo minuto inteiro em que ele inicie a 
subida. 

• Umbilical significa o conjunto da man-
gueira compreendido entre o local de 
mergulho e o mergulhador ou sino, ou 
entre o mergulhador e um sino, que 
forneça ao mergulhador ou sino uma li-
nha de vida, gás respiratório, comuni-
cações, energia, e aquecimento, con-
forme o modo ou condições de mergu-
lho. 

• Vaso significa qualquer embarcação na 
água, inclusive unidades móveis de 
perfuração offshore que necessite pos-
suir um Certificado de Inspeção emitido 
pela Guarda Costeira, ou qualquer em-
barcação na água conectada com um 
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porto de águas profundas, ou dentro da 
zona de segurança portuária de águas 
profundas, ou qualquer embarcação na 
água  engajada em atividades relacio-
nadas à Plataforma Continental. 

• Vaso de Pressão significa um receptá-
culo ou contêiner capaz de suportar 
uma pressão interna máxima de traba-
lho acima de 15 psig. 

 
§ 197.205 Disponibilidade de 
Padrões. 
 
(a) Vários padrões foram incorporados por 

referência, neste sub-capítulo. A incor-
poração por referência foi aprovada pe-
lo Diretor do “Federal Register” sob as 
estipulações do 1 CFR Part  51. 

(b)  Os padrões podem ser obtidos das res-
pectivas organizações, cujos endereços 
estão abaixo: 

(1) American National Standards Insti-
tute 

       1430 Broadway 
       New York, NY 10018. U.S.A. 

 
(2) American Society of Mechanical 

Engineers 
        United Engineering Center 
        345 East 47th Street 
        New York, NY 10017.- U.S.A. 
 
 
§ 197.206 Substitutivos de 
equipamento, materiais, aparatos, 
arranjos, procedimentos ou testes 
necessários. 
 
(a) A Guarda Costeira poderá aceitar subs-

titutivos de equipamento, materiais, a-
paratos, arranjos, procedimentos ou 
testes exigidos por esta sub-parte, se o 
substitutivo fornecer um grau equivalen-
te de segurança.  

(b) Em todas as ocasiões que ficar com-
provado, e o Comandante considerar 
satisfatório, que o  uso de equipamento, 
material, aparato, arranjo, procedimen-
to, ou teste em particular é impraticável 
ou não é razoável, o Comandante po-

derá permitir o uso de equipamento, 
material, aparato, arranjo, procedimen-
to, ou teste alternativo, em  um grau e 
em condição tal – desde que considere 
satisfatório - que assegurará, um grau 
de segurança consistente com os pa-
drões mínimos estipulados nesta sub-
parte. 

 
§ 197.208 Designação do 
responsável. 
 
(a) O proprietário ou agente de um vaso ou 

instalações sem um comandante de-
signado, deverá designar, por escrito, 
uma pessoa para ser encarregada do 
vaso ou instalações. 

(b) Onde houver um comandante designa-
do, o comandante será o responsável.  

 
§ 197.210 Designação do 
supervisor de mergulho. 
 

O nome do supervisor de mergulho para 
cada operação de mergulho comercial de-
verá ser: 
(a) Designado por escrito; e 
(b) Entregue ao responsável, no início de 

toda operação de mergulho comercial 
 
 

EQUIPAMENTO 
 
§ 197.300 Aplicação. 
 
(a) Cada instalação de mergulho usada em 

cada vaso ou instalações sujeitos a es-
ta  sub-parte deverá preencher os re-
quisitos desta sub-parte. 

(b) Além das exigências desta sub-parte, o 
equipamento instalado de maneira   
permanente em vasos e que seja parte 
das instalações de mergulho deverá a-
tender as exigências dos sub-capítulos 
F e J deste capítulo;  

(c) Todos reparos e modificações em vasos 
de pressão usados para operações de 
mergulho comercial deverão ser feitos 
de acordo com as exigências da Seção 
VIII, divisão 1 ou divisão 2 do Código 
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ASME, ASME PVHO-1, parte 54 deste 
capítulo ou 49 CFR 173.34, o que for 
aplicável. 

(d) Todos reparos e  modificações à tubu-
lação de pressão usados para opera-
ções de mergulho comercial deverão 
ser feitos de acordo com as  exigên-
cias do Código ANSI ou Parte 56 deste 
capítulo, aquilo que for aplicável. 

 
§ 197.310 Sistema de compressor 
de ar. 
 

Todo compressor usado para fornecer 
ao mergulhador ar respiratório deverá ter:  
(a)  Um reservatório de ar que seja- 

(1) Construído e estampado de acor-
do com a seção VIII, divisão 1 do 
Código ASME com: 
(i) Uma válvula de retenção, no la-

do de entrada; 
(ii) Um calibrador de pressão; 
(iii) Uma válvula de alívio; 
(iv) Uma válvula de dreno; e 

(1) Testada após cada reparo, modi-
ficação ou alteração aos limites de 
pressão conforme exigido em 
§197.462; 

(b) Entradas localizadas longe de áreas 
contendo emanações de exaustores de 
 motores de  combustão interna ou ou-
tros contaminantes perigosos; 

(c)   Um eficiente sistema de filtração; e 
(d) Válvulas de interrupção de  abertura 

lenta, quando a pressão máxima de 
trabalho permitida do sistema exceder a 
500 psig. 

 
§ 197.312 Mangueiras para 
fornecimento respiratório. 
 
(a)Toda mangueira  para fornecimento res-

piratório deverá: 
(1) Ter uma pressão máxima de traba-

lho igual ou maior que: 
(i) A pressão máxima de trabalho 

da seção do sistema de forne-
cimento respiratório em que é 
empregada; e 

(ii) O equivalente da pressão  da 
profundidade máxima de mer-

gulho em relação à fonte de 
fornecimento mais 100 psig; 

(2) Ter uma pressão de rompimento de 
quatro vezes sua pressão máxima 
de trabalho: 

(3) Ter conectores que: 
(i) Sejam feitos de material resis-

tente à corrosão; 
(ii) Sejam resistentes ao desenga-

te acidental; e 
(iii)Tenham uma pressão máxima 

de trabalho que seja pelo me-
nos igual à pressão máxima 
de trabalho da mangueira à 
qual sejam acoplados; e 

(4) Resistam às dobras por: 
(i) Serem feitos de material resis-

tentes a dobras; ou 
                      (ii) Terem suporte exterior 

(b)  Todo umbilical deverá: 
(1) Preencher os requisitos do pará-

grafo (a) desta seção; e 
(2) Ser marcado, a partir da ponta do 

mergulhador ou da extremidade 
do sino aberto em intervalos de 
10-pés até chegar aos 100 pés e, 
daí em diante, em intervalos de 
50-pés  

 
§ 197.314 Equipamento de Primeiros 
Socorros e de Tratamento 
 
(a) Em cada local de mergulho deverá ha-

ver: 
(1) Um kit médico aprovado por um 

médico e consistindo de-  
(i) Suprimentos básicos de primei-

ros socorros; e 
(ii)  Todos suprimentos adicionais 

necessários para tratamento 
de traumas e doenças de me-
nor importância, resultantes de 
exposição hiperbárica; 

(2) Uma cópia do livro de Primeiros 
Socorros da Cruz Vermelha; 

(3) Um ressuscitador manual do tipo 
ambu, com máscara e tubo trans-
parente; e 

(4) Possibilidade de remoção de 
mergulhador ferido da água. 
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(b) Toda instalação de mergulho deverá ter 
um sistema de comunicações de 
transmissão/recepção para conseguir 
ajuda de emergência, exceto quando já 
houver, prontamente disponível, um sis-
tema de comunicações de transmis-
são/recepção, no vaso ou instalações 
do navio para a costa.  

(c) Todo local de mergulho dando suporte a 
mergulhos com mistura gasosa, mergu-
lhos mais fundos que 130 fsw, ou mer-
gulhos fora dos limites de não-
descompressão deverão preencher os 
requisitos do parágrafo (a) desta seção 
e ter: 

(1) Uma câmara de descompressão; 
(2) Tabelas de descompressão e de 

tratamento; 
(3) Um estoque de gases respirató-

rios suficiente para tratamento 
contra doença descompressiva; 

(4) O kit médico requisitado no pará-
grafo (1) desta seção que - 
(i) Possa ser levado para dentro 

da câmara de descompressão; 
e 

(ii) Seja adequado para uso sob 
condições hiperbáricas; e 

(5) Possibilidade de ajudar um mer-
gulhador ferido a entrar na câma-
ra de descompressão. 

 
§ 197.318 Calibradores e dispositivos 
de contagem de tempo. 
 
(a) Deverá haver um calibrador indicando a 

profundidade do mergulhador em cada 
 local de mergulho, no caso de mergu-
lhos com fornecimento na superfície. 

(b) Um dispositivo de contagem de tempo 
deverá estar disponível em cada local 
de  mergulho. 

 
§ 197.320 Escada e plataforma de 
mergulho. 
 
(a) Toda escada de mergulho deverá- 

(1) Ser capaz de suportar o peso de 
pelo menos dois mergulhadores; 

(2) Prolongar-se 3 pés abaixo da su-
perfície d´água; 

(3) Estar firme no lugar; 
(4) Estar disponível, no local de mer-

gulho, para que o mergulhador 
entre ou saia da água, a menos 
que tenha sido providenciada uma 
plataforma de mergulho ou sino; e 

(5) Ser: 
(i) Feita de material resistente à 

corrosão; 
 (ii) Protegida contra e mantida li-

vre de corrosão prejudicial. 
(b) Toda plataforma de mergulho deverá:  

(1) Ser capaz de suportar o peso de 
pelo menos dois mergulhadores; 

(2) Ter uma plataforma de grade a-
berta; 

(3) Estar disponível, no local de mer-
gulho, para que o mergulhador 
entre ou saia da água, do local de 
trabalho, e para descompressão 
dentro d´água se o mergulhador 
estiver:  

(i) Usando roupa e equipamen-
to pesado; ou  

(ii) Mergulhando fora dos limi-
tes de não-descompressão, 
exceto quando for providen-
ciado um sino; e 

(4) Ser- 
(i) Feita de material resistente à 

corrosão; ou 
(ii) Protegida contra e mantida li-

vre de corrosão prejudicial. 
 
§ 197.322 Capacetes e máscaras com 
fornecimento na superfície  
 
(a) Todo capacete ou máscara com forne-

cimento na superfície deverá ter- 
(1) Uma válvula de retenção no ponto 

de anexação entre o capacete ou 
máscara e o umbilical, de fecha-
mento rápido e positivo; 

(2) Uma válvula de escape; e 
(3) Sistema de comunicações com 

recepção e transmissão de fonia 
entre o mergulhador e o local de 
mergulho ou sino. 

(b) Todo capacete ou máscara com forne-
cimento de ar comprimido na superfície 
deverá - 
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(1) Ventilar pelo menos 4.5 ACFM 
em qualquer profundidade em que 
seja operado; ou 

(2) Ser capaz de manter a pressão 
parcial de dióxido de carbono ins-
pirado pelo mergulhador abaixo 
de 0.02 ATA quando ele estiver 
produzindo dióxido de carbono à 
taxa de 1.6 litros padrões por mi-
nuto. 

 
§ 197.324 Colete de segurança do 
mergulhador  
 

Todo Colete de segurança do mergulha-
dor usado em mergulhos com fornecimento 
na superfície deverá ter –  
(a) Uma fivela positiva; e 
(b) Um ponto de anexação para a linha de 

vida do umbilical que - 
(1) Distribua a força de tração do um-

bilical sobre o corpo do mergulha-
dor, e 

(2) Proteja contra esforço na máscara 
ou capacete. 

 
§ 197.326 Segurança (equipamento de 
mergulho) com Oxigênio 
 
(a) O equipamento usado com oxigênio ou 

misturas com oxigênio acima de 40 por 
cento por volume deverá ser projetado 
para tal uso. 

(b) Sistemas com oxigênio com pressões 
acima de 125 psig deverão ter válvulas 
de interrupção com abertura lenta, exce-
to válvulas de interrupção dos limites de 
pressão, que poderão ser válvulas de 
esfera. 

 
§ 197.328 Vasos de Pressão para O-
cupação Humana (PVHO) – Geral 
 
(a) Todo Vaso de Pressão para Ocupação 

Humana (PVHO) contratado ou  com-
prado depois de 01 de fevereiro de 1979 
deverá ser construído e estampado de 
acordo com ASME PVHO-1. 

(b) Todo Vaso de Pressão para Ocupação 
Humana (PVHO) contratado ou compra-

do depois de 01 de fevereiro de 1979 e 
não aprovado pela Guarda Costeira de-
verá ser submetido, antes de 01 de feve-
reiro de 1984 à Guarda Costeira, para 
aprovação. 

(c) Para ser aprovado conforme o parágrafo 
(b), um Vaso de Pressão para Ocupação 
Humana (PVHO) deverá: 

(1) Ter sido construído de acordo 
com a Parte 54 deste capítulo; 
ou 

(2) Ter sido construído de acordo 
com a seção VII, divisão 1 ou di-
visão 2 do Código da ASME; e 
(i) Ter os projetos aprovados de 

acordo com § 54.01-18 deste 
capítulo; 

(ii) Ser aprovado nos testes ra-
diográficos e outros de pes-
quisa de juntas  soldadas, 
exigidos na Seção VIII, divi-
são 1 ou divisão 2, conforme 
apropriado do Código ASME; 
e 

(iii)  Ser aprovado –  
(A) No teste hidrostático 

descrito em § 54.10-10 
deste capítulo; ou  

(B) No teste pneumático 
descrito em § 54.10 des-
te capitulo e outros tes-
tes adicionais que ve-
nham a ser exigidos em 
inspeção feita pelo Ofici-
al Responsável, da Ins-
peção da Marinha   

(d) Todo Vaso de Pressão para Ocupa-
ção Humana (PVHO) deverá: 

(1) Ter uma válvula de inter-
rupção localizada dentro de uma 
distância de 1 pé (1 ft)  do limite 
de pressão de toda tubulação 
penetrando nos limites de pres-
são; 

(2) Ter uma válvula de reten-
ção localizada dentro de uma 
distância de 1 pé (1 ft) do limite 
de pressão de toda tubulação 
transportando exclusivamente 
fluídos para dentro do Vaso de 
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Pressão para Ocupação Humana 
(PVHO); 

(3) Ter o dispositivo de alívio 
de pressão requerido pelo ASME 
PVHO-1; 

(4) Ter um sistema respirató-
rio embutido (BIBS) com pelo 
menos uma máscara por ocu-
pante guardado dentro de cada 
compartimento pressurizado se-
paradamente. 

(5) Ter um sistema de comunicação 
com transmissão-recepção de 
fonia de que permita comunica-
ções entre o ocupante de um 
compartimento pressurizado do 
Vaso de Pressão para Ocupação 
Humana (PVHO) e: 
(i) O Supervisor de Mergulho no 

local do mergulho; 
(ii) Todos os mergulhadores 

recebendo suporte do 
mesmo Vaso de Pressão 
para Ocupação Humana 
(PVHO); 

(iii) Os ocupantes de outros 
compartimentos pressuriza-
dos separadamente, do 
mesmo Vaso de Pressão pa-
ra Ocupação Humana (P-
VHO); 

(6) Se projetado para acoplar  a  ou-
tro PVHO mecanicamente ,  ter 
um sistema de comunicação de 
fonia com transmissão 
/recepção o qual permita comu-
nicações entre os ocupantes de 
cada Vaso de Pressão para O-
cupação Humana (PVHO) 
quando acoplado  mecanica-
mente. 

(7) Ter um medidor de pressão no 
interior de cada compartimento 
que seja: 
(i) Projetado para ocupação 
humana 

(ii) Capaz de permitir que o contro-
le da pressão do comparti-
mento seja feito de dentro do 

Vaso de Pressão para Ocupa-
ção Humana (PVHO); 

(8) Ter orifícios para exame (view-
ports) que permitam que se ob-
servem, do lado   de fora, os  
ocupantes; 

(9) Ter orifícios para exame (view-
ports) que preencham os requi-
sitos do ASME PVHO-1, exceto 
no caso de Vasos de Pressão 
para Ocupação Humana (P-
VHO) aprovados segundo o pa-
rágrafo (b) desta seção, que te-
nham orifícios para exame (vi-
ewports) não-acrílicos. 

(10) Ter meios de iluminação sufici-
entes que permitam ao ocupan-
te: 
(i) Fazer as leituras dos medi-

dores 
(ii) Operar os sistemas instala-

dos dentro de cada compar-
timento; 

(11) Ser projetado e equipado de 
modo a minimizar fontes de ma-
teriais combustíveis e  de igni-
ção. 

(12) Ter dispositivo de proteção no 
lado da entrada das linhas de 
exaustão do PVHO 

 (13) Ter meios para extinção 
de fogo no interior; 

(14) Ter meios de manter o conteúdo 
de oxigênio  da atmosfera interna 
abaixo de 25 por cento do equi-
valente na superfície, por volu-
me, quando pressurizado  tendo  
ar como a mistura respiratória. 

(15) Ter meios de manter a atmosfe-
ra interna abaixo de 2 por cento 
do equivalente na superfície, por 
volume de dióxido de carbono 

(16) Ter meios de comandar e con-
trolar, do lado de fora, todos os 
comandos de abastecimento 
respiratório e de pressão inter-
nos; 

(17) Ter um decodificador de fala, 
quando usado com mistura ga-
sosa; 
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(18) Ter sistemas elétricos internos 
projetados para o ambiente onde 
irão operar, de modo a minimizar 
o risco de fogo, choque elétrico, 
e ação galvânica do Vaso de 
Pressão para Ocupação Humana 
(PVHO); e 

(19) Ser testado após cada reparo, 
modificação ou alteração nos li-
mites de pressão segundo o exi-
gido em §197.462. 

 
§ 197.330 Vasos de Pressão para   
Ocupação Humana (PVHO) - Sinos 
Fechados 

 
(a)  Com exceção daquilo que consta no 

parágrafo (b) desta seção, todo sino fe-
chado deverá atender aos requisitos de 
§ §197.328 e 

(1) Ter equipamento respiratório sub-
aquático para cada ocupante arma-
zenado dentro de cada comparti-
mento pressurizado separadamente; 

(2) Ter um umbilical; 
(3) Ter equipamento de içamento ane-

xado ao sino fechado que seja ca-
paz de retornar, até o local de 
mergulho, o sino fechado ocupado 
quando estiver inteiramente inun-
dado 

 (4) Ser capaz de fazer a recompres-
são na superfície, até a profundi-
dade máxima projetada de mergu-
lho; 

 (5) Ser construído e equipado de a-
cordo com o exigido em §197.332; 

 (6) Ter um dispositivo de localização 
de emergência projetado para au-
xiliar o pessoal de superfície a 
conseguir fazer e manter o contato 
com o Vaso de Pressão para Ocu-
pação Humana (PVHO) submerso, 
se o umbilical que vai até a super-
fície se romper; 

   (7) Ter capacidade de remoção, de 
dentro d´água, de mergulhador fe-
rido; e 

   (8) Dispor de potencial de suporte da 
vida para o sino fechado intacto e 
de seus ocupantes, durante: 

         (i) Doze horas após o acidente 
que causou rupturas no umbilical 
que vai até a superfície, quando 
este umbilical for o único meio 
instalado de retirada do sino  fe-
chado; ou 

    (ii) Um período de tempo equivalen-
te pelo menos a uma hora mais 
duas vezes o tempo necessário 
para retirar o sino de sua profun-
didade designada de operação e 
anexar um sistema auxiliar de 
Suporte de Vida, depois do aci-
dente que causou ruptura no 
umbilical que vai até a superfície, 
quando este umbilical for um dos 
dois meios independentes insta-
lados para recuperação do sino 
fechado, cada um cumprindo as 
exigências do parágrafo (a)(3) 
desta seção. 

 
(b)  Um sino fechado que não atenda às 

exigências dos parágrafos (a)(3), 
(a)(4) e (a)(5) desta seção, deverá 
ter a possibilidade de anexação a 
outro Vaso de Pressão para Ocupa-
ção Humana (PVHO) que: 

(1) Permita a transferência do 
pessoal e do equipamento do 
mergulhador sob pressão, do 
sino fechado até o Vaso de 
Pressão para Ocupação Hu-
mana (PVHO); 

(2) Preencha as exigências do pa-
rágrafo (a) (3) desta seção; 

(3) Seja capaz da anexação a uma 
câmara de descompressão que 
atenda às exigências dos pa-
rágrafos (a) (4) e (a) (5) desta 
seção; e 

(4) Permita a transferência do 
pessoal e do equipamento do 
mergulhador sob pressão, do 
Vaso de Pressão para Ocupa-
ção Humana (PVHO) até a 
câmara de descompressão. 

 
§ 197.332 Vasos de Pressão para 
Ocupação Humana (PVHO) Câmara 
de Descompressão 
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Toda câmara de descompressão deverá: 

(a) Preencher os requisitos de § l97.328; 
(b) Ter dimensões internas suficientes para 

acomodar um mergulhador em posição 
horizontal e outra pessoa auxiliando o 
mergulhador; 

(c) Ter capacidade de entrada e saída  de 
pessoal e de equipamento enquanto os 
ocupantes estejam sob pressão; 

(d) Ter meios de operar todos dispositivos 
de travamento das bocas de visita, exce-
to grampos para fixação desativados, de 
ambos os lados de uma escotilha fecha-
da; 

(e) Ter iluminação interna suficiente para 
permitir a observação visual, diagnóstico 
e tratamento médico de ocupante. 

(f) Ter um beliche para cada dois ocupan-
tes. 

(g) Ter capacidade que permita que os beli-
ches sejam vistos, do lado de fora, em 
todo o seu comprimento; 

(h) Ter uma capacidade de pressão mínima 
de: 

(1) 6 ATA, quando usado em mer-
gulhos a 300 fsw; ou 

(2) A profundidade máxima do mer-
gulho, quando usado em operações 
de mergulho com profundidade aci-
ma de 300 fsw, a menos que seja 
usado um sino fechado que preen-
cha as exigências de §197.330(a)(3), 
(4) e (5). 

(i) Ter uma taxa mínima de pressurização 
de 2 ATA por minuto a 60 fsw e  de 
pelo menos 1 ATA por minuto daí em di-
ante; 

(j) Ter uma taxa de descompressão de 1 
ATA por minuto a 33 fsw. 

(k) Ter um medidor de pressão externo para 
cada compartimento pressurizado; 

(l) Ter capacidade de fornecimento de mis-
turas respiratórias na taxa máxima exi-
gida por cada ocupante que esteja reali-
zando trabalho pesado ; e 

(m) Ter um conjunto de fones de ouvido ou 
rádio comunicador movido a som, como 
sistema reserva de comunicações requi-
sitado cf §197.328(c) e (6), exceto 
quando o sistema de comunicações for 

acoplado diretamente no equipamento 
(capacete). 

 
§ 197.334 Sinos de Mergulho Abertos 
 

Todo sino de mergulho aberto deverá 
(a) Ter uma parte superior que forneça um 

envoltório capaz de manter uma bolha 
de mistura respiratória disponível ao 
mergulhador que esteja de pé na parte 
inferior da plataforma, com o corpo pas-
sando pela base aberta e com sua ca-
beça dentro da bolha; 

(b) Ter equipamento de içamento capaz de 
retornar, ao local de mergulho, o sino 
aberto ocupado; 

(c) Ter um umbilical; e 
(d) Ser: 

(1) Feito de material resistente à corro-
são; ou 

 (2) Protegido e receber manutenção 
contra corrosão prejudicial. 

 
§ 197.336 Tubulação de Pressão 
 

Os sistemas de tubulação que não sejam 
parte integrantes do vaso ou instalação, que 
transportem fluídos sob pressão acima de 
15 psig deverão: 
(a) Preencher as exigências do Código da 

ANSI; 
(b) Ter o ponto de conexão ao sistema inte-

grado de tubulação ou instalações cla-
ramente marcados; e 

(c) Ser testados após cada reparo, modifi-
cação ou alteração aos limites de pres-
são determinados em §197.462. 

 
§ 197.338 Cilindros de Gás  
Comprimido 
 

Todo cilindro de gás comprimido deverá: 
(a) Ser armazenado em área ventilada; 
(b) Ser protegido contra calor excessivo; 
(c) Ser protegido contra quedas; 
(d) Ser testado após cada reparo, modifica-

ção ou alteração dos limites de pressão 
determinados em §197.462 e 

(e) Preencher as exigências da: 
(1) Parte 54 deste capítulo; ou 
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(2) 49 CFR 173.34 e 49 CFR 178 Sub-
parte C. 

 
§ 197.340 Estoque de Gás  
Respiratório 
 
(a) Um estoque de gás respiratório primário, 

para mergulho com fornecimento na su-
perfície, deverá ser suficiente para aten-
der, pela duração do mergulho planeja-
do: 

(1) Ao mergulhador. 
(2) Ao mergulhador reserva. 
(3) À câmara de descompressão, 

quando exigido pelo 
§197.432(e)(2) ou por  §197.434(a) 
pela duração do mergulho e por 
uma hora após completado o 
 mergulho planejado. 

(4) À câmara de descompressão, 
quando fornecida mas não exigida 
por esta sub-parte.  

(5) A um sino fechado quando forneci-
do ou exigido por §197.434(d). 

(6) Um sino aberto, quando fornecido 
ou exigido por §197.432(e)(4) ou 
por §197.434(c). 

(b) Um estoque secundário de gás respira-
tório, com fornecimento na superfície, 
deverá ser suficiente para atender ao 
seguinte: 

(1) Ao mergulhador, enquanto ele re-
torna à superfície. 

(2) Ao mergulhador durante a des-
compressão. 

(3) Ao mergulhador reserva. 
(4) À câmara de descompressão 

quando exigido por §197.432(e) (2) 
ou por §197.434(a) pela duração 
do mergulho e por uma hora após 
completado o mergulho  planejado. 

(5) Ao sino fechado enquanto retorna 
o mergulhador à superfície. 

(6) O sino aberto enquanto retorna o 
mergulhador à superfície. 

(c) O estoque de gás respiratório, levado 
pelo mergulhador, para mergulho com 
fornecimento na superfície, deverá ser 
suficiente para permitir ao mergulhador: 

(1) Alcançar a superfície. 

(2) Alcançar outra fonte de forneci-
mento de  gás respiratório; ou 

(3) Ser alcançado por um mergulhador 
reserva equipado com outra fonte 
de gás respiratório para o mergu-
lhador. 

(d) O estoque de gás respiratório primário 
para mergulho SCUBA deverá ser sufi-
ciente para atender ao mergulhador pela 
duração do mergulho planejado, até o 
seu retorno ao local de mergulho ou ao 
ponto planejado de resgate. 

(e) O estoque reserva de gás respiratório 
levado pelo mergulhador, em mergulho 
SCUBA, deverá ser suficiente para per-
mitir ao mergulhador retornar ao local do 
mergulho ou ao ponto planejado de res-
gate calculado a partir da profundidade 
maior do mergulho planejado. 

(f) O oxigênio usado em misturas respirató-
rias deverá: 

(1) Cumprir as exigências da Especifi-
cação Federal BB-0-925a (EUA); e 

(2) Ser do tipo 1 (gasosa) grau A ou B. 
(g) O nitrogênio usado em misturas gasosas 

deverá: 
(1) Atender às exigências da Especifi-

cação Federal BB-N-411c (EUA); e 
(2) Ser do tipo 1 (gasosa). 
(3) Ser da classe 1 (sem óleo); e 
(4) Ser do grau A, B ou C. 

(h) O hélio usado para misturas respiratórias 
deverá ser do grau A, B ou C, produzido 
pelo Governo Federal ou equivalente. 

(i) O ar comprimido usado para misturas 
respiratórias deverá: 

(1) Ter de 20 a 22 por cento de oxigê-
nio por volume 

(2) Não ter odores objetáveis; e 
(3) Não conter mais que 

(i) 1.000 partes por milhão de 
dióxido de carbono 

(ii) 20 partes por milhão de mo-
nóxido de carbono; 

(iii) 5 miligramas por metro cúbico 
de partículas sólidas e líquidas, 
inclusive óleo; 

(iv) 25 partes por milhão de hidro-
carbonos (inclui metano e to-
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dos outros hidrocarbonos ex-
pressos como metano). 

 
§ 197.342 Dispositivos de mudança 
de flutuabilidade 
 
(a) Uma roupa seca ou outro dispositivo de 

mudança de flutuabilidade não direta-
mente conectado à válvula de escape 
do capacete ou máscara deverá ter 
uma válvula de escape independente. 

(b) Quando usado para mergulho SCUBA, 
o dispositivo de mudança de flutuabili-
dade deverá ter uma fonte de inflar se-
parada do fornecimento de gás respira-
tório. 

 
§ 197.344 Dispositivos infláveis de 
flutuação 
 

O dispositivo inflável de flutuação para 
mergulho SCUBA deverá: 
(a) Ser capaz de manter o mergulhador na 

superfície na posição com a face para 
cima; 

(b) Ter um dispositivo de inflar ativado ma-
nualmente; 

(c) Ter um dispositivo de inflar com a boca; 
e 

(d) Ter uma válvula de escape operada ma-
nualmente. 
 

§ 197.346 Equipamento do 
Mergulhador  
 
(a) Cada mergulhador usando SCUBA de-

verá ter 
(1) Equipamento para respiração 

subaquática embutido, inclusive 
      (i) Um estoque primário de gás 

respiratório com medidor de 
pressão de cilindro que possa 
ser lido pelo mergulhador du-
rante o mergulho; e 

      (ii) Um estoque de gás respirató-
rio levado pelo mergulhador, 
fornecido por: 
(A) Uma reserva manual 

(Válvula J); ou 

(B) Um cilindro reserva inde-
pendente conectado e 
pronto para uso; 

(2) Uma máscara facial; 
(3) Um dispositivo inflável de flutuação 
(4) Um cinto de lastro de soltura rápi-

da; 
(5) Uma faca; 
(6) Nadadeiras ou sapatos; 
(7) Um relógio de pulso para mergu-

lho; e 
(8) Um medidor de profundidade 

(b) Todo mergulhador que estiver usando 
roupa de mergulho pesado deverá 

(1) Ter um conjunto de capacete con-
sistindo de: capacete, peitoral 
(breastplate) e respectivas válvulas 
e conexões; 

(2) Ter um conjunto de roupa de mer-
gulho consistindo de uma roupa 
básica que envolva todo o corpo 
(exceto a cabeça e mãos) em uma 
capa resistente e impermeável, lu-
vas, sapatos, conjunto de lastros, e 
faca; 

(3) Ter um grupo de mangueiras con-
sistindo da mangueira de gás res-
piratório e acessórios, válvula de 
comando, linha de vida, cabo de 
comunicações e um profundímetro  

(4) Ser equipado com capacete almo-
fadado e sapatos com lastro 

(c) Toda operação de mergulho com forne-
cimento pela superfície, que empregue 
roupa de mergulho pesada, deverá ter 
uma mangueira extra para respiração, 
com as ferramentas anexas disponíveis 
para o mergulhador reserva. 

(d) Todo mergulhador que estiver usando 
roupa de mergulho leve deverá ter: 

 (1) Um colete de segurança 
 (2) Um grupo de lastros de 

soltura  rápida. 
 (3) Um grupo de máscaras, consis-

tindo de máscara leve e  respecti-
vas válvulas e conexões; 

 (4) Um grupo de roupas de mergu-
lho consistindo de roupa molhada, 
luvas, sapatos ou nadadeiras e fa-
ca; e 
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 (5) Um grupo de mangueiras con-
sistindo da mangueira de gás respi-
ratório e acessórios, válvula de 
controle, linha de vida, cabo de 
comunicações, e mangueira do pro-
fundímetro (pneumofathometer) (se 
a força de ruptura do cabo de co-
municações for pelo menos igual à 
exigida da linha de vida, o cabo de 
comunicações poderá servir como 
linha de vida. 

(e) Toda operação de mergulho utilizando ar 
comprimido com fornecimento na super-
fície, dentro dos limites de não-
descompressão e a profundidades de 
130 fsw ou menos, deverá ter um forne-
cimento primário de gás respiratório no 
local do mergulho. 

(f) Toda operação de mergulho com forne-
cimento na superfície fora dos limites de 
não-descompressão, e a profundidades 
maiores que 130 fsw, ou que utilize gás 
misturado como mistura respiratória de-
verá ter, no local do mergulho 

(5) Um estoque primário de gás respi-
ratório  

(6) Um estoque secundário de gás 
respiratório 

(g) Todo mergulhador que esteja mergu-
lhando fora dos limites de não-
descompressão, a profundidades maio-
res que 130 fsw, ou usando mistura res-
piratória, deverá carregar uma reserva 
de gás respiratório, exceto quando usar 
roupa de mergulho pesada ou quando 
mergulhar em área fisicamente confinan-
te. 
 
 

OPERAÇÕES 
 

§ 197.400 Aplicação 
 

As operações poderão ser realizadas a 
partir de um vaso ou instalações sujeitos à 
sub-parte, somente se os regulamentos 
nesta sub-parte forem obedecidos. 

 
 
 
 

§ 197.402 Atribuições do 
responsável 
 
(a) A pessoa responsável deverá: 

(1) Ter pleno conhecimento das provi-
sões desta sub-parte. 

(2) Antes de permitir que qualquer o-
peração de mergulho seja iniciada, 
deverá ter: 

(i) A designação do supervisor 
de mergulho para cada ope-
ração de mergulho, conforme 
exigido em §197.210; 

  (ii) Um relatório sobre: 
(A) A natureza e duração 

planejada da operação 
de mergulho visada; e 

(B) O envolvimento planeja-
do do vaso ou instala-
ções, seu equipamento, e 
seu pessoal na operação 
de mergulho. 

(b) Antes de permitir o início de qualquer 
operação de mergulho comercial que 
envolva bote de acompanhamento (li-
veboating), o responsável deverá asse-
gurar que: 

(1) Tenha sido estabelecido um 
meio de comunicações rápidas 
com o Supervisor de Mergulho, 
enquanto o mergulhador estiver 
entrando na água ou saindo de-
la; e 

(2) Tenham sido providenciados 
um barco e tripulação para res-
gatar o mergulhador, no caso 
de alguma emergência. 

(c)  O responsável deverá assegurar que 
um barco e tripulação para resgatar 
mergulhadores SCUBA tenham sido 
providenciados, quando os mergulha-
dores SCUBA não receberem auxílio 
com cabo a partir do local de mergulho. 

(d) O responsável deverá coordenar as 
atividades no e do vaso ou instalações, 
com o supervisor de mergulho. 

(e) O responsável deverá assegurar que o 
equipamento das instalações ou vaso e  
o pessoal fiquem longe do local do 
mergulho, exceto depois de coordenar 
com o Supervisor de Mergulho. 
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§ 197.404 Responsabilidades do Su-
pervisor de Mergulho  
 
(a) O Supervisor de Mergulho deverá 

(i) Ter pleno conhecimento das provi-
sões desta sub-parte. 

(ii) Ter pleno conhecimento das provi-
sões do Manual de Operações exi-
gido por §197.420; 

(iii)  Assegurar que as operações de 
mergulho realizadas de um vaso 
ou instalações sujeitos a esta sub-
parte atendam aos regulamentos 
da mesma. 

(iv)  Antes do início de qualquer opera-
ção de mergulho comercial, forne-
cer, ao encarregado o relatório e-
xigido por §197.402. 

(v) Coordenar, com o responsável, to-
das as mudanças feitas no relató-
rio exigido por §197.402; e 

(vi) Prontamente notificar ao respon-
sável sobre toda ocorrência de 
morte, acidentes, ferimentos rela-
cionados ao mergulho. 

(b)  O Supervisor de Mergulho é encar-
regado do planejamento e execução 
da operação de mergulho, inclusive é 
responsável pela segurança e saúde 
da equipe de mergulho.  

 
§ 197.410 Procedimentos de 
Mergulho  
 
(a) O Supervisor de Mergulho deverá asse-

gurar que: 
(1) Antes de iniciar as operações de 

mergulho, a equipe de mergulho 
receberá instruções a respeito de: 

       (i) Tarefas a serem realizadas 
(ii) Quaisquer perigos fora do 

comum ou condições ambi-
entais que possam afetar a 
segurança da operação de 
mergulho;  

(iii) Quaisquer modificações ao 
manual de operações ou aos 
procedimentos, inclusive a-
queles procedimentos de se-
gurança necessários à ope-

ração específica de mergu-
lho.  

(2) Os sistemas de fornecimento de 
gás respiratório, máscaras, capa-
cetes, proteção térmica, quando 
fornecidos, e equipamento de iça-
mento do sino, quando houver ou 
for requerido um sino, serão inspe-
cionados antes de cada operação 
de mergulho; 

(3) Todo mergulhador será instruído a 
informar sobre qualquer problema 
físico ou efeitos fisiológicos, inclu-
sive dores, doenças atuais ou sin-
tomas de doença descompressiva, 
antes de cada mergulho. 

(4) Será mantido, no local de mergu-
lho, um perfil de profundidade, 
tempo de fundo, inclusive quais-
quer mudanças de mistura respira-
tória, para cada um dos mergulha-
dores, exceto no caso de mergu-
lhadores SCUBA, os quais deverão 
manter seus próprios perfis.  

(5) Um sistema de comunicação de 
fonia será usado entre: 

      (i) Cada mergulhador abasteci-
do pela superfície e um 
membro da equipe de mergu-
lho, no local de mergulho ou 
no sino (quando presente); e 

     (ii) o sino (quando presente), e o 
local de mergulho 

(6) Estará disponível, no local de mer-
gulho, um sistema de comunicação 
de voz (recepção-transmissão) pa-
ra se obter ajuda de emergência. 

(7) Depois de completar cada mergu-
lho 

      (i) A condição física do mergu-
lhador será verificada por 
meio de:  

       (A) Observação visual; e 
(B) Perguntas ao mergulha-

dor sobre suas condições 
físicas; 

(ii) O mergulhador recebe instru-
ções para relatar todos pro-
blemas ou efeitos fisiológicos 
adversos, inclusive dores, 
doenças atuais, ou sintomas 
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de Doença Descompressiva 
ou embolia causada por gás; 

(iii)  O mergulhador é informado 
sobre a localização de uma 
câmara de descompressão 
em funcionamento; e 

(iv) O mergulhador é alertado 
quanto aos perigos em po-
tencial de voar depois de ha-
ver mergulhado; 

(8)  Para qualquer mergulho fora 
dos limites de não-
descompressão e a profundida-
des excedendo os 130 fsw, u-
sando gás misto como a mistura 
respiratória: 
(i)  Um perfil indicando a profun-

didade, tempo e descom-
pressão, inclusive mudanças 
na mistura respiratória, é 
mantido para cada mergulha-
dor, no local do mergulho; 

(ii)  O mergulhador recebe instru-
ções para permanecer acor-
dado e nas vizinhanças da 
câmara de descompressão 
do local de mergulho durante 
pelo menos uma hora depois 
de ter completado o mergu-
lho, descompressão ou tra-
tamento; e 

(iii) Um membro da equipe de 
mergulho que não seja o pró-
prio mergulhador, é treinado 
e disponibilizado para operar 
a câmara de descompressão; 
e 

(9) Quando existam suspeitas ou 
sintomas visíveis de Doença 
Descompressiva ou embolia 
causada por gás, é completado 
um relatório contendo: 

    (i) A investigação de cada inci-
dente, inclusive: 

                        (A) Os perfis do mergulho e 
da descompressão; 

(B) A composição, profundi-
dade e tempo das trocas 
da mistura respiratória; 

(C) Descrição dos sintomas, 
inclusive profundidade e 

tempo de instalação da 
doença; e 

(D) Descrição e resultados 
do tratamento; 

(ii) A avaliação de cada aciden-
te, com base :  

                        (A) Na investigação;  
 (B) Consideração do de-

sempenho, no passado, 
da tabela de descom-
pressão usada; 

(C) Suscetibilidade do indiví-
duo; e 

(iii) A ação corretiva realizada, 
se necessária, para reduzir 
a probabilidade de recor-
rência. 

(b) O Supervisor de Mergulho deverá asse-
gurar que o período de trabalho em 
mergulho seja encerrado quando orde-
nar ou quando: 

(1) O mergulhador pedir que termine; 
(2) O mergulhador deixar de respon-

der corretamente às comunicações 
ou sinais de um membro da equipe 
de mergulho; 

(3) As comunicações tiverem sido in-
terrompidas e não puderem ser 
prontamente restabelecidas entre 

       (i) O mergulhador e um membro 
da equipe de mergulho, no 
local de mergulho; ou 

(ii)  O responsável e o Supervisor 
de Mergulho durante opera-
ções com bote de acompa-
nhamento (liveboating); ou 

(4) O mergulhador começar a usar 
os s seus cilindros de gás respi-
ratório reserva que carrega con-
sigo. 

 
§ 197.420 Manual de Operações  
 
(a) O Supervisor de Mergulho deverá 

(1)  Antes de iniciar qualquer operação 
de mergulho, fornecer um Manual 
de Operações ao responsável; e 

(2) Disponibilizar um Manual de Ope-
rações no local de mergulho a to-
dos os membros da equipe de 
mergulho. 
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(b) O Manual de Operações deverá ser mo-
dificado por escrito, quando adaptações 
tiverem que ser feitas por causa de:  

(1) Configuração ou operação do vaso 
ou instalações; ou 

(2) Operação específica de mergulho 
planejada 

(c) O Manual de Operações deverá conter 
estipulações para a segurança e saúde 
 dos mergulhadores. 

 
(d) O Manual de Operações deverá conter o 

seguinte: 
(1) Procedimentos e listas de verifica-

ção (checklists) de segurança para 
cada modo de mergulho usado. 

(2)  Incumbências e responsabilidades 
de cada membro da equipe, em 
cada modo de mergulho usado. 

(3)  Procedimentos e listas de verifica-
ção (checklists) de cada modo de 
mergulho usado. 

(4)  Procedimentos de emergência pa-
ra o caso de: 
(i) Fogo 
(ii) Falhas no equipamento; 

 (iii) Condições ambientais adver-
sas, incluindo mas não se limi-
tando ao tempo e condição do 
mar. 

(iv) Doença que exija atendimento 
médico; 

(v)  Tratamento do ferimento. 
(5)  Procedimentos referentes ao uso 

de: 
(i)  Ferramentas energizadas portá-

teis; e 
(ii) Explosivos 

 
 

PROCEDIMENTOS DE MERGULHO 
ESPECIFICO 

 
§ 197.430 – Mergulho SCUBA   
 

O Supervisor de Mergulho deverá asse-
gurar que:  
 
(a)  Não seja feito mergulho no modo SCU-

BA: 

(1) Fora dos limites de não-
descompressão; 

(2) Em profundidades maiores que 
130 fsw; 

(3) Contra correntes acima de um (1) 
nó, a menos que o mergulhador 
seja auxiliado com cabo; e 

(4) Se o mergulhador não puder subir 
diretamente à superfície, a menos 
que acompanhado com cabo. 

(b) O mergulhador SCUBA tenha o equipa-
mento exigido em §197.346(a); 

(c) Esteja disponível um mergulhador reser-
va enquanto o mergulhador estiver den-
tro d´água; 

(d) O mergulhador seja auxiliado com cabo 
na superfície ou acompanhado por outro 
mergulhador dentro d água, com contato 
visual ininterrupto, durante a operação 
de mergulho. 

(e) Quando o mergulhador estiver em um 
espaço fisicamente confinante, outro 
mergulhador estará estacionado no pon-
to submerso de entrada na água e este-
ja auxiliando com cabo o mergulhador; e 

(f) Um barco esteja disponível para resgatar 
o mergulhador quando for auxiliado com 
cabo a partir do local de mergulho.  
 

§ 197.432 Mergulho utilizando ar 
comprimido fornecido na Superfície. 

 
O Supervisor de Mergulho deverá asse-

gurar que: 
(a) O mergulho utilizando ar comprimido 

fornecido na superfície seja feito em pro-
fundidades menores de 190 fsw, exceto 
mergulhos com tempos de fundo de 30 
minutos ou menos, os quais poderão ser 
feitos com profundidade de até 220 fsw. 

(b) Para cada operação de mergulho haja 
um estoque primário de gás respiratório; 

 
(c) Cada mergulhador seja auxiliado ininterrup-

tamente enquanto estiver na água; 
(d) Quando um mergulhador estiver em espaço 

fisicamente confinante, outro mergulhador 
estará estacionado no ponto submerso de 
entrada auxiliando, com cabo, o mergulha-
dor;  
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(e) Para mergulhos com profundidade maior 
que 130 fsw ou fora dos limites de não-
descompressão: 

(1) Toda operação de mergulho tenha 
um estoque secundário de gás 
respiratório; 

(2) Uma câmara de descompressão 
esteja pronta para uso no local de 
mergulho; 

(3) Seja usada uma plataforma de 
mergulho, exceto quando tiver si-
do providenciado um sino; 

(4) Seja usado um sino para mergu-
lhos com tempo de descompres-
são dentro d´água acima de 120 
minutos, exceto quando o mergu-
lhador estiver usando uma roupa 
de mergulho pesada ou estiver 
mergulhando em espaço fisica-
mente confinante; 

(5) Um membro, em separado, da 
equipe de mergulho, auxilie cada 
mergulhador dentro d´água; 

(6) Um mergulhador reserva esteja 
disponível enquanto o mergulha-
dor estiver na água; e 

(7) Cada mergulhador tenha um es-
toque reserva de gás respiratório 
que leva consigo (cilindros), exce-
to quando estiver usando uma 
roupa de mergulho pesada ou 
mergulhando em espaço fisica-
mente confinante; 

(f) O mergulhador utilizando ar comprimido 
fornecido na superfície tenha o equipa-
mento exigido em §197.346(b) ou (d). 

 
 
§ 197.434 Mergulho com Mistura Ga-
sosa com Fornecimento na Superfície  

 
O Supervisor de Mergulho deverá asse-

gurar que 
(a) Quando for feito mergulho com mistura 

gasosa, estejam prontos, para uso no 
local de mergulho, uma câmara de des-
compressão ou sino fechado que aten-
dam as exigências do §197.332. 

(b) Seja usada uma plataforma de mergu-
lho, exceto quando tiver sido providenci-
ado um sino. 

(c) Seja usado um sino para mergulhos com 
profundidade maior que 220 fsw ou 
quando o mergulho envolver tempos de 
descompressão dentro d´água acima de 
120 minutos, exceto quando o mergu-
lhador estiver usando uma roupa de 
mergulho pesada ou esteja mergulhando 
em espaço fisicamente confinante. 

(d) Um sino fechado seja usado para mer-
gulhos em profundidades maiores que 
300 fsw, exceto quando o mergulho for 
feito em espaço fisicamente confinante. 

(e) Um membro, em separado, da equipe 
de mergulho auxilie cada mergulhador 
na água; 

(f) Um mergulhador reserva esteja disponí-
vel durante todos os mergulhos com 
não-saturação; 

(g) Quando for feito mergulho com satura-
ção  

(1) Um mergulhador reserva esteja 
disponível quando o sino fechado 
sair do local de mergulho, até que 
os mergulhadores estejam em sa-
turação; e 

(2) Um membro da equipe de mergu-
lho seja um mergulhador capaz de 
ajudar, se necessário, no resgate 
do sino fechado ou de seus ocu-
pantes; 

(h) Em operações com sino fechado, um 
mergulhador esteja disponível, no sino 
fechado, para dar assistência ao mergu-
lhador na água; 

(i) Quando um mergulhador estiver em es-
paço fisicamente confinante, outro mer-
gulhador esteja estacionado no ponto 
submerso de entrada e estará auxilian-
do, com linha de vida, o mergulhador; 

(j) Cada operação de mergulho tenha um 
estoque primário e secundário de gás 
respiratório que preencha as exigências 
de §197.340; e 

(k) O mergulhador com mistura gasosa, 
com fornecimento na superfície, tenha o 
equipamento exigido por §197.346(b) ou 
(d). 
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§ 197.436 Bote de acompanhamento 
(liveboating)   

 
(a) Durante operações com bote de acom-

panhamento (liveboating), o responsável 
deverá assegurar que: 

(1) O mergulho não seja feito em ma-
res que impeçam a capacidade de 
manutenção da estação do vaso; 

(2) Não sejam feitas operações com 
bote de acompanhamento (liveboa-
ting) 

(i) De 1 hora após o pôr-do-sol 
até 1 hora antes do nascer do 
sol; ou 

(ii) Durante períodos de visibili-
dade restrita; 

(3) As hélices do vaso tenham parado 
antes que o mergulhador entre ou 
saia da água; e 

(4) Um barco esteja pronto para des-
lanchar com a tripulação caso a-
conteça uma emergência. 

(b) Conforme usado no parágrafo (a)(2)(ii) 
desta seção, “visibilidade restrita” signifi-
ca qualquer condição ou estado em que 
a visibilidade de navegação do vaso es-
teja restrita por causa de neblina, nevo-
eiro, neve caindo, fortes chuvas, tem-
pestades de areia ou outras causas si-
milares. 

(c) Durante operações com bote de acom-
panhamento (liveboating), o Supervisor 
de Mergulho deverá assegurar que: 

(1) Não seja feito mergulho em pro-
fundidades maiores que 220 fsw; 

(2) Não seja feito mergulho em mares 
que impeçam a mobilidade do 
mergulhador ou função de traba-
lho; 

(3) Seja providenciado um meio de e-
vitar que a mangueira do mergu-
lhador enrosque nas hélices do va-
so; 

(4) Cada mergulhador carregue um 
estoque reserva de gás respirató-
rio; 

(5) Um mergulhador reserva esteja 
disponível enquanto o mergulhador 
se encontra na água; 

(6) Não seja feito mergulho com tem-
pos de descompressão acima de 
120 minutos; e 

(7) O responsável seja notificado an-
tes de que o mergulhador entre 
 ou saia da água. 

 
 

TESTES E INSPEÇÕES 
PERIODICAS DO EQUIPAMENTO 

DE MERGULHO 
 
§ 197.450 Testes de Gases 
Respiratórios 
 

O Supervisor de Mergulho deverá asse-
gurar que: 
(a) A produção de cada compressor de ar 

tenha sido testada e atende às exigên-
cias de §197.340 quanto à qualidade e 
quantidade, por meio de amostras reti-
radas no ponto de conexão ao sistema 
de distribuição: 

(1) A cada 6 meses; e 
(2) Depois de cada reparo ou modifi-

cação. 
(b) Antes de se colocar em uso os estoques 

adquiridos de misturas respiratórias for-
necidas ao mergulhador são verificadas: 

(1) A certificação de que o estoque a-
tende às exigências de §197.340; 
e 

(2) A porcentagem de oxigênio e chei-
ro insalubre ou repugnante; 

(c) Cada sistema de fornecimento respirató-
rio é verificado, antes de começarem as 
operações de mergulho, no umbilical ou 
no ponto de conexão para o mergulha-
dor, quanto à existência de cheiro insa-
lubre ou repugnante e presença de óleo 
pulverizado; e 

(d) Cada sistema de fornecimento respirató-
rio, abastecendo o mergulhador com 
mistura respiratória, é verificado antes 
de começarem as operações de mergu-
lho, no umbilical  ou no ponto de cone-
xão do equipamento respiratório suba-
quático para o mergulhador, para verifi-
cação da porcentagem de oxigênio. 
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§ 197.452 Limpeza do oxigênio 
 

O Supervisor de Mergulho deverá asse-
gurar que todo equipamento usado com 
oxigênio ou misturas com oxigênio acima de 
40 por cento por volume seja limpo de mate-
riais inflamáveis: 
(a)  Antes de ser colocado em uso; e 
(b)  Após quaisquer reparos, alterações, 

modificações ou suspeita de contamina-
ção. 
 

§ 197.454 Primeiros socorros 
e equipamento para tratamento 

 
O Supervisor de Mergulho deverá asse-

gurar que os kits médicos sejam verificados 
mensalmente, para garantir que contêm 
todos os materiais necessários. 

 
§ 197.456 Mangueiras 
de fornecimento respiratório 
 
(a) O Supervisor de Mergulho deverá asse-

gurar que 
(1) Toda mangueira de fornecimento 

respiratório passe por teste de 
pressão de 1,5 vez sua pressão 
máxima de serviço, antes de ser 
colocada em uso pela primeira vez, 
e a cada 24 meses daí em diante; 

(2) Cada conjunto de mangueira de 
fornecimento respiratório antes de 
ser colocado em uso pela primeira 
vez, e após quaisquer reparos, al-
terações, modificações passe por 
teste de elasticidade, por meio de 

(i) Sujeitar a uma carga axial de 
200 libras toda conexão 
mangueira-encaixe ; e 

(ii) Passar por exame visual vi-
sando encontrar provas de 
separação, escorregamento 
ou alguma outra avaria ao 
conjunto; 

(3) Cada mangueira de fornecimento 
respiratório seja periodicamente 
verificada quanto a: 

(i) Avarias que possam afetar a 
integridade da pressão; e 

(ii) Contaminação que possa a-
fetar a pureza da mistura 
respiratória enviada ao mer-
gulhador; e 

(4) As pontas abertas de toda man-
gueira de fornecimento respiratório 
sejam tampadas ou cobertas com 
fita adesiva ou plugue quando não 
estiverem sendo usadas. 

(b) Para atender às exigências do parágrafo 
(a)(3) desta seção, toda mangueira de 
fornecimento respiratório deverá ser 

(1) Cuidadosamente inspecionada an-
tes de enviada ao local de mergu-
lho; 

(2) Visualmente verificada durante as 
operações diárias; e 

(3) Verificada a existência ou não de 
cheiro insalubre ou repugnante, 
antes de cada operação. 

 
§ 197.458 Medidores e dispositivos  
de contagem do tempo 
 

O Supervisor de Mergulho deverá asse-
gurar que:  
 
(a)  A cada 6 meses, todo medidor de pro-

fundidade e dispositivo de contagem do 
tempo seja testado ou calibrado fazen-
do-se a comparação com um medidor 
de referência mestre, ou dispositivo de 
contagem do tempo; 

(b)  O medidor de profundidade seja testado 
quando existir discrepância, na leitura do 
medidor de profundidade, acima de 2 
por cento da escala total entre dois me-
didores de faixa e calibragem similares; 

(c)  O dispositivo de contagem do tempo 
seja testado quando existir discrepância 
na leitura de dispositivo de contagem do 
tempo acima de um quarto (1/4) de mi-
nuto em um período de quatro horas, 
entre dois dispositivos de contagem do 
tempo; e 

(d)  Todos medidores de profundidade e 
dispositivos de contagem do tempo se-
jam inspecionados antes de se dar início 
às operações de mergulho. 
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§ 197.460 Equipamento 
de mergulho  

 
O Supervisor de Mergulho deverá asse-

gurar que o equipamento designado para 
uso em mergulhos de acordo com o 
§197.346 seja inspecionado antes de cada 
mergulho. 

 
§ 197.462 Vasos de pressão 
e tubulação de pressão 
 
(a)  O Supervisor de Mergulho deverá as-

segurar que todo reservatório de ar, ci-
lindro, Vaso de Pressão para Ocupação 
Humana (PVHO), e sistema de tubula-
ção de pressão seja examinado e testa-
do a cada 12 meses e após todo reparo, 
modificação ou alteração, até onde for 
necessário, para se determinar se estão 
em condições e são apropriados ao ser-
viço visado. 
 

(b)  Os seguintes testes deverão ser feitos 
para atender às exigências anuais do 
parágrafo (a) desta seção: 
  (1) Exame visual interno e externo, ve-

rificando-se presença ou não de 
avaria mecânica ou deterioração. 
Se for encontrado algum defeito 
que possa colocar em risco a se-
gurança do vaso de pressão, de-
verá ser feito teste hidrostático. 

(2) Um teste de vazamento. 
(3) Um teste pneumático. 
(4) Um teste hidrostático a cada 5 a-

nos, ao invés do teste pneumático. 
(c)  Os seguintes testes deverão ser feitos 

após todo reparo, modificação ou altera-
ção, para atender às exigências do pa-
rágrafo (a) desta seção; 

(1) Exame visual interno e externo ve-
rificando-se a precisão e adequa-
ção do reparo, modificação ou alte-
ração; 

(2) Um teste de vazamento. 
(3) Um teste hidrostático quando o re-

paro, modificação ou alteração afe-
tar os limites de pressão 

(d)  Quando o teste pneumático no vaso de 
pressão for conduzido: 

(1)  A pressão de teste deverá ser a 
pressão máxima de serviço permi-
tida estampada no vaso de pres-
são; e 

(2)  O teste poderá ser feito somente 
após terem sido tomadas as pre-
cauções adequadas para proteção 
do pessoal e do equipamento. 

(e) Quando for feito teste pneumático na 
tubulação de pressão: 

(1)  A pressão de teste não poderá ser 
menor que 90 por cento da regula-
gem do dispositivo de alívio; e 

(2)  O teste poderá ser feito somente 
após terem sido tomadas as pre-
cauções adequadas para proteção 
do pessoal e do equipamento. 

 
(f)   Quando for feito teste hidrostático em 

um vaso de pressão, a pressão de teste 
deverá ser: 

(1)  1-1/4 vez a pressão estampada no 
vaso de pressão construído se-
gundo a Divisão 2 do Código AS-
ME; e 

(2)  1-1/2 vez a pressão estampada no 
vaso de pressão construído se-
gundo a Divisão 1 do Código AS-
ME; 

(g) Quando for feito teste hidrostático na 
tubulação de pressão, o teste deverá ser 
 feito de acordo  com o Código ANSI.  

(c) Quando o teste de vazamento em vasos 
de pressão ou tubulação de pressão for 
feito 

(1) O teste deverá ser feito com a mis-
tura respiratória normalmente usa-
da no serviço; 

(2) O teste deverá ser feito com a 
pressão máxima de serviço permi-
tida; e 

(3) A pressão de teste deverá ser 
mantida por no mínimo 10 minutos, 
para assim permitir a verificação 
de possíveis vazamentos em todas 
as juntas, conexões e regiões de 
grande tensão. 
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REGISTROS 
 
§ 197.480 – Livros de Registros 
 
(a) O responsável por um vaso ou instala-

ção onde o regulamento  46 U.S.C. 201 
exija um Livro de Registros oficial, deve-
rá manter esse Livro no formulário CG-
706. 

(b) O responsável por um vaso ou instala-
ção do qual o 46 U.S.C. 201 não exija 
um Livro de Registros (diário) oficial, de-
verá manter, a bordo, um Livro de Re-
gistros com as entradas  requeridas por 
esta sub-parte. 

(c) O Supervisor de Mergulho que esteja 
conduzindo operações de mergulho co-
mercial a partir de um vaso ou instala-
ções sujeitos a essa sub-parte, deverá 
manter um Livro de Registros (diário) 
para as entradas requeridas por esta 
sub-parte. 

 
§ 197.482– Entradas ou Anotações 
nos Livros de Registros (diários) 
 
(a) O responsável deverá assegurar que as 

seguintes informações sejam gravadas 
no Livro de Registros (diários), em cada 
operação de mergulho comercial: 

(1) Data, hora e local, no início e tér-
mino das operações de mergulho. 

(2) Condições aproximadas subaquá-
ticas e na superfície (tempo, visibi-
lidade, temperaturas e correntes). 

(3) Nome do supervisor de mergulho. 
(4) Natureza geral do trabalho realiza-

do. 
(b) O supervisor de mergulho deverá asse-

gurar que as seguintes informações se-
jam gravadas no Livro de Registros, em 
cada operação de mergulho comercial: 

(1) Data, hora e local, no início e tér-
mino das operações de mergulho. 

(2) Condições aproximadas, tanto su-
baquáticas quanto na superfície 
(tempo, visibilidade, temperaturas 
e correntes). 

(3) Nomes dos membros da equipe de 
mergulho, inclusive do supervisor 
de mergulho. 

(4) Natureza geral do trabalho realiza-
do. 

(5) Designação de mergulhos repetiti-
vos, ou o tempo decorrido desde a 
última exposição hiperbárica, se 
menor que 24 horas, de cada mer-
gulhador. 

(6) Modos de mergulho empregados. 
(7) Profundidade máxima e tempo de 

fundo, de cada mergulhador. 
(8) Nome do responsável. 
(9) Para cada mergulho fora dos limi-

tes de não-descompressão, a pro-
fundidades maiores que 130 fsw, 
ou usando mistura gasosa, os ga-
ses respiratórios  e tabela de des-
compressão designadas. 

(10) Quando houver suspeita ou os sin-
tomas forem evidentes de doença 
descompressiva ou embolia cau-
sada por gás. 

  (i) O nome do mergulhador; e 
  (ii) Descrição e resultados do 
        tratamento. 
(11) Para cada morte relacionada ao 

mergulho, ou doença ou ferimento 
correlatos, que resultem em imobi-
lização por mais de 72 horas ou e-
xija que o membro da equipe de 
mergulho seja hospitalizado por 
mais de 24 horas: 

(i)  A data; 
(ii)  A hora; 
(iii)  As circunstâncias;  
(iv) Gravidade do ferimento ou 

doença 
(c) O supervisor de mergulho deverá se 

assegurar que seja registrado, nos Li-
vros de Registros, referente a cada ope-
ração de mergulho que apresente desvi-
os das exigências contidas nesta sub-
parte: 

(1) Descrição das circunstâncias que 
levaram a esta situação. 

(2) Os desvios feitos; 
(3) A ação corretiva realizada, se a-

propriado, para reduzir a possibili-
dade de repetição. 
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(d)  O supervisor de mergulho deverá asse-
gurar que seja mantido registro do se-
guinte: 
(1) A data e resultados de cada verifica-

ção dos kits médicos. 
(2) A data e resultados de cada veri-

ficação de cada teste do compressor 
de ar. 

(3) A data e resultados de cada veri-
ficação das misturas respiratórias. 

(4) A data e resultados de cada veri-
ficação de cada sistema de forneci-
mento respiratório. 

(5) A data, o equipamento limpo, o 
procedimento geral de limpeza, e os 
nomes das pessoas que fizeram a 
limpeza do equipamento de mergu-
lho para trabalho com oxigênio. 

(6) A data e resultados de cada tes-
te das mangueiras e sistema de for-
necimento respiratório. 

(7) A data e resultados de cada ins-
peção do sistema de fornecimento 
de gás respiratório. 

(8) A data e resultados de cada tes-
te dos medidores de profundidade e 
dispositivos de contagem do tempo. 

(9) A data e resultados de cada tes-
te e inspeção de cada Vaso de 
Pressão para Ocupação Humana 
(PVHO). 

(10) A data e resultados de cada ins-
peção do equipamento de mergulho. 

(11) A data e resultados de cada tes-
te e inspeção da tubulação de pres-
são. 

(12) A data e resultados de cada tes-
te e inspeção do reservatório de ar e 
cilindros. 

(e) O supervisor de mergulho deverá asse-
gurar que seja feita, no Livro de Regis-
tros, uma anotação referente à localiza-
ção das informações requeridas no pa-
rágrafo (d). 
 
NOTA: O R.S. 4290 (46 U.S.C. 201) re-
quer que certas entradas de informa-
ções sejam feitas em um Livro de Regis-
tros oficial, em complementação às en-
tradas exigidas nesta seção; e o R.S. 

4291 (46 U.S.C. 202) prescreve a ma-
neira de fazê-las. 

 
§ 197.484 Nota sobre acidente 
com vítima 
 
(a) Além das exigências contidas na Sub-

parte 4.05 deste capítulo e 33 CFR 
146.01-20, o responsável deverá notifi-
car ao Oficial Responsável, da Inspe-
ção da Marinha, tão logo quanto possí-
vel, se ocorrer acidente de mergulho, 
com vítimas, envolvendo qualquer des-
tas situações: 

(1) Perda de vida. 
(2) Ferimentos relacionados ao mer-

gulho, sofridos por qualquer pes-
soa,  que levem à sua  imobiliza-
ção por mais de 72 horas. 

(3) Ferimentos relacionados ao mergu-
lho, sofridos por qualquer pessoa, 
que levem à sua hospitalização por 
mais de 24 horas. 

(b) A notificação requerida por esta seção 
deverá conter o seguinte: 

(1) Nome e número oficial (se aplicá-
vel) do vaso ou instalações. 

(2) Nome do proprietário ou agente do 
vaso ou instalações. 

(3) Nome do responsável. 
(4) Nome do supervisor de mergulho. 
(5) Descrição do acidente, inclusive 

causa presumida. 
(6) Natureza e extensão dos ferimen-

tos. 
(c) Não será exigida a notificação prescrita 

nesta seção se o relatório escrito exigi-
do em §197.486 for apresentado dentro 
de 5 dias da data do acidente. 

 
 
§ 197.486 Relatório escrito sobre 
acidente com vítima 
 

O responsável pelo vaso ou instalações 
do qual se faça a notificação de acidente 
prescrita em §197.484, deverá enviar, o 
mais breve possível, ao Oficial responsável, 
da Inspeção da Marinha, um relatório con-
forme se segue: 
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(a) No Formulário CG-2692, quando a insta-
lação de mergulho se situar em um va-
so. 

 
(b) Usando um relatório escrito, em forma 

de narrativa, quando a instalação de 
mergulho for em uma planta física (faci-
lity) O relatório escrito deverá conter as 
informações requeridas em §197.484. 

(c) O relatório exigido por esta seção deve-
rá ser acompanhado de uma cópia do 
relatório exigido em §197.410 (a)(9) 
quando envolver Doença Descompres-
siva. 

(d) O relatório exigido por esta seção deve-
rá incluir informações referentes ao en-
volvimento com álcool ou drogas, con-
forme exigido em § 4.05-12 deste capí-
tulo. 

 
(As exigências de relatório contidas no pa-
rágrafo (a) foram aprovadas pelo Office of 
Management and Budget-OMB tendo rece-
bido o número de controle 2115-0003). 

 
(CGD 76-009, 43 FR 53683, 16 de Novem-
bro de 1978, com emenda CGD 82-023, 47 
FR 35748 de 16 de Agosto de 1982; 48 FR 
43328, de 23 de setembro de 1983; CGD 
84-099, 52 FR 47536, de 14 de dezembro 
de 1987). 

 
 

§ 197.488 Retenção dos registros 
após o acidente com vítima 

 
(a)  O proprietário, agente ou responsável 

pelo vaso ou instalações do qual se faça 
a notificação de acidente prescrita em 
§197.484, deverá reter, a bordo, todos 
os registros mantidos no vaso ou insta-
lações e os registros requeridos por esta 
sub-parte durante 6 meses depois de ter 
sido feito o relatório de acidente com ví-
tima ou até que o Oficial Responsável, 
da Inspeção da Marinha informe não 
mais ser necessário manter a bordo tais 
registros. 

 

(b) Os registros exigidos pelo parágrafo (a) 
desta seção a serem retidos a bordo in-
cluem, mas não se limitam ao seguinte: 

(1) Todos os Livros de Registros re-
queridos em §197.480. 

(2) Todos os relatórios requeridos em 
§197.402(a)(2)(ii), §197.404(a)(4), 
§197.410(a)(9). 

 
(c)  O proprietário, agente, responsável ou 

supervisor de mergulho deverá, quando 
solicitado, disponibilizar os registros 
descritos nesta seção, a todo oficial da 
Guarda Costeira autorizado a investigar 
o acidente, para sua verificação. 
 
 

APÊNDICE A 
 

LIMITES DE NÃO-DESCOMPRESSÃO 
DO AR 

 
A tabela a seguir apresenta os limites de 
tempo de fundo versus profundidade para 
mergulhos únicos, de não-descompressão, 
utilizando ar comprimido, dentro de qualquer 
período de 12 horas. O limite é o tempo má-
ximo de fundo em minutos que o mergulha-
dor poderá passar naquela profundidade 
sem necessitar de descompressão além 
daquela fornecida por uma taxa normal de 
subida de 60 fsw por minuto (embora o 
tempo de fundo seja concluído quando co-
meça a subida, uma taxa de subida mais 
lenta aumentaria o tempo de fundo exigindo, 
portanto, descompressão). Uma quantidade 
de nitrogênio permanece nos tecidos do 
mergulhador, após todo mergulho utilizando 
ar comprimido, não importa se o mergulho 
foi com ou sem descompressão. Toda vez 
que for feito novo mergulho, dentro de um 
período de 12 horas, o nitrogênio remanes-
cente no sangue e nos tecidos do corpo do 
mergulhador deverá ser levado em conta, 
quando se calcular a sua descompressão. 
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Limites de Não-Descompressão,  
utilizando ar comprimido 
 

                                   
Limites de  

Profundidade                        Não-descompressão  
    (em pés)           (em minutos) 
 

35 .....................................................310 
40 .....................................................200 
50 .....................................................100 
60 ..................................................... 60 
70 ..................................................... 50 
80 ..................................................... 40 
90 ..................................................... 30 
100 ................................................... 25 
110 ................................................... 20 
120 ................................................... 15 
130 ................................................... 10 

 
 

Fonte: Manual de Mergulhador da Marinha 
dos Estados Unidos, 1o. de setembro de 
1973). 

 
 

PARTES 198-199 (RESERVADO) 
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Departamento de Trabalho dos EUA
 Administração de Segurança e Saúde 
Ocupacional 

  Washington, D.C. 20210 
 
  Responder à atenção de: 

 
Oct. 29, 1996 
 
Sr. Ross Saxon, Diretor Executivo 
Associação dos Contratantes de Mergulho, Inc. 2611 
FM 1960 West, Suíte F-204 Houston, Texas 77068 
 
Prezado Sr. Saxon: 
 Pela presente, estamos respondendo ao seu pedido de uma interpretação dos padrões 
de Mergulho Comercial da OSHA (29 CFR Parte 1910, Sub-parte T), com respeito ao número 
mínimo necessário de membros da equipe de mergulho para dar suporte a mergulhos 
utilizando ar comprimido, usando equipamento SCUBA e equipamento de mergulho com 
fornecimento na superfície. Ao calcular o número necessário de membros da equipe de 
mergulho para uma situação em particular, deverá ser dada a devida consideração ao padrão 
§1910.412(d)]- “Avaliação do Planejamento”, [§1910.421(e)] – “Atividades Perigosas”, e  
[§1910.422(a)(3)] o qual exige providenciar um meio de se ajudar o mergulhador ferido a sair 
da água ou a entrar em um sino. 
 O mergulho comercial SCUBA requer uma equipe de no mínimo três (3) membros, como 
se segue: responsável designado, algumas vezes chamado de supervisor de mergulho 
[§1910.410(c)], um mergulhador reserva [§1910.424(c)(1)], e um mergulhador auxiliado por 
cabo [§1910.424(c)(2)]. O mergulhador reserva poderá ser o responsável designado, desde 
que seja um mergulhador qualificado e que o terceiro membro da equipe tenha sido treinado e 
seja capaz de desempenhar todas as funções necessárias do responsável, enquanto este 
estiver dentro da água atuando como mergulhador reserva. O mergulhador reserva poderá 
também ser o auxiliar de superfície, desde que seja mergulhador qualificado; neste caso, o 
responsável assumiria as tarefas de auxiliar, enquanto o mergulhador reserva estiver na água.  
 O mergulho comercial utilizando ar comprimido fornecido na superfície exige uma equipe 
com no mínimo três (3) membros, como se segue: o responsável, algumas vezes chamado de 
supervisor de mergulho [(§1910.410(c)], um mergulhador que “deverá ser ininterruptamente 
ajudado (por um auxiliar de superfície) enquanto estiver na água” [§1910.425(c)(1)]. No caso 
de mergulho utilizando ar comprimido fornecido na superfície, com até 100 pés de 
profundidade, e que não envolva descompressão programada, não será exigido um 
mergulhador reserva em todos os mergulhos. Adicionalmente,  com base nas exigências de 
[§1910.421(d)] “Planejamento e Avaliação”, a avaliação/análise do perigo no mergulho poderá 
ditar a necessidade ou não de um  mergulhador reserva, embora isso não tenha sido 
especificamente exigido (por exemplo, no caso de escombros submersos, sucções, não livre 
acesso à superfície, possibilidade de enroscamento do mergulhador, condições desconhecidas 
no fundo do mar). 
 Se necessitar esclarecimentos adicionais, favor contatar o Sr. Steve Butler no telefone 
no. (202) 219-8131 r 154 ou a mim no número (202) 219-7234, ramal 141. 
 
Atenciosamente, 
Larry Liberatore 
Diretor, Padrões de Segurança Marítima 
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TEXTO DO REGULAMENTO 
 
OSHA 
 

PARTE 1910 - PADRÕES DE 
SEGURANÇA E SAÚDE 

OCUPACIONAL 
 

Sub-parte T - Operações de 
Mergulho Comercial 

 
GERAL 

 
1910.401 Abrangência e Aplicação 
1910.402 Definições 
 

EXIGÊNCIAS DE PESSOAL 
 
1910.410 Qualificações da Equipe de 

Mergulho  
 
PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÕES 
 
1910.420 Manual de Práticas Seguras 
1910.421 Procedimentos Pré-Mergulho  
1910.422 Procedimentos Durante o 

Mergulho  
1910.423 Procedimentos Após o 

Mergulho  
 
PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÕES 

ESPECIFICAS 
 
1910.424 Mergulho SCUBA 
1910.425 Mergulhador Utilizando Ar 

Comprimido Fornecido na 
Superfície 

1910.426 Mergulho Utilizando Mistura 
Gasosa 

1910.427 Bote de acompanhamento 
(liveboating) 

 
PROCEDIMENTOS E EXIGÊNCIAS 

DE EQUIPAMENTO 
 
1910.430 Equipamento 
 

 
 
 
 

MANUTENÇÃO DE REGISTROS 
 
1910.440 Exigências de Manutenção de 

Registros 
1910.441 Data Efetiva 
 

APÊNDICE A 
Exemplos de condições que podem 
restringir ou limitar a exposição a 
condições hiperbáricas 
 

APÊNDICE B 
 
Orientações para mergulho científico 
 
Sub-parte T – Operações de Mergulho 

Comercial 
 
Autoridade: Seções. 4, 6 e 8 do Ato de 
Segurança e Saúde Ocupacional, datado 
de 1970 (29 U.S.C. 653, 655 e 657); se-
ção 107, do Ato de Padrões de Horas de 
Trabalho Contratado e Segurança (o Ato 
de Segurança na Construção) (40 U.S.C. 
333); seção 41, Ato de Compensação dos 
Trabalhadores na Estiva e nos Portos (33 
U.S.C. 941); Ordem no. 8-76 (41 FR 
25029) da Secretaria do Trabalho, 9-83 
(48 FR 35736) ou 1-90 (55 FR 9033), con-
forme aplicável; 29 CFR parte 1911. 
 
Fonte: 42 FR 37668, 22 de Julho de 1977, 
a menos que esteja especificado 
diferentemente. 
 

GERAL 
 
§ 1910.401 Abrangência e Aplicação  
 
(a) Abrangência 

(1)  Aplica-se esta sub-parte (padrão) 
a todo lugar de trabalho, dentro 
dos Estados Unidos ou dentro de 
qualquer estado, do Distrito de 
Columbia, a Commonwealth de 
Porto Rico, as Ilhas Virgens, a 
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Samoa Americana, Guam, o 
Território das Ilhas do Pacífico, 
sob mandato da ONU, Ilha Wake, 
Ilha Johnston, a Zona do Canal do 
Panamá ou dentro das fronteiras 
da Plataforma Continental, 
conforme definido no Ato Outer 
Continental Shelf Lands (67 Stat. 
462, 43 U.S.C. 1331), onde se 
realizem operações de mergulho e 
de apoio correlatas. 

(2)  Aplica-se este padrão a operações 
de mergulho e de suporte 
correlatas feitas em conexão com 
todos os tipos de trabalho e 
emprego, inclusive indústria em 
geral, construção, reparos de 
navios, construção de navios, 
desmonte de navios velhos, estiva 
e estivadores. Entretanto, este 
padrão não se aplica a operações 
de mergulho: 

(i) Realizadas apenas com fins 
de instrução, usando 
circuito aberto, ar 
comprimido SCUBA e feita 
dentro dos limites de não-
descompressão. 

(ii) Realizadas apenas para 
busca, resgate ou fins de 
segurança pública ou sob o 
controle de uma agência 
governamental; ou 

(iii) Regidas pela 45 CFR Parte 
46 (Proteção de Seres 
Humanos, Departamento 
de Saúde e Serviços 
Humanos dos EUA) ou 
regras ou regulamentos 
equivalentes, estipulados 
por outra agência federal 
regendo a pesquisa, 
desenvolvimento ou fins 
correlato que envolvam 
pessoas. 

(iv) Definidas como mergulho 
científico e que esteja sob 
o controle e direção de um 
programa de mergulho 
contendo, no mínimo, os 
seguintes elementos: 

(A) Manual de segurança de 
mergulho, que inclua pelo 
menos: Procedimentos 
abrangendo todas 
operações de mergulho 
específicas para o 
programa; procedimentos 
de cuidados emergenciais, 
inclusive recompressão e 
evacuação; e critérios de 
treinamento e certificação 
do mergulhador. 

(B)   Diretoria de controle  (segurança) 
do mergulho sendo, a maioria de seus 
membros,  mergulhadores ativos, que no 
mínimo, deverão ter a autoridade para: 
Aprovar e monitorar projetos de mergulho; 
rever e revisar o manual de segurança de 
mergulho; garantir a obediência ao Manu-
al; certificar as profundidades nas quais o 
mergulhador  foi treinado; tomar medidas 
disciplinares com relação a práticas inse-
guras; e, assegurar a adesão ao sistema 
de coleguismo (um mergulhador é acom-
panhado por outro mergulhador e perma-
nece em contato ininterrupto com ele na 
água), no caso de mergulho SCUBA. 
(b) Aplicação em emergências. O 

empregador poderá desviar-se das 
exigências deste padrão até onde for 
necessário, com o fim de prevenir ou 
minimizar uma situação que 
provavelmente possa causar morte, 
sérios ferimentos físicos ou prejuízos 
ambientais importantes, desde que o 
empregador: 

(1) Notifique o Diretor de Área, da 
Administração de Segurança e 
Saúde Ocupacional-OSHA, 
dentro de 48 horas da instalação 
da situação de emergência, 
indicando a natureza da 
emergência e até onde vai o 
desvio em relação aos 
regulamentos prescritos; e 

(2) A pedido do Diretor de Área, 
enviar, por escrito as 
informações. 

(c) Obrigação do empregador. O 
empregador será responsável pelo 
cumprimento de: 
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(1) Todas as estipulações deste 
padrão, que tenham aplicação 
geral; e 

(2) Todas exigências relativas a 
modos de mergulho específicos, 
até onde as operações de 
mergulho em tais modos forem 
realizadas. 

 
[42 FR 37668, 22 de julho de 1977, com 
emenda feita por 47 FR 53365, de 26 de 
novembro de 1982; 58 FR 35310, de 30 
de junho de 1993]. 
 
 
§ 1910.402 Definições 
 
Os termos listados usados neste padrão, 
são definidos da seguinte forma: 
 
• Acfm: (actual cubic feet per minute) pé 

cúbico efetivo por minuto. 
• ASME Code or equivalent: (ASME - 

American Society of Mechanical Engi-
neers) Boiler and Pressure Vessel 
Code. Section VIII, (Código ASME ou 
equivalente; ASME - Sociedade Ame-
ricana de Engenheiros Americanos) 
Código de Caldeira e Vaso de Pres-
são, Seção VIII ou um código equiva-
lente que o empregador possa de-
monstrar que é igualmente eficiente. 

• ATA: Atmosfera Absoluta. 
• Câmara de descompressão: Um vaso 

de pressão para ocupação humana, 
por exemplo, câmara de descompres-
são na superfície, sino fechado, ou 
sistema de mergulho profundo, usado 
para fazer a descompressão e trata-
mento de doença descompressiva em 
mergulhadores. 

• Cilindro: Um vaso de pressão para 
armazenagem de gases. 

• Condições hiperbáricas: Condições de 
pressão que excedem a pressão na 
superfície. 

• Doença Descompressiva: Um estado 
com variados sintomas, que poderá se 
originar de gás ou bolhas nos tecidos 

do corpo dos mergulhadores, após a 
redução de pressão. 

• Equipe de mergulho: Mergulhadores e 
empregados de suporte envolvidos na 
operação de mergulho, inclusive o 
responsável designado. 

• Fsw: Feet of seawater – pés (= l ft =) 
medida de água do mar em pés (ou 
carga hidráulica estática equivalente). 

• Gás respiratório reserva levado pelo 
mergulhador: Um estoque de ar ou 
mistura gasosa (conforme for adequa-
do) que é carregado pelo próprio mer-
gulhador e suficiente, em condições 
normais de operação, para permitir 
que o mergulhador alcance a superfí-
cie ou outra fonte de gás respiratório, 
ou seja alcançado pelo mergulhador 
reserva. 

• Gás respiratório reserva no local de 
mergulho: Um sistema de fornecimen-
to de ar ou de mistura gasosa (con-
forme for adequado) no local de mer-
gulho, independente do sistema de 
fornecimento primário e suficiente pa-
ra dar suporte aos mergulhadores du-
rante a descompressão planejada. 

• Heavy gear:  Roupa usada pelo mer-
gulhador para mergulhar em mar pro-
fundo, e que inclui capacete, peitoral 
(breastplate), roupa seca e sapatos 
com lastro. 

• Limites de não-descompressão: Os 
limites de profundidade-tempo dos 
“limites de não-descompressão e 
tabela de designação de grupo de 
mergulhos repetitivos, para mergulhos 
com não-descompressão, utilizando ar 
comprimido , conforme o Manual de 
Mergulho da Marinha dos EUA ou 
limites equivalentes os quais o 
empregador seja capaz de demonstrar 
que são igualmente eficazes. 

• Bote de acompanhamento (liveboa-
ting): A prática de dar suporte a um 
mergulhador utilizando ar comprimido 
fornecido na superfície ou com mistu-
ra gasosa a partir de um vaso que o 
vai acompanhando. 
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• Local de mergulho: Uma superfície ou 
vaso de onde se realiza uma opera-
ção de mergulho. 

• Mergulhador reserva: Um mergulha-
dor, disponível no local de mergulho, 
para ajudar o mergulho dentro da á-
gua. 

• Mergulhador: Um empregado traba-
lhando na água, utilizando equipa-
mento subaquático que fornece gás 
respiratório comprimido à pressão 
ambiente. 

• Mergulho científico: mergulho realiza-
do apenas como parte necessária de 
uma atividade científica, de pesquisa 
ou educacional, por empregados cujo 
único propósito de mergulho seja rea-
lizar tarefas de pesquisa científica. O 
mergulho científico não inclui realiza-
ção de tarefas geralmente associadas 
ao mergulho comercial, tais como: Co-
locar ou retirar objetos pesados sub-
mersos, inspeção de linhas de tubula-
ção e objetos similares; construção, 
demolição; corte ou solda; ou uso de 
explosivos. 

• Mergulho utilizando ar comprimido 
fornecido pela superfície: Um modo de 
mergulho em que o abastecimento de 
ar respiratório comprimido ao mergu-
lhador na água, é feito do local de 
mergulho. 

• Mergulho com mistura gasosa: Um 
modo de mergulho no qual o mergu-
lhador é abastecido na água, com gás 
respiratório que não seja ar comprimi-
do. 

• Mergulho SCUBA: Um modo de mer-
gulho independente do fornecimento 
na superfície, em que o mergulhador 
usa equipamento respiratório suba-
quático auto-contido e de circuito a-
berto. 

• Modo de mergulho: Um tipo de mergu-
lho que requer equipamento, procedi-
mentos e técnicas específicos (SCU-
BA, mistura gasosa ou ar fornecido na 
superfície). 

• Plataforma submersa: uma plataforma 
submersa suspensa, que presta su-
porte ao mergulhador na água. 

• Pressão de trabalho ou nominal: A 
pressão máxima à qual um dispositivo 
contendo pressão pode ser exposto 
sob condições normais de operação. 

• Pressão mínima de rompimento A 
pressão na qual um dispositivo con-
tendo pressão vai apresentar falha es-
truturalmente. 

• Psi(g): Pounds per square inch (gau-
ge): Libras por polegada quadrada 
(medidor). 

• Sino: Um compartimento fechado, 
pressurizado (sino fechado) ou não-
pressurizado (sino aberto) que permite 
ao mergulhador ser transportado da 
ou até a área submersa de trabalho e 
que possa ser usado como refúgio 
temporário durante operações de 
mergulho. 

• Tabela de descompressão : Um perfil 
ou conjunto de perfis das relações en-
tre profundidade e tempo, para os ín-
dices de subida e misturas respirató-
rias, a ser seguida após uma específi-
ca exposição ou exposições tempo-
profundidade. 

• Tabela de tratamento: Um perfil de 
profundidade-tempo e gás respirató-
rio, destinada ao tratamento contra 
Doença Descompressiva. 

• Reservatório de ar: Um vaso de pres-
são conectado à saída de um com-
pressor e usado como reservatório de 
ar. 

• Tempo de fundo: O tempo total trans-
corrido, e contado em minutos, desde 
a hora em que o mergulhador deixa a 
superfície ao descer, até a hora em 
que ele inicia a subida. 

• Umbilical: O conjunto formado pelas 
mangueiras entre o local de mergulho 
e o mergulhador ou sino, ou entre o 
mergulhador e o sino, fornecendo ao 
mergulhador ou sino gás respiratório, 
comunicações, energia, ou 
aquecimento, aquilo que for adequado 
ao modo de mergulho ou condições, e 
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inclui uma linha de vida entre o 
mergulhador e o local de mergulho. 

 
[42 FR 37668, de 22 de julho de 1977, 
com emenda  47 FR 53365 de 26 de 
novembro de 1982]. 
 
 

REQUISITOS DE PESSOAL 
 
§ 1910.410 Qualificações da equipe 
de mergulho  
 
(a) Geral 

(1) Todo membro da equipe de 
mergulho deverá ter a 
experiência ou treinamento   
necessário para realizar as 
tarefas designadas de modo 
seguro e saudável. 

(2) Cada membro da equipe de 
mergulho será incumbido de 
tarefas de acordo com a sua 
experiência ou treinamento no 
seguinte: 

(i)  O uso de ferramentas, e-
quipamentos e sistemas re-
levantes às tarefas desig-
nadas;  

(ii)  Técnicas do modo desig-
nado de mergulho; e 

(iii)  Operações de mergulho e 
procedimentos de emer-
gência. 

(3) Todos os membros da equipe de 
mergulho deverão receber trei-
namento em Ressuscitação Cár-
dio-Pulmonar e Primeiros Socor-
ros (Curso padrão da Cruz Ver-
melha Americana ou equivalen-
te). 

(4) Os membros da equipe de mer-
gulho que sejam expostos ou 
controlem a exposição de outros 
às condições hiperbáricas deve-
rão receber treinamento em Físi-
ca e Fisiologia relacionadas ao 
mergulho.  

(b) Designações 

(1) Tarefas adicionais poderão ser 
delegadas ao empregado que 
estiver passando por treinamen-
to, desde que essas tarefas se-
jam realizadas sob a supervisão 
direta de um membro experiente 
da equipe de mergulho. 

(2) O empregador não deverá exigir 
que um membro da equipe de 
mergulho seja exposto a condi-
ções hiperbáricas contra a von-
tade do mesmo, exceto quando 
isso for necessário para comple-
tar os procedimentos de des-
compressão ou tratamento. 

(3) O empregador não deverá permi-
tir que um membro da equipe de 
mergulho mergulhe ou fique ex-
posto a condições hiperbáricas 
enquanto apresentar qualquer 
incapacidade física temporária 
ou condição que seja do conhe-
cimento do empregador a qual 
possa afetar, de maneira adver-
sa, a segurança ou saúde de tal 
membro da equipe de mergulho. 

(c) Responsável designado 
(1) O empregador ou um empregado 

designado por ele deverá estar 
no local de mergulho e ser res-
ponsável por todos os aspectos 
da operação de mergulho que 
afetem a segurança e saúde dos 
membros da equipe de mergu-
lho. 

(2) O responsável designado deverá 
ter experiência e treinamento na 
realização da operação designa-
da de mergulho. 

 
 

PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS GERAIS 

 
§ 1910.420 Manual de Práticas 
Seguras 
 
(a) Geral. O empregador deverá 

desenvolver e manter um manual de 
práticas seguras o qual estará 
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disponível a todo membro da equipe 
de mergulho, no local de mergulho. 

(b) Conteúdo 
(1) O manual de práticas seguras 

deverá conter uma cópia deste 
padrão e das políticas do 
empregador para implementação 
dos requisitos deste padrão. 

(2) Para cada modo de mergulho 
envolvido, o manual de práticas 
seguras deverá incluir: 

(i) Procedimentos de segu-
rança e listas de verifica-
ção (checklists) para as 
operações de mergulho. 

(ii) Designações e responsabi-
lidades dos membros da 
equipe de mergulho; 

(iii) Procedimentos e listas de 
verificação (checklists) dos 
equipamentos; e 

(iv) Procedimentos de emer-
gência com relação ao fo-
go, falhas do equipamento, 
condições ambientais ad-
versas, e doenças e feri-
mentos que exijam a pre-
sença de médico. 

 
(As exigências de coleta de dados 
contidas no parágrafo (b) foram 
aprovadas pelo Escritório de 
Gerenciamento e Orçamento (OMB), 
recebendo o número de controle 1218-
0069). 
 
[42 FR 37668, de 22 de julho de 1977, 
com emenda  49 FR 18295 de 30 de abril 
de 1984; 61 FR 5507, 13 de fevereiro de 
1996]. 
 
 
§ 1910.421 Procedimentos 
pré-mergulho 
 
(a) Geral. O empregador deverá 

preencher os seguintes requisitos 
antes de cada operação de mergulho, 
a menos que esteja especificado de 
outra forma. 

(b) Ajuda de emergência. Deverá ser 
mantida, no local de mergulho, uma 
lista contendo os números de telefone 
ou números a chamar do seguinte: 

(1) Câmara de descompressão 
operacional (se não houver uma, 
no local de mergulho): 

(2) Hospitais acessíveis; 
(3) Médicos disponíveis; 
(4) Meios disponíveis de transporte; 

e 
(5) O Centro de Coordenação de 

Resgate, da Guarda Costeira 
dos EUA mais próximo. 

(c) Suprimentos de primeiros socorros. 
(1) Um kit de primeiros socorros 

adequado à operação de 
mergulho e aprovado pelo 
médico deverá estar disponível 
no local de mergulho. 

(2) Quando usado em câmara de 
descompressão ou sino, o kit de 
primeiros socorros deverá ser 
adequado para uso em 
condições hiperbáricas. 

(3) Além de quaisquer outros 
materiais de primeiros socorros, 
deverão estar também 
disponíveis, no local de 
mergulho uma cópia do manual 
padrão da Cruz Vermelha 
Americana ou equivalente e um 
ressuscitador manual do tipo 
ambu com máscara e tubo 
transparente. 

(d) Planejamento e Avaliação. O 
planejamento de uma operação de 
mergulho deverá incluir a avaliação 
dos aspectos de segurança e saúde 
dos seguintes: 

(1) Modo de mergulho; 
(2) Condições e perigos na 

superfície e debaixo d´água; 
(3) Estoque de gás respiratório 

(inclusive reservas); 
(4) Proteção térmica; 
(5) Equipamento e sistemas de 

mergulho; 
(6) Incumbências e aptidão física 

dos membros da equipe de 
mergulho (inclusive toda e 
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qualquer incapacitação de que o 
empregador esteja ciente); 

(7) Designação de mergulhos 
repetitivos ou estado de gás 
inerte dos membros da equipe 
de mergulho; 

(8) Procedimentos de 
descompressão e de tratamento 
(inclusive correções de altitude);  

(9) Procedimentos de emergência. 
(e) Atividades perigosas. Para minimizar 

os perigos à equipe de mergulho, as 
operações de mergulho deverão ser 
coordenadas com outras atividades 
nas vizinhanças e que possam 
interferir em tais operações. 

(f) Instruções ao empregado. 
(1) Os membros da equipe de mer-

gulho deverão ser instruídos so-
bre: 

(i) As tarefas a serem realiza-
das; 

(ii) Procedimentos de segu-
rança para o modo de 
mergulho; 

(iii) Todas e quaisquer condi-
ções de perigo ou ambien-
tais fora do comum que 
possam afetar a segurança 
da operação de mergulho; 
e 

(iv) Quaisquer modificações 
aos procedimentos opera-
cionais necessitados pela 
operação de mergulho es-
pecífica. 

(2) Antes de designar individual-
mente os membros da equipe de 
mergulho, o empregador deverá 
perguntar sobre o atual estado 
de aptidão física de cada um 
deles e lhes indicar os 
procedimentos para registro de 
problemas físicos ou efeitos 
fisiológicos adversos durante e 
após o mergulho.  

(g) Inspeção de equipamento. O sistema 
de fornecimento de gás respiratório, 
inclusive os estoques reserva de gás 
respiratório, máscaras, capacetes, 
proteção térmica e mecanismo de 

manuseio do sino (quando se aplicar) 
deverão ser inspecionados antes de 
cada mergulho. 

(h) Sinal de alerta. Quando de mergulhos 
a partir de superfícies que não sejam 
vasos em áreas capazes de suportar 
tráfego marinho, uma réplica rígida da 
bandeira “A” do código internacional, 
com no mínimo um (1) metro de altura 
deverá ser exposta no local de 
mergulho, de modo a ser vista de 
todos os ângulos e iluminada durante 
operações noturnas de mergulho. 

 
(Aprovado pelo Escritório de 
Gerenciamento e Orçamento (OMB), sob 
número de controle 1218-0069) [42 FR 
37668, de 22 de julho de 1977, com 
emenda no. 47 FR 14706, de 6 de abril de 
1982; 54 FR 24334, de 7 de junho, 1989; 
61 FR 5507, de 13 de fevereiro de 1996]. 
 
§ 1910.422 Procedimentos durante 
mergulhos 
 
(a) Geral. O empregador deverá atender 

aos seguintes requisitos aplicáveis a 
cada operação de mergulho, a menos 
que seja especificado de forma 
diferente. 

(b) Entrada e saída da água.  
(1) Um meio capaz de dar suporte 

ao mergulhador deverá ser 
providenciado, para sua entrada 
e saída da água. 

(2) O meio fornecido para saída da 
água deverá se prolongar abaixo 
da superfície da água. 

(3) Deverá ser providenciado um 
meio de se retirar o mergulhador 
ferido de dentro d´água ou de 
colocá-lo em um sino. 

(c) Comunicações. 
(1) Um sistema operacional de 

comunicações de fonia, com 
recepção e transmissão deverá 
ser usado entre: 

(i) Cada mergulhador com 
mistura gasosa ou ar for-
necido na superfície e um 
membro da equipe de mer-
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gulho, no local de mergulho 
ou no sino (quando forne-
cido ou exigido); e 

(ii) O sino e o local de mergu-
lho. 

(2) Um sistema operacional de co-
municações, com recepção e 
transmissão deverá estar dispo-
nível no local de mergulho, para 
se conseguir ajuda de emergên-
cia. 

(d) Tabelas de descompressão. Tabelas 
de descompressão, repetitivos, ou 
não-descompressão, deverão estar 
disponíveis no local de mergulho. 

(e) Perfis de Mergulho. Um perfil de 
profundidade-tempo, inclusive quando 
aplicável, toda mudança de gás 
respiratório, deverá ser mantida, para 
cada mergulhador, durante o 
mergulho, inclusive a descompressão.  

(f) Ferramentas e equipamentos 
energizados, portáteis 

(1) Ferramentas e equipamentos, 
portáteis e movidos a energia, 
deverão ter sua energia 
descarregada antes de serem 
colocados ou retirados da água. 

(2) Ferramentas e equipamentos 
portáteis e movidos a energia 
não deverão ser fornecidos com 
energia, pelo local de mergulho, 
até que isto seja solicitado pelo 
mergulhador.  

(g) Soldagem e queima. 
(1) Um interruptor do fornecimento 

de corrente para cortar o fluxo 
da corrente até o eletrodo de 
solda ou queima deverá ser: 

      (i) Acompanhado por um 
membro da equipe de 
mergulho por meio de 
comunicação de voz, com 
o mergulhador que estiver 
fazendo o trabalho de 
solda ou queima; e (ii) 
Mantido em posição 
aberta, exceto quando o 
mergulhador estiver 
soldando ou queimando. 

(2) O gabinete da máquina de solda 
deverá ser aterrada. 

(3) Os cabos para soldagem e 
queima, prendedores de eletro-
dos e conexões deverão ter ca-
pacidade de transportar a cor-
rente máxima exigida pelo traba-
lho, e estar adequadamente iso-
lados. 

(4) Luvas com isolante deverão ser 
fornecidas aos mergulhadores 
que façam  trabalhos com solda 
e queima. 

(5) Antes da soldagem ou queima 
em estruturas, os tubos ou com-
partimentos fechados que con-
tenham ou nos quais possa se 
formar vapor inflamável deverão 
ser ventilados, inundados, ou 
purgados com uma mistura ga-
sosa que não sustente a com-
bustão. 

(h) Explosivos 
(1) Os empregadores deverão fazer 

o transporte, estocar e usar ex-
plosivos de acordo  com  esta  
seção  e  as estipulações aplicá-
veis contidas em §1910.109 e  
§1926.912 do Titulo 29 do Códi-
go de Regulamentos Federais. 

(2) A continuidade elétrica de circui-
tos explosivos não deverá ser 
testada até que o mergulhador 
esteja fora d´água. 

(3) Não poderão ser detonados ex-
plosivos enquanto o mergulha-
dor estiver na água. 

(i) Término do mergulho. A jornada de 
trabalho do mergulhador deverá ser 
encerrada quando: 

(1) O mergulhador pedir que seja 
encerrado. 

(2) O mergulhador deixar de 
responder, de forma correta, às 
comunicações ou sinais de um 
membro da equipe de mergulho; 

(3) As comunicações tiverem sido 
interrompidas e não puderem ser 
prontamente restabelecidas, en-
tre o mergulhador e um membro 
da equipe de mergulho no local 
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de mergulho, e entre o respon-
sável designado e a pessoa con-
trolando o vaso, no caso de ope-
rações de bote de acompanha-
mento (liveboating); ou 

(4)  O mergulhador começar a usar o 
gás respiratório reserva levado 
por ele ou o gás respiratório re-
serva no local de mergulho. 

 
§ 1910.423 Procedimentos 
pós-mergulho 
 
(a) Geral. O empregador deverá atender 

às seguintes exigências que se apli-
quem, após cada operação de mergu-
lho, a menos que esteja estipulado de 
forma diferente. 

(b) Precauções 
(1) Após completado cada mergu-

lho, o empregador deverá: 
(i) Verificar a condição física 

do mergulhador; 
(ii)  Instruir o mergulhador a in-

formar sobre quaisquer 
problemas físicos ou efei-
tos fisiológicos adversos, 
inclusive sintomas de Do-
ença Descompressiva. 

(iii) Avisar ao mergulhador a 
localização da câmara de 
descompressão que esteja 
pronta para uso; e 

(iv) Alertar ao mergulhador so-
bre os perigos em potencial 
de voar após ter mergulha-
do. 

(2) Para quaisquer mergulhos fora 
dos limites de não-
descompressão, com profundi-
dade maior que 100 fsw ou utili-
zando mistura gasosa como a 
mistura respiratória, o emprega-
dor deverá instruir ao mergulha-
dor que permaneça acordado e 
próximo à câmara de descom-
pressão do local de mergulho 
pelo menos durante uma hora 
após o mergulho (incluindo-se 
descompressão ou tratamento, 
quando apropriados). 

(c) Capacidade de Recompressão 
(1) Deverá estar disponível, no local 

de mergulho, uma câmara de 
descompressão que permita a 
recompressão do mergulhador 
na superfície a um mínimo de 
165 fsw (6 ATA) no caso de: 

(i) Mergulho utilizando ar 
comprimido, com forneci-
mento na superfície, a pro-
fundidades mais fundas 
que 100 fsw e mais rasas 
que 220 fsw. 

(ii) Mergulho com mistura ga-
sosa a profundidades mais 
rasas que 300 fsw. 

(iii) Mergulho fora dos limites 
de não-descompressão, a 
profundidades mais rasas 
que 300 fsw. 

(2) Deverá estar disponível, no local 
de mergulho, uma câmara de 
descompressão que permita a 
recompressão do mergulhador 
na superfície à profundidade 
máxima do mergulho, no caso 
de mergulhos com profundida-
des mais fundas que 300 fsw. 

 (3) A câmara de descompressão 
deverá: 

(i)  Ser de duplo compartimen-
to. 

(ii) Ter sido projetada para ser 
usada por mais de uma 
pessoa por vez.  

(iii) Estar localizada a uma dis-
tância de, no máximo, 5 
minutos do local de 
mergulho.   

(4) A câmara de descompressão 
deverá ser equipada com: 

(i)   Um medidor de pressão 
para cada compartimento 
designado para ocupação 
humana; 

(ii)  Um sistema respiratório 
embutido, com, no mínimo, 
uma máscara por ocupan-
te; 

(iii) Sistema de comunicação 
de fonia, com recepção e 
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transmissão, entre os 
ocupantes e um membro 
da equipe de mergulho, no 
local de mergulho; 

(iv) Um orifício para exame 
(viewport); e 

(v) Iluminação com capacidade 
de clarear o interior. 

(5) Deverão estar disponíveis, no lo-
cal de mergulho, tabelas de tra-
tamento, tratamento do gás a-
propriado ao modo de mergulho, 
e gás suficiente para se realizar 
o tratamento. 

(6) Um membro da equipe de mer-
gulho deverá estar disponível, no 
local de mergulho, durante o 
mergulho e pelo menos uma ho-
ra após, a fim de operar a câma-
ra de descompressão (quando 
exigida ou fornecida). 

(d) Registro do mergulho. 
(1) As seguintes informações deve-

rão ser registradas e mantidas, 
em cada operação de mergulho: 

(i)  Nomes dos membros da 
equipe de mergulho, inclu-
sive do responsável desig-
nado; 

(ii) Data, hora e local; 
(iii) Modos de mergulho usa-

dos; 
(iv) Natureza geral do trabalho 

feito; 
(v) Condições aproximadas 

subaquáticas e na superfí-
cie (visibilidade, temperatu-
ra da água e correntes); e 

(vi) Profundidade máxima e 
tempo de fundo, de cada 
mergulhador. 

(2)  Para cada mergulho fora dos li-
mites de não-descompressão, 
com profundidade maior que 100 
fsw ou usando mistura gasosa, 
deverão ser registradas e manti-
das as seguintes informações 
adicionais: 

(i) Perfis de profundidade-
tempo e gases respirató-
rios; 

(ii) Designação da tabela de 
descompressão (inclusive 
modificações); e 

(iii) Tempo decorrido desde a 
mais recente exposição à 
pressão, se menos que 24 
horas ou no caso de desig-
nação de mergulhos repeti-
tivos, para cada mergulha-
dor. 

(3) Para cada mergulho em que haja 
suspeita de Doença Descom-
pressiva ou os sintomas sejam 
evidentes, deverão ser registra-
das e mantidas as seguintes in-
formações adicionais: 

(i)  Descrição dos sintomas de 
Doença Descompressiva 
(inclusive profundidade e 
tempo de acometimento): e 

(ii) Descrição e resultados do 
tratamento. 

(e) Avaliação do procedimento de 
descompressão. O empregador 
deverá: 

(1) Investigar e avaliar cada aciden-
te de Doença Descompressiva, 
baseado nas informações regis-
tradas, avaliação de desempe-
nhos anteriores da tabela de 
descompressão usada, e susce-
tibilidade do indivíduo. 

(2) Tomar as providências corretivas 
apropriadas para reduzir a 
probabilidade de recorrência de 
Doença Descompressiva; e 

(3) Preparar um estudo, por escrito, 
da avaliação do procedimento de 
descompressão, inclusive qual-
quer ação corretiva realizada, 
dentro de 45 dias da ocorrência 
da Doença Descompressiva. 

 
(Todas exigências relativas à coleta de 
informações contidas nos parágrafos (d) e 
(e) foram aprovadas pelo Escritório de 
Gerenciamento e Orçamento (OMB), 
recebendo o número de controle 1218-
0069). 
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[42 FR 37668, de 22 de julho de 1977, 
com emenda. 49 FR 18295 de 30 de abril 
de 1984; 61 FR 5507, 13 de fevereiro de 
1996]. 
 
 

PROCEDIMENTOS DE 
OPERAÇÕES ESPECIFICAS 

 
§ 1910.424 Mergulho SCUBA 
 
(a) Geral. Os empregadores envolvidos 

com mergulho SCUBA deverão 
atender às seguintes exigências, a 
menos que seja estipulado de forma 
diferente. 

(b) Limites. O mergulho SCUBA não 
deverá ser realizado: 

(1) Em profundidades excedendo os 
130 fsw; 

(2) Em profundidades excedendo os 
100 fsw ou fora dos limites de 
não-descompressão, a menos 
que uma câmara de 
descompressão esteja 
disponível e pronta para uso. 

(3)  Contra correntes que excedam a  
um (1) nó, a menos que seja 
ajudado com cabo; ou 

(4) Em espaços fechados ou 
fisicamente confinantes, a 
menos que ajudado com cabo. 

(c) Procedimentos. 
(1) Um mergulhador reserva deverá 

estar disponível enquanto o 
mergulhador estiver dentro 
d´água. 

(2) O mergulhador deverá ser aju-
dado, com cabo, pela superfície, 
ou acompanhado por outro mer-
gulhador na água, em contato 
visual ininterrupto, durante as 
operações de mergulho. 

(3) Deverá haver um mergulhador  
estacionado no ponto submerso 
de entrada, quando o mergulho 
for feito em espaços fechados ou 
fisicamente confinantes. 

(4) Deverá ser providenciado um es-
toque de gás respiratório reserva 

para cada mergulhador, levado 
por ele mesmo, consistindo de: 

      (i) Uma reserva manual (válvula 
J) ; ou 
(ii) Um cilindro reserva que seja 
independente, com regulador 
separado, ou conectado ao e-
quipamento de respiração suba-
quática. 

(5) A válvula do estoque reserva de 
gás respiratório deverá estar na 
posição “fechada”, antes do 
mergulho. 

 
 
§ 1910.425 Mergulho utilizando ar 
comprimido fornecido na superfície 
 
(a) Geral. Os empregadores envolvidos 

com mergulho utilizando ar 
comprimido fornecido na superfície 
deverão atender aos seguintes 
requisitos, a menos que seja 
estipulado de forma diferente. 

(b) Limites.  
(1) Não deverá ser realizado 

mergulho com ar comprimido 
fornecido na superfície, em 
profundidades excedendo os 
190 fsw, entretanto, mergulhos 
com tempos de fundo de 30 
minutos ou menos, poderão ser 
realizados a profundidades de 
até 220 fsw. 

(2) Uma câmara de descompressão 
deverá estar pronta para uso no 
local de mergulho, em todo 
mergulho fora dos limites de 
não-descompressão ou com 
profundidades excedendo os 
100 fsw. 

(3) Deverá ser empregado um sino, 
em mergulhos com tempo de 
descompressão dentro d´água 
acima de 120 minutos, exceto 
quando for usado equipamento 
pesado ou o mergulho for feito 
em espaços fisicamente 
confinantes. 

(c) Procedimentos  
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(1) Cada mergulhador deverá ser 
ajudado com cabo ininterrupta-
mente, enquanto estiver na á-
gua. 

(2) Um mergulhador deverá ficar es-
tacionado no ponto submerso de 
entrada, quando o mergulhador 
for feito em espaços fechados ou 
fisicamente confinantes. 

(3) Cada operação de mergulho de-
verá ter um estoque primário de 
gás respiratório suficiente para 
dar suporte aos mergulhadores 
pelo tempo que durar o mergu-
lho, incluindo-se a descompres-
são. 

(4) Para mergulhos mais fundos que 
100 fsw ou for a dos limites de 
não-descompressão: 

(i) Um membro, em separado, 
da equipe de mergulho 
deverá auxiliar cada 
mergulhador na água; 

(ii) Um mergulhador reserva 
deverá ficar à disposição 
enquanto um mergulhador 
permanecer na água; 

(iii) Um estoque reserva de gás 
respiratório levado pelo 
mergulhador deverá ser 
fornecido para cada 
mergulhador, exceto 
quando for usado 
equipamento pesado; e 

(iv) Um estoque reserva de 
gás respiratório no local de 
mergulho deverá ser 
providenciado  

(5)  Em mergulhos usando equipa-
mento pesado, a profundidades 
maiores que 100 fsw ou fora dos 
limites de não-descompressão: 

(i) Uma mangueira respiratória 
extra, capaz de fornecer 
gás respiratório ao 
mergulhador dentro d´água 
deverá ser disponibilizada 
ao mergulhador reserva. 

(ii) Uma plataforma submersa 
deverá ser providenciada 

para os mergulhadores 
dentro d´água. 

(6) Exceto quando for utilizado e-
quipamento pesado ou onde o 
espaço físico não permitir, deve-
rá ser fornecido um estoque re-
serva de gás respiratório levado 
pelo próprio mergulhador, todas 
as vezes em que, por motivos de 
configuração da área de mergu-
lho, ele estiver impedido de subir 
diretamente à superfície. 

 
 
§ 1910.426 Mergulho com mistura 
gasosa 
 
(a) Geral. Os empregadores envolvidos 

com mergulho com mistura gasosa 
deverão atender às seguintes 
exigências, a menos que seja 
estipulado de forma diferente. 

(b) Limites. O mergulho com mistura 
respiratória deverá ser feito apenas 
quando: 

(1) Estiver disponível e pronta para 
uso, no local do mergulho, uma 
câmara de descompressão; e 

(i) For usado um sino para 
profundidades maiores que 
220 fsw ou quando o 
mergulho envolver tempo 
de descompressão dentro 
d´água acima de 120 
minutos, exceto quando for 
usado equipamento 
pesado ou quando o 
mergulho for feito em 
espaços fisicamente 
confinantes; ou 

(ii) For usado um sino fechado 
para profundidades 
maiores que 300 fsw, 
exceto quando o mergulho 
for feito em espaços 
fisicamente confinantes. 

(c) Procedimentos. 
(1) Um membro da equipe de 

mergulho, em separado, deverá 
ajudar cada mergulhador que 
estiver dentro d´água. 
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(2) Um mergulhador reserva deverá 
estar disponível enquanto o 
mergulhador estiver na água. 

(3) Um mergulhador deverá ficar es-
tacionado no ponto submerso de 
entrada, quando o mergulho for 
feito em espaços fechados ou fi-
sicamente confinantes. 

(4) Toda e cada operação de mer-
gulho deverá ter um estoque 
primário de gás respiratório sufi-
ciente para dar suporte aos mer-
gulhadores durante o mergulho 
planejado, inclusive na descom-
pressão. 

(5) Cada operação de mergulho de-
verá ter um estoque reserva de 
gás respiratório, no local de 
mergulho.  

(6)  Ao se usar equipamento pesa-
do: 

(i)  Deverá ser disponibilizada, 
ao mergulhador reserva, 
uma mangueira respiratória 
extra, capaz de fornecer 
gás respiratório ao 
mergulhador que se 
encontra dentro d´água; e 

(ii)  Uma plataforma submersa 
deverá ser providenciada 
para os mergulhadores 
dentro d´água. 

(7) Uma plataforma submersa deve-
rá ser providenciada para os 
mergulhadores sem acesso a 
um sino, no caso de mergulhos a 
profundidades maiores que 100 
fsw ou fora dos limites de não-
descompressão. 

(8) Quando for usado um sino fe-
chado, deverá haver um membro 
da equipe de mergulho disponí-
vel no sino,  e deverá ajudar o 
mergulhador na água. 

(9) Exceto quando for usado equi-
pamento pesado ou onde o es-
paço físico não permitir, deverá 
ser fornecido um estoque reser-
va de gás respiratório levado pe-
lo próprio mergulhador,  nos ca-
sos: 

(i) De mergulho a 
profundidades maiores que 
100 fsw ou fora dos limites 
de não-descompressão; ou 

(ii) Em que o mergulhador, por 
motivos de configuração da 
área de mergulho, for 
impedido de subir 
diretamente à superfície. 

 
 
§ 1910.427 Bote de 
acompanhamento (liveboating)  
 
(a) Geral. Os empregadores engajados 

em operações envolvendo bote de 
acompanhamento (liveboating) 
deverão cumprir as seguintes 
exigências; 

(b) Limites. Não deverão ser feitas 
operações de mergulho com bote de 
acompanhamento (liveboating): 

(1) Com tempo de descompressão, 
na água, acima de 120 minutos; 

(2) Usando ar fornecido na 
superfície a profundidades 
maiores que 190 fsw, entretanto, 
mergulhos com tempo de fundo 
de 30 minutos ou menos, 
poderão ser conduzidos a 
profundidades até 220 fsw; 

(3) Usando mistura gasosa a 
profundidades excedendo 220 
fsw; 

(4) Em mares agitados, que 
impeçam, de maneira 
significativa, a mobilidade ou o 
trabalho do mergulhador; ou 

(5) Em horas que não sejam à luz 
do dia. 

(c) Procedimentos 
(1) A hélice do vaso deverá estar 

parada, antes que o 
mergulhador entre ou saia 
d´água. 

(2) Deverá ser usado um dispositivo 
que minimize a possibilidade de 
enroscamento da mangueira do 
mergulhador na hélice do vaso. 

(3) Enquanto o mergulhador estiver 
na água, deverá estar disponível 
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um sistema de comunicações de 
voz, de recepção e transmissão, 
entre o responsável designado e 
a pessoa no controle do vaso.  

(4) Enquanto o mergulhador estiver 
na água, deverá haver 
disponível um mergulhador 
reserva.  

(5) Um estoque de gás respiratório 
reserva deverá ser levado por 
cada mergulhador engajado em 
operações com bote de 
acompanhamento (liveboating). 

 
 
PROCEDIMENTOS E EXIGÊNCIAS 

DE EQUIPAMENTOS 
 
§ 1910.430 Equipamento 
 
(a) Geral 

(1) Todos os empregadores deverão 
atender às seguintes exigências, 
a menos que esteja estipulado 
de outra forma. 

(2) Toda modificação, reparo, teste, 
calibragem ou serviço de manu-
tenção de equipamento deverá 
ser registrada por meio de um 
sistema de etiquetamento ou em 
Livro de Registros, e incluir a da-
ta e natureza do trabalho feito, e 
o nome ou iniciais da pessoa 
que realizou o serviço. 

(b) Sistema do compressor de ar 
(1) Os compressores usados para 

fornecer ar ao mergulhador de-
verão ser equipados com reser-
vatório de ar com uma válvula de 
retenção no lado da entrada, um 
calibrador de pressão, uma vál-
vula de alívio de pressão  e vál-
vula de escoamento.  

(2) As entradas ou admissões do 
compressor de ar deverão ficar 
longe de áreas contendo des-
cargas (exaustão) ou outros con-
taminantes; 

(3) O ar respirável fornecido ao 
mergulhador não deverá conter: 

      (i) Um nível de monóxido de  
carbono (CO) maior que 20 
p/m; 

      (ii) Um nível de dióxido de 
carbono (CO2) maior que 
1.000 p/m;  

(iii) Um nível de óleo 
pulverizado acima de 5 
miligramas por metro 
cúbico; ou 

(iv) Um pronunciado cheiro 
repugnante  ou insalubre. 

(4) A produção dos sistemas de 
compressores de deverá ser tes-
tada quanto à sua pureza do ar a 
cada 6 (seis) meses, por meio 
de amostras tomadas.na cone-
xão ao sistema de distribuição, 
entretanto, os compressores não 
lubrificados com óleo não ne-
cessitarão ser testados com re-
lação ao nível de óleo pulveriza-
do. 

(c) Mangueiras de fornecimento de gás 
respiratório. 

(1) As mangueiras de fornecimento 
de gás respiratório deverão: 

(i) Ter uma pressão de serviço 
no mínimo igual à pressão 
de serviço do sistema de 
gás respiratório total; 

(ii) Ter uma pressão nominal 
mínima de rompimento 
pelo menos igual a 4 vezes 
a pressão de serviço; 

(iii) Ser testadas anualmente 
com o correspondente a 
1.5 vezes a sua pressão de 
serviço; e 

(iv) Ter as extremidades 
vedadas com fita adesiva, 
tampa ou plugue quando 
não estiverem sendo 
usadas. 

(2) Os conectores das mangueiras 
de fornecimento de gás respira-
tório deverão: 

(i) Ser feitos de materiais 
resistentes à corrosão; 

(ii) Ter uma pressão de serviço 
pelo menos igual à pressão 
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de serviço da mangueira à 
qual tenham sido 
conectados; e 

(iii) Ser resistentes ao 
desengate acidental. 

(3) Os umbilicais deverão: 
(i)  Começando na ponta junto 

ao mergulhador, ser 
marcados, inicialmente a 
cada 10 pés, até chegar 
aos 100 pés, e a cada 50 
pés, daí em diante.  

(ii) Ser feitos de materiais 
resistentes a dobras; e 

(iii) Ter uma pressão de 
serviço acima do 
equivalente de pressão à 
profundidade máxima do 
mergulho (com relação à 
fonte de fornecimento) 
mais 100 psi. 

(d) Controle de flutuabilidade (1) Os 
capacetes e máscaras conectados 
diretamente à roupa seca ou qualquer 
outro equipamento de flutuação 
variável deverão ser equipados com 
válvula de escape. 

(2) A roupa seca ou outro equipa-
mento de flutuação variável não 
diretamente conectada aos ca-
pacetes ou máscaras deverá ser 
equipada com válvula de esca-
pe. 

(3) Quando usado em mergulho 
SCUBA, o compensador de 
flutuação deverá ter uma fonte 
para inflar separada do 
fornecimento de gás respiratório. 

(4) Deverá ser usado em mergulho 
no modo SCUBA, um dispositivo 
de flutuação inflável capaz de 
manter o mergulhador na super-
fície, com o rosto para cima, que 
tenha uma fonte para inflar ati-
vada manualmente e indepen-
dente do abastecimento respira-
tório, um dispositivo oral para in-
flar, e uma válvula de escape  

e) Cilindros de gás comprimido. 
Os cilindros de gás comprimido 

deverão: 

(1) Ser projetados, construídos e fei-
ta a sua manutenção de acordo 
com as estipulações aplicáveis 
de 29 CFR §1910.101 e 
§1910.169 a §1910.171. 

(2) Ser estocados em área ventilada 
e protegida contra calor 
excessivo; 

(3) Ser protegidos contra quedas; e 
(4) Ter válvulas de interrupção 

recuadas para dentro do cilindro 
ou protegidos com uma tampa, 
exceto quando em uso ou com 
manifold/distribuidor, ou quando 
usado em mergulho SCUBA. 

(f) Câmaras de descompressão. 
(1) Toda câmara de descompressão 

fabricada após a data efetiva 
deste padrão, deverá ser cons-
truída e receber manutenção de 
acordo com o Código ASME ou 
equivalente. 

(2) Toda câmara de descompressão 
fabricada antes da data efetiva 
deste padrão, deverá ter sua 
manutenção feita de acordo com 
as exigências do código segun-
do a qual foi construída, ou equi-
valente. 

(3) Toda câmara de descompressão 
deverá ser equipada com: 

(i) Meios de manter a 
atmosfera abaixo do nível 
de 25 por cento de 
oxigênio por volume  

(ii) Abafadores de ruído nas 
linhas de entrada e 
exaustão, que deverão, 
regularmente, ser 
inspecionados e passar por  
manutenção; 

(iii) Proteções contra sucção 
nas aberturas das linhas de 
exaustão; e 

(iv) Um meio de extinção de 
fogo, e mantido de forma a 
minimizar as fontes de 
ignição e material 
combustível. 

(g) Medidores e Dispositivos de contagem 
de tempo. 
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(1) Medidores indicando a profundi-
dade do mergulhador, que pos-
sam ser lidos no local de mergu-
lho, deverão ser usados em to-
dos os mergulhos, exceto no 
modo SCUBA. 

(2) Todo medidor de profundidade 
deverá ser testado com “peso 
morto” ou calibrado contra um 
calibre de referência mestre, a 
cada 6 (seis) meses, e toda vez 
que houver uma discrepância a-
cima de 2 (dois) por cento da 
escala cheia entre quaisquer 
dois medidores equivalentes.  

(3) Todo mergulhador SCUBA deve-
rá usar um medidor de pressão 
capaz de ser monitorado por ele, 
durante o mergulho . 

(4) Deverá estar disponível um dis-
positivo de contagem do tempo, 
em cada local de mergulho. 

(h) Máscaras e capacetes. 
(1) Máscaras e capacetes utilizando 

ar comprimido fornecido na su-
perfície ou com mistura gasosa 
deverão ter: 

(i) Uma válvula de retenção no 
ponto de anexação entre o 
capacete ou máscara e a 
mangueira, que deverá se 
fechar de forma rápida e 
positiva; e 

(ii)  Uma válvula de escape. 
(2) Máscaras e capacetes utilizando 

ar comprimido fornecido na su-
perfície deverão ter um índice de 
ventilação mínimo de 4.5 acfm 
em qualquer profundidade onde 
sejam operados, ou ser capazes 
de manter a pressão parcial de 
dióxido de carbono inspirado pe-
lo mergulhador abaixo de 0.02 
ATA quando o mergulhador esti-
ver produzindo dióxido de car-
bono à razão de 1.6 litros pa-
drões por minuto 

(i) Segurança do equipamento 
que utiliza oxigênio. 

(1) O equipamento usado com oxi-
gênio ou misturas com oxigênio 

acima de 40 por cento (40%) por 
volume deverá ser projetado pa-
ra trabalho com oxigênio. 

(2) Os componentes (exceto umbili-
cais) expostos ao oxigênio ou 
misturas contendo acima de 40 
por cento (40%) por volume de 
oxigênio deverão ser limpos de 
materiais inflamáveis, antes de 
colocados em uso. 

(3) Sistemas de oxigênio acima de 
125 psig e sistemas de ar com-
primido acima de 500 psig deve-
rão ter válvulas de interrupção 
de abertura lenta. 

(j) Lastros e coletes 
(1) Exceto quando for empregado 

equipamento pesado, os mergu-
lhadores deverão ser equipados 
com cinto ou conjunto de lastro, 
de soltura rápida. 

(2) Exceto quando for empregado 
equipamento pesado ou no caso 
de mergulho SCUBA, todo mer-
gulhador deverá usar um colete 
de segurança com: 

(i) Um acessório positivo de 
afivelamento; 

(ii) Um ponto de anexação 
para o umbilical, a fim de 
evitar que se force a 
máscara ou capacete; e 

(iii) Um ponto de içamento, 
para distribuir a força pelo 
corpo do mergulhador, 
quando for puxada a linha. 

 
(As exigências de coleta de informações 
contidas no parágrafo (a)(2) foram 
aprovadas pelo Escritório de 
Gerenciamento e Orçamento, recebendo 
o número de controle 1218-0069). 
 
[39 FR 23502, de 27 de junho de 1974, 
com emenda 49 FR 18295 de 30 de abril 
de 1984; 51 FR 33033, de 18 de 
setembro de 1986; 61 FR 5507, 13 de 
fevereiro de 1996]. 
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MANUTENÇÃO DE REGISTROS 
 
§ 1910.440 Exigências de 
 manutenção de registros 
 
(a)     (1) (Reservada) 

(2) O empregador deverá registrar a 
ocorrência de todos ferimentos 
ou doenças relacionados ao 
mergulho que exijam que 
qualquer membro da equipe de 
mergulho seja hospitalizado por 
24 horas ou mais, especificando 
as circunstâncias do acidente e 
a extensão dos ferimentos ou 
doenças. 

(b) Disponibilidade dos arquivos 
(1) Quando for solicitado pelo Sub-

Secretário do Trabalho para Se-
gurança e Saúde Ocupacional, 
ou pelo Diretor do Instituto Na-
cional para Segurança e Saúde 
Ocupacional, Departamento de 
Saúde e Serviços Humanos, ou 
seus agentes designados, o em-
pregador deverá disponibilizar, 
para inspeção e cópia, qualquer 
registro ou documento exigido 
por este padrão. 

(2) Os registros e documentos exi-
gidos por este padrão deverão 
ser fornecidos quando solicitado, 
aos empregados, aos represen-
tantes designados e ao Sub-
Secretário,  de acordo com 29 
CFR §1910.20 (a)-(e) e (g)-(i). 
Manuais de Práticas Seguras 
(§1910.420), perfis de profundi-
dade (§1910.422), registro de 
mergulhos (§1910.423), avalia-
ções das estudos dos procedi-
mentos de descompressão 
(§1910.423), e registros de hos-
pitalizações (§1910.440) deve-
rão ser fornecidos, do mesmo 
modo que os registros ou análi-
ses dos empregados às exposi-
ções, usando-se os registros 
médicos ou de exposição. As 
inspeções e registros de testes 
dos equipamentos que digam 

respeito aos empregados 
(§1910.430) também deverão 
ser providenciados quando pedi-
dos por eles ou seus represen-
tantes designados. 

(3) Registros e documentos exigidos 
por este padrão deverão ser re-
tidos pelo empregador, durante: 

(i) Registros médicos dos 
membros da equipe de 
mergulho (relatórios do 
médico) (§1910.411) – 5 
anos; 

(ii)  Manual de práticas seguras 
(1910.420) – apenas o 
documento atual; 

(iii) Perfil de profundidade-
tempo (§1910.422)  - até 
que seja completado o 
registro do mergulho ou 
seja feita a avaliação do 
procedimentos de 
descompressão, no caso 
de ter havido doença 
descompressiva; 

(iv) Registro de mergulho 
(§1910.423) – 1 ano, 
exceto no caso de ter 
ocorrido doença  
descompressiva, quando 
deverá ser mantido por 5 
anos; 

(v) Procedimento de 
descompressão – estudos 
das avaliações (1910.423) 
– 5 anos 

(vi) Inspeções dos 
equipamentos e registros 
dos testes (1910.430) – 
etiqueta ou entrada atual, 
ou até que o equipamento 
seja retirado de uso. 

(vii) Registros de 
hospitalizações 
(§1910.440) – 5 anos  

(4) Depois de expirado o período de 
retenção de qualquer dos regis-
tros cujo prazo de manutenção é 
de 5 anos, o empregador deverá 
enviar tais registros ao Instituto 
Nacional de Saúde e Segurança 
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Ocupacional, Departamento de 
Saúde e Serviços Humanos. O 
empregador deverá também es-
tar em cumprimento dos requisi-
tos adicionais estipulados em 29 
CFR 1910.20(h). 

(5) Caso o empregador encerre o 
negócio: 

      (i)  Seu sucessor empregador 
deverá receber e reter 
todos registros de 
mergulho e dados médicos 
do empregado exigidos por 
este padrão; ou 

(ii)  Se não houver sucessor 
empregador, os registros 
de mergulho e dados 
médicos do empregado 
deverão ser remetidos ao 
Instituto Nacional  de 
Saúde e Segurança 
Ocupacional, 
Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos 

 
[42 FR 37668, de 22 de julho de 1977, 
com emenda  45 FR 35281 de 23 de maio 
de 1980; 47 FR 14706 de 6 de abril de 
1982; 51 FR 34562 de 29 de setembro de 
1986;  61 FR 5507, 13 de fevereiro de 
1996; 61 FR 9227 de 7 de março de 
1996]. 
 
 
§ 1910.441 Data Efetiva 
 

Este padrão entrará em vigor em 
20 de outubro de 1977, entretanto, onde 
for estipulada a necessidade de câmaras 
de descompressão ou sinos, e tais 
equipamentos ainda não estejam 
disponíveis, os empregadores deverão 
providenciá-los o mais rápido possível 
mas dentro do prazo máximo de 6 (seis) 
meses após a entrada em vigor deste 
padrão. 
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APÊNDICE A 
 

Exemplos de condições que poderão 
restringir ou limitar a exposição às 

condições hiperbáricas. 
 

Apêndice A do §1910.10 Sub-
parte T – Exemplos de estados que 
poderão restringir ou limitar a exposição a 
condições hiperbáricas. 

Os seguintes problemas poderão 
restringir ou limitar a exposição 
ocupacional a condições hiperbáricas, 
dependendo da gravidade, presença de 
efeitos residuais, resposta à terapia, 
número de ocorrências, modo de 
mergulho, ou grau e duração do 
isolamento: 

 
• Histórico de ataques, que não sejam 

convulsões causadas por febres. 
• Tumores (ativos) a menos que 

tenham sido tratados e não tenha 
havido recorrência por 5 anos. 

• Incapacidade crônica de equalizar a 
pressão  sinusal  e/ou do ouvido 
médio. 

• Doença cística ou dos alvéolos 
pulmonares 

• Incapacitação da função orgânica, 
tendo como causa o álcool ou uso 
de drogas. 

• Estados exigindo medicação 
ininterrupta de controle (por 
exemplo, anti-estamina, 
esteróides, barbitúricos, drogas 
que alterem o humor, ou insulina). 

• Doença de Menière 
• Hemoglobinopatias 
• Doença pulmonar obtrustiva ou 

restritiva 
• Destruição do órgão vestibular 

periférico  
• Pneumotórax 
• Anormalidades cardíacas (por 

exemplo, entupimento cardíaco 
patológico, doença nas válvulas, 
defeitos de condução 

intraventricular que não seja 
bloqueio do ramo direito, angina 
pectoris, arritmia, doença 
coronária das artérias). 

• Osteonecrose justa-articular.  
 
 

APÊNDICE B 
 

Orientações para mergulho científico 
 

Este apêndice contém orientações 
que serão usadas em conjunto com 
§1910.401(a)(2)(iv) para fixar os 
programas de mergulho científico que não 
precisam cumprir as exigências do 
mergulho comercial. As orientações são 
as seguintes: 
 
1.  A Diretoria de Controle de Mergulho 

consiste de uma maioria de 
mergulhadores científicos na ativa e 
tem autoridade autônoma e absoluta 
sobre as operações de programas 
de mergulho científico. 

2.  A finalidade do projeto usando 
mergulho científico é o de avanço da 
ciência; portanto, as informações e 
dados que resultem do projeto não 
detêm direitos de propriedade. 

3.  As tarefas de um mergulhador 
científico são as de um observador e 
coletador de dados. As tarefas de 
construção e de localização de 
problemas tradicionalmente 
associados ao mergulho comercial 
não estão incluídas no mergulho 
científico.  

4.  Os mergulhadores científicos, 
baseados na natureza de sua 
atividade, deverão usar o 
conhecimento científico ao estudar o 
ambiente subaquático e, portanto, 
são cientistas ou cientistas em 
treinamento. 

 
[50 FR 1050, de 9 de janeiro de 1985] 
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ACFM (acfm) 
Actual cubic feet per minute ou pé cúbico efetivo por minuto. Refere-se ao volume real 
de gás fornecido ao mergulhador, sino, etc., à pressão ambiente. 

 
ATA (ata):  

Atmosfera Absoluta. Pressão total, inclusive atmosférica, à qual está sujeita o 
mergulhador, o sino, etc. 

 
ATM (atm) 

Unidade atmosférica equivalente a 14.7 psi ou 760 mm de mercúrio. 
 

Bailout 
Uma situação de emergência em que o mergulhador deixa o fundo e vem diretamente 
à superfície, ultrapassando as taxas programadas normais de subida, e omitindo 
estágios programados de descompressão na água. 

 
Bailout Bottle – Garrafa de Bailout,  

Ver Gás respiratório reserva levado pelo mergulhador 
 
BIBS 

Built-In Breathing System. Um sistema de gás respiratório em todas Câmaras de 
Convés e Câmaras de Descompressão Submergíveis - SDC, através do qual o gás 
respiratório de emergência ou o gás para tratamento pode ser fornecido ao 
mergulhador por meio de uma máscara ou capuz oral/nasal. 

 
Câmara de Descompressão- DDC 

Deck Decompression Chamber, ou Câmara de Descompressão no Convés, PVHO -
Vasos de Pressão para Ocupação Humana. Uma câmara no convés, capaz de 
pressurização e despressurização controlada, usada para descompressão, 
recompressão, tratamento de ferimentos relacionados ao mergulho, medicina 
submarina, ou um hábitat de superfície, para mergulhadores com saturação.  

 
Cilindro 

Um vaso de pressão para armazenagem de gases. 
 
Cinto de Lastro 

Um cinto usado pelo mergulhador para conseguir a flutuabilidade desejada. 
 
Coceira 

Um sentimento generalizado de coceira ou sensação de irritação da pele. 
 
Colete 

A combinação de tiras e prendedores usados para prender o equipamento e umbilical 
ao mergulhador, que pode ser usado como ponto de içamento para se remover o 
mergulhador da água, durante uma emergência. 

 
Comandante 

Normalmente considerado como a pessoa responsável por um bem (objeto) náutico. 
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Compressão (Squeeze) 
Falta de equalização entre as partes do corpo ou entre o corpo e o equipamento. 
Casos extremos podem provocar ferimentos sérios ou morte. 

 
Compressor 

Uma máquina que faz elevar o ar ou outros gases a uma pressão acima de uma 
atmosfera. 

 
Condições Hiperbáricas 

Condições de pressão superiores à pressão da superfície. 
 
DDC 

Ver Câmara de Descompressão no Convés, Vasos de Pressão para Ocupação 
Humana PVHO) 

 
Decodificador de Fala – Decodificador de Fala com Gás Hélio 

Um dispositivo eletrônico projetado para tornar inteligíveis as palavras faladas dentro 
de um ambiente hiperbárico com hélio. 

 
Descompressão 

Liberação de pressão ou compressão, segundo uma tabela ou procedimento 
específicos de descompressão, durante a subida; subida na água, ou decréscimo de 
pressão na câmara. 

 
Doença descompressiva  

Um estado com variados sintomas, que causa a formação de bolhas de gás no sangue 
ou outros tecidos do corpo do mergulhador, durante ou depois da subida ou outra 
redução de pressão. 

 
Embolia por Gás 

Um estado causado por gases em expansão que foram aspirados e retidos nos 
pulmões quando respirando sob pressão, sendo forçados para dentro da corrente 
sangüínea ou outros tecidos, durante a subida ou descompressão. 

 
Equipamento Usado pelo Mergulhador  

O equipamento necessário à segurança e bem-estar do mergulhador, usado por ou a 
ele anexado enquanto estiver submerso. 

 
Equipe de mergulho 

Auxiliares de Superfície/Mergulhadores, Mergulhadores e pessoal de suporte 
envolvidos na operação de mergulho, inclusive o Supervisor de Mergulho. 

 
Estação de Mergulho  

O local de onde as operações de mergulho são diretamente controladas. Este local 
também deverá incluir todos e quaisquer equipamentos auxiliares ou periféricos 
necessários para a realização da operação de mergulho. 

 
FSW (fsw) 

A foot of seawater, ou um pé de água do mar. Uma unidade de pressão no nível do 
mar, geralmente definida como representando a pressão exercida por um pé de água 
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do mar, tendo uma gravidade específica de 1.027, e sendo igual a aproximadamente 
0.445 libras por polegada quadrada. 

 
Gás respiratório reserva levado pelo mergulhador 

Um estoque de ar ou mistura gasosa (conforme for adequado) que é carregado pelo 
próprio mergulhador e suficiente, em condições normais de operação, para permitir que 
o mergulhador alcance a superfície ou outra fonte de gás respiratório, ou seja 
alcançado pelo mergulhador reserva. 

 
Hipotermia 

Profunda perda do calor do corpo. 
 
HPNS - High Pressure Nervous Syndrome (Síndrome Nervosa de Alta Pressão) 

Um grupo de sintomas inclusive a falta de coordenação, tremores das pontas, 
desorientação, náusea, tonteiras, e breves lapsos de consciência, ocorrendo a 
profundidades de 500 pés ou mais. 

 
Liveboating ou bote de acompanhamento 

A prática de dar apoio a um mergulhador a partir de um vaso que o acompanha. 
 
Local de mergulho 

O vaso ou outra estrutura de onde os mergulhos são realizados e recebem suporte. 
Mais especificamente, o ponto de onde é controlado o mergulho efetivo. 

 
Luz Indicadora do Mergulhador  

Uma luz presa ao mergulhador com a finalidade de indicar sua posição quando estiver 
na superfície da água. 

 
LSI 

Ver Técnico de Suporte de Vida 
 
Local de Trabalho 

Um local submerso onde é realizado o trabalho. 
 
M.A.W.P. – Maximum Allowable Working Pressure 

Ver Pressão Máxima de Trabalho. 
 
Mangueira Kluge 

Ver Profundímetro (pneumofathometer) 
 
Mergulhador Comercial Certificado 

Uma pessoa que tenha solicitado e recebido cartão de certificação ou outro documento 
reconhecido que espelhe o treinamento formal, experiência de campo, desempenho na 
função, e capacidades dessa pessoa. 

 
Mergulho com Mistura Gasosa 

Uma técnica de mergulho na qual o mergulhador é abastecido com uma mistura 
gasosa, para respiração, que não seja o ar comprimido. 
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Mergulho com Não-Descompressão 
Mergulho que envolve profundidades e tempos suficiente rasas e curtos, de modo que 
a subida até a superfície possa ser feita sem paradas dentro d´água ou 
subseqüentemente descompressão na câmara . 

 
Mergulhador(es) Reserva(s) 

Outro mergulhador qualificado, disponível no local de mergulho, que fica de prontidão 
para ajudar ao mergulhador dentro da água. 

 
Mergulho com Fornecimento na Superfície 

Um modo de mergulho em que o mergulhador estando na água, é abastecido com gás 
respiratório, a partir de uma fonte na superfície. 

 
Mergulho com Saturação 

Procedimentos em que o mergulhador está ininterruptamente sujeito a uma pressão 
ambiental acima da pressão atmosférica, de modo que o sangue e os tecidos de seu 
corpo ficam saturados com os elementos que compõem o gás respiratório. Uma vez 
que o corpo do mergulhador fique saturado, ele poderá permanecer em uma zona 
especificada por tempo ilimitado, sem ter qualquer outra obrigação de descompressão 
adicional. 

 
Mergulhador Comercial 

Uma pessoa empregada para realizar operações de mergulho e que  tenha recebido 
treinamento formal em teoria, práticas, procedimentos e segurança de mergulho 
comercial, em uma escola credenciada de treinamento, escola militar ou, de alguma 
outra forma, esteja apto a apresentar provas e tenha demonstrado a necessária 
competência para participar em operações de mergulho comercial e tenha recebido 
treinamento, experiência de campo, e tenha demonstrado a necessária competência 
para participar em operações de mergulho comercial no modo de mergulho utilizado – 
i.e., (C-SCUBA, Utilizando Ar Comprimido Fornecido na Superfície, com Mistura 
Gasosa, ou com Sino/Com Saturação. 

 
Mistura Respiratória Adequada 

Uma mistura respiratória a qual, levando em consideração o sistema e equipamento 
usados nas operações de mergulho, o trabalho realizado nessas operações, as 
condições e profundidade em que elas serão executadas, é adequada tanto no 
conteúdo quanto na temperatura, e de pressão apropriada. 

 
Multiplace 

Uma câmara de descompressão projetada para ser usada por mais que uma pessoa 
por vez. 

 
Operações de Mergulho 

Qualquer operação de trabalho que exija algum modo de mergulho ou trabalho debaixo 
d´água, que envolva exposição planejada de pessoas a pressões crescentes para a 
realização do trabalho. 

 
Operador do Rack 

Ver Técnico de Suporte de Vida. 
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Oxigênio – Compatibilidade com Oxigênio 
A capacidade de uma substância entrar em contato com oxigênio de alta pressão sem 
ignição. 

 
Oxigênio - Limpeza (para uso com) Oxigênio 

A limpeza do equipamento ou sistema para garantir a eliminação de todos 
hidrocarbonos e outros agentes de contaminação potencialmente perigosos, quando o 
sistema deva ser usado para trabalhos com oxigênio. Ver também Limpeza do 
Oxigênio. 

 
Oxigênio - Limpeza do Oxigênio 

Um processo especial de limpeza do equipamento a ser usado nos sistemas de 
oxigênio, que remove todos os inflamáveis. 

 
Oxigênio – Toxicidade 

Uma emergência que requeira auxílio médico, resultante de convulsões e perda de 
consciência, se não for verificada; provocada por se respirar uma alta pressão parcial 
de oxigênio sob pressão. 

 
Pessoal Operacional de Mergulho  

Todo membro da equipe de mergulho cujas atividades tenham sido regularmente 
programadas como sendo necessárias para a realização das operações de mergulho 
na e da estação de mergulho.  

 
Pressão ambiente  

A pressão ao redor, na profundidade (real ou simulada, em uma câmara hiperbárica), à 
qual o mergulhador, sino, etc. esteja sujeito. 

 
Pressão Parcial 

A porção da pressão de gás total exercida por um componente em particular da 
mistura respiratória  

 
Pressão de Rompimento 

A pressão que provocaria falha estrutural em um dispositivo contendo pressão. 
 
Pressão Máxima de Trabalho 

A pressão máxima à qual um dispositivo contendo pressão pode ser exposto sob 
condições padrão de operação (em geral, a regulagem da pressão do dispositivo de 
alívio de pressão. 

 
Pressão de Trabalho 

A pressão sob a qual um dispositivo contendo pressão fica exposto, sob condições 
normais de operação.  

 
Profundímetro - Pneumofathometer - Kluge - Pneumo 

Um dispositivo de medição de profundidade, consistindo de uma mangueira com a 
extremidade aberta presa ao mergulhador, com a ponta da superfície conectada a uma 
fonte de abastecimento de gás e um medidor de pressão (geralmente marcado em 
fsw). O medidor mede a pressão necessária para descarregar a água até a 
profundidade do mergulhador.  
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Programação de Descompressão 
Um perfil de tempo-profundidade, com um tempo de fundo e profundidade específicos, 
cuja aplicação é calculada visando reduzir, de modo seguro, a pressão sobre o 
mergulhador. 

 
PVHO - Pressure Vessel for Human Occupancy  

Vaso de Pressão para Ocupação Humana. Ver Câmara de Descompressão no 
Convés. 

 
PSI(psi) - Pounds per square inch 

Libras por polegada quadrada. Uma expressão de pressão, por exemplo, uma 
atmosfera é igual a 14.7 psi. 

 
RCP 

Ressuscitação Cárdio-Pulmonar. Uma combinação de respiração artificial e circulação 
artificial. 
 

Reservatório 
Um vaso de pressão conectado à saída de uma fonte de abastecimento de gás e 
usado como reservatório de ar. 

 
Responsável (Comandante – Capitão da Embarcação – Gerente da Instalação) 

Em relação ao vaso/embarcação/estrutura, inclui o Capitão ou qualquer outra pessoa 
indicada pelo proprietário, como responsável pelo vaso ou instalação, sua operação, e 
a segurança, saúde e bem-estar de todos a bordo. 

 
Roupa Seca 

Uma roupa de mergulho projetada para excluir a água da superfície do corpo. 
 
SCUBA 

Iniciais de Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Usado para descrever o 
equipamento no qual o ar inspirado é conduzido por um regulador de demanda, e 
exalado para dentro da água rodeando o mergulhador (circuito aberto); o suprimento 
de ar é carregado pelo mergulhador, nas costas. Usado basicamente para mergulho 
relativamente raso e relacionado à recreação. 

 
SCUBA Comercial (C-SCUBA) 

Um modo de mergulho em que as práticas operações de mergulho comercial foram 
incorporadas ao desempenho das operações subaquáticas utilizando SCUBA, 
realizado por uma pessoa que recebeu treinamento formal e ganhou experiência 
segundo o definido para Mergulhador Comercial. O mergulhador comercial C-SCUBA 
fica limitado ao uso de ferramentas e dispositivos de inspeção portáteis e que não 
usem energia elétrica, hidráulica ou pneumática fornecidos na superfície, não podendo, 
tampouco, mergulhar para dentro de espaços confinados ou penetrar em espaços 
fechados. 

 
SDC (Submersible Decompression Chamber) - SCC (Submersible Compression 
Chamber)  

Câmara de Descompressão Submergível Um sino pressurizado, no qual os 
mergulhadores podem ser levados ao local de trabalho submerso, e retornar à 
superfície sob pressão. 
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Sino  

Um compartimento fechado, pressurizado (sino fechado) ou não-pressurizado (sino 
aberto) que permite ao mergulhador ser transportado da ou até a área submersa de 
trabalho e que possa ser usado como refúgio temporário durante operações de 
mergulho. O sino da Classe I é um sino aberto. O Sino da Classe II é equipado com 
uma escotilha na parte inferior e pode ser fechado.  

 
Sino de Mergulho 

Ver Sino e SDC. 
 
SNC (ou CNS) 

Sistema Nervoso Central. 
 
Sobrepressão  

Aquela pressão acima da ambiente, na qual deverá ser feito o abastecimento de gás 
respiratório ao capacete/máscara, para que o mergulhador tenha um estoque suficiente 
de gás. 

 
Supervisor de Mergulho  

Uma pessoa que, através de treinamento, experiência e comprovada competência, é 
indicada, por escrito, como Supervisor de Mergulho, sendo capaz de executar as 
tarefas e responsabilidades daí decorrentes. 

 
Superintendente de Mergulho  

Um superintendente ou Supervisor de Mergulho designado, que tem a completa 
responsabilidade pela segurança das operações de mergulho, inclusive 
responsabilidade pela segurança e saúde de todo o pessoal de mergulho.  

 
Sistema Respiratório 

Dispositivo ou aparelho para fornecimento de mistura respiratória respirável . 
 
Tabela de descompressão 

Um conjunto de programações de descompressão criado (e disponível) por uma fonte 
reconhecida de expertise (por exemplo, a Marinha dos EUA), ou criada por um 
especialista reconhecido em fisiologia de mergulho, para uma empresa. Esta tabela 
deverá ter sido rigorosamente testada e avaliada em campo, antes de ser usada em 
operações práticas. 

 
Tabelas de Excursão de Duração Ilimitada 

Duas tabelas para uso com mergulho com saturação envolvendo excursão, que limitam 
as excursões para cima e para baixo, e estipulam uma zona na qual o mergulhador 
poderá se movimentar livremente sem se preocupar com o número de viagens ou sua 
duração, sem que incorra em infração de descompressão. 

 
Tabela de tratamento 

Um perfil de profundidade-tempo e gás respiratório, designado para tratamento contra 
embolia por gás ou doença descompressiva. 

 
Operador do Rack ou LSI (Life Support Technician/Rack Operator).  

Ver Técnico de Suporte de Vida 
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Técnico de Suporte de Vida 

Responsável pela operação segura das câmaras de sistema hiperbárico, o qual se 
reporta ao Supervisor de Mergulho. 

 
Tempo de Fundo 

O tempo total decorrido, contado em minutos, desde a hora em que o mergulhador, 
descendo, deixa a superfície, até a hora em que inicia a subida. 

 
Tempo de Subida 

O intervalo de tempo entre o momento em que o mergulhador sai do fundo até o 
instante em que o mergulho é encerrado e o mergulhador alcança a superfície. 

 
Umbilical 

Um conjunto de mangueira entre o local de mergulho e o mergulhador e sino, que 
fornece uma linha de vida, gás respiratório, comunicações, energia, ou aquecimento, 
de acordo com o que for adequado ao modo de mergulho ou às condições. Cabos de 
câmeras de TV subaquáticas, etc. poderão também ser levados como parte 
componente do umbilical ou poderão ser presas com fitas ou faixas ao mesmo 
temporariamente. 

 
Válvula 

Um dispositivo que inicia, interrompe ou regula o fluxo de fluídos. 
 
Válvula de Escape  

Uma válvula que controla a ventilação de gás de qualquer fonte de pressão mais alta, 
como por exemplo, DDC, capacete ou roupa do mergulhador, sistema de 
flutuabilidade, reservatório de ar, etc. 

 
Válvula de Alívio 

Um dispositivo de alívio de pressão, que evita que a pressão ultrapasse um nível pré-
ajustado. 

 
Válvula de Retenção 

Válvula com apenas uma direção, instalada em um sistema de gás ou fluídos, 
permitindo o fluxo em apenas uma direção. Todos capacetes de mergulho deverão ter 
uma dessas válvulas na entrada de fornecimento de gás, para prevenir contra 
despressurização do capacete e a compressão daí resultante, caso o abastecimento 
de gás seja perdido. 

 
 

 


