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Nos, homens do conhecimento, nao nos conhecemos; de nos mesmos somos 

desconhecidos - e nao sem motivo. Nunca nos procuramos: como poderia acontecer que urn dia 

nos encontrassemos? 

Com razao alguem disse: onde estiver teu tesouro, estara tambem teu cora~ao. Nosso 

tesouro esta onde estao as colmeias do nosso conhecimento. Estamos sempre a caminho delas, 

sendo por natureza criaturas aladas e coletoras do mel do esplrito, tendo no cora~ao apenas urn 

proposito - levar algo para casa. 

Quanto ao resto da vida, as chamadas vivencias, qual de nos pode leva-las a serio? Ou 

ter tempo para elas? 

Nas experiencias presentes, receio estamos sempre ausentes: nelas nao temos nosso 

cora~ao, para elas nao temos ouvidos. Antes, como alguem divinamente disperso e imerso em 

si, a quem os sinos acabam de estrondear no ouvido as doze batidas do meio-dia, e subito 

acorda e se pergunta o que foi que soou? 

Tambem nos por vezes abrimos depois os ouvidos e perguntamos surpresos e 

perplexos inteiramente, o que foi que vivemos? E tambem, quem somos realmente? Em seguida 

contamos, depois, como disse ... As doze vibrantes batidas da nossa vivencia, de nossa vida, 

nosso ser ... Ah! Contamos errado ... 

Pois continuamos necessariamente estranhos a nos mesmos, nao nos compreendemos, 

temos que nos mal entender. A nos se aplicara para sempre a frase: Cada qual e o mais distante 

de si mesmo. Para nos mesmos, somos homens do conhecimento. 

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE 

Em A Genealogia da Moral. 
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1 INTRODUCAO 

0 mergulho e um dos servigos utilizados pelo Corpo de Bombeiros na 

realizagao de busca aquatica, para resgate de corpos de pessoas afogadas, bens 

patrimoniais de elevado valor economico, pessoal ou hist6rico-cultural, alem de 

objetos e utensilios utilizados para a elucidagao de crimes, quando esses sao 

langados ao meio liquido para dificultar as investigagoes quanta a sua autoria ou 

materialidade. 

Apesar de sua importancia para a instituigao, pode-se observar ao Iongo do 

tempo, uma sensivel diminuigao no numero de profissionais bombeiros interessados 

em treinar e desenvolver essa habilidade para realizagao do servigo de buscas e 

resgates, quando da solicitagao pela populagao em geral ou, pelos 6rgaos publicos. 

0 presente trabalho ira demonstrar que a diminuigao dos quadros de 

mergulhadores no Corpo de Bombeiros do Parana e derivada da combinagao de 

dois fatores: a seletividade da atividade de mergulhador e a falta de um programa 

estrategico de captagao e valorizagao desses profissionais de busca e resgate. 

Somente depois de superados estes dois aspectos que se demonstram 

cruciais, o problema de formagao, capacitagao e manutengao de profissionais em 

proporgoes as necessidades, o problema estara resolvido. 

Para tentar entender a dinamica institucional nessa area e assim elucidar as 

possiveis causas dessa diminuigao gradativa e,. ao final propor medidas saneadoras 

das possiveis falhas, buscar-se-a realizar o presente estudo composto conforme os 

seguintes capitulos. 

No segundo capitulo pretende-se tragar um panorama geral da atividade, a 

partir de um resumo hist6rico da atividade de mergulho. Seu desenvolvimento como 
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atividade humana, desde os tempos mais remotos da evoluc;ao, ate os nossos dias, 

e ainda apresentar a forma como esta se desenvolve nos dias atuais, todas as suas 

etapas desde a entrada do pedido de socorro a destinac;ao conforme o tipo de 

ocorrencia. 

No terceiro capitulo far-se-a uma pesquisa baseada no referencial te6rico 

acerca do mergulho, suas variaveis e os diversos fatores relacionados aos campos 

fisico, fisiol6gicos, sociais ou legais e, ainda, possiveis variaveis associadas aos 

aspectos psicol6gicos que porventura possam interferir no comportamento do 

profissional bombeiro, mergulhador ou potencial, provocando assim o 

distanciamento ou desinteresse pela atividade. 

No quarto capitulo pretende-se estabelecer urn comparativo entre os sistemas 

de formac;ao conhecidos, tanto em termos de mergulho esportivo e de lazer, quanta 

com as escolas de mergulhadores profissionais, estabelecendo urn comparativo 

entre os tipos e modalidades de mergulho, graus de dificuldade e limites de 

responsabilidades entre cada tipo de atividade, possiveis formas de regulamentac;ao 

existentes entre as esferas de atividades. 

No quinto capitulo pretende-se fazer uma explanac;ao sobre a forma de 

superac;ao das carencias levantadas. 

No sexto capitulo pretende-se expor medidas oportunas para adoc;ao frente 

ao problema em questao, de modo a potencializar medidas saneadoras 

perfeitamente possiveis na conjuntura atual. 

No setimo capitulo pretende-se estabelecer, uma conclusao baseada nos 

diversos fatores pesquisados. 



2 0 MERGULHO DE BOMBEIROS 

A agua esta para nossa vida assim como ar esta para o fogo. Sem agua a 

vida nao perpetua, estando presente em praticamente todos os organismos vivos. E 

ainda o maior indicia de vida quando se olha para o cosmo em outros sistemas ou 

corpos celestes. 0 proprio planeta apresenta sua superficie formada por urn imenso 

espelho de agua que se soma ao oxigenio da atmosfera dando ao planeta, quando 

vista do espac;o, uma colorac;ao intensa em azul. 

Embora seja a agua esse indicador fundamental da vida, indispensavel 

elemento estrutural, nao se consegue extrair dela o ar necessaria a respirac;ao, 

utilizando apenas os instrumentos anatomicos constantes do genera humano, bern 

como, dos mamiferos de urn modo geral. Portanto o homem, usando da inteligencia 

e da criatividade, conseguiu burlar esse limite. 0 mergulho deixou entao de ser alga 

para alguns poucos individuos dotados de uma capacidade fenomenal de apneia e 

passou a representar uma opc;ao de lazer, de trabalho e renda para grande numero 

de pessoas. Onde estiver o povo estara o poder publico para garantir a minima 

seguranc;a, prevenindo os acidentes quando _possivel ou tentando minimizar os 

danos causados. As ac;oes de mergulho sao executadas por urn grupo de valorosos 

componentes do 6rgao de defesa do cidadao, que e representado no Estado do 

Parana pelo Corpo de Bombeiros. 

2.1 HISTORICO DO MERGULHO 

Alguns povos, utilizando-se do metoda do mergulho livre, desenvolveram 

segundo consta no Manual do Curso de Mergulho Autonomo do Corpo de 
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Bombeiros do Espirito Santo (1998), alguma tecnica que, associada com algumas 

habilidades fisicas especiais, sao utilizadas ate hoje em alguns lugares onde o 

homem conta apenas com a sua propria capacidade de reserva pulmonar para 

manter-se submerso em profundidades variadas. Apesar da grande habilidade 

desenvolvida por alguns povos que ainda hoje tiram seu sustento dessa modalidade 

de mergulho, 0 metodo e bastante limitado, tanto em profundidade alcan<;ada, 

quanto no tempo util para realiza<;ao de trabalhos. Povos primitivos, sobretudo nos 

paises da Asia (polinesios, japoneses, coreanos, filipinos e neozelandeses), 

utilizavam no passado e, ainda hoje, da mesma forma, utilizam o mergulho livre, 

voltado a extra<;ao de riquezas (corais, pedrarias ou perolas), para fabrica<;ao de 

j6ias. 

Gravuras datadas do seculo IX antes de Cristo representam guerreiros 

assirios respirando ar de sacos de couro e nadando sob a superficie do mar, 

enquanto gravuras gregas e macedonias mostram mergulhadores usando estruturas 

parecidas com o que hoje chamamos de sino aberto de mergulho. 

Com o passar dos seculos, percebeu-se que o mergulho poderia ser aplicado 

com vantagem em varias situa<;oes alem da simples sobrevivencia, portanto, em 

algumas situa<;oes de guerra foram utilizados mergulhos para surpreender o inimigo 

em varias situa<;oes como sabotagem de embarca<;oes ou instala<;oes com bases 

fundeadas, atraves do uso de explosivos colocados abaixo do nivel d'agua, ou na 

arma<;ao e desativa<;ao de minas flutuantes, entre outras. 

Consta do "Manual Basico de Mergulho a ar Comprimido do Corpo de 

Bombeiros de Sao Paulo" (1994), que Alexandre "0 Grande", no seculo IV antes de 

Cristo, teria se utilizado da tecnica do mergulho, atraves de estrutura semelhante ao 

sino de mergulho na forma de urn barril de vidro que foi o primeiro equipamento 
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pratico de mergulho. Conquistadores espanh6is, tambem utilizaram desta tecnica no 

Caribe, para recuperac;ao de destroc;os de seus pr6prios Galeoes, utilizando-se dos 

indios da regiao que eram excelentes na pratica do mergulho livre. 

Assim como no Caribe, conforme comentario do Manual de Mergulho da 

Marinha do Brasil (1998), varias tribos dos P<;>vos indigenas na America do Sui, 

dentre eles, algumas do Brasil, tiveram suas atividades de mergulho registradas por 

escritores e cronistas como Hans Staden, Jose de Anchieta e outros. 

Remanescentes desses povos, ate os dias atuais lanc;am mao do mergulho para 

atividades de cac;a submarina, na captura de peixes e crustaceos, com destaque 

para cac;a da lagosta no nordeste brasileiro, com varios registros de acidentes 

graves, incluindo mortes e mutilac;oes gravissimas. 

Em 1690, o astronomo Edmundo Halley inventou urn importante artefato, o 

verdadeiro Sino de Mergulho, devido a sua· forma caracteristica, cuja ideia e 

concepc;ao se mantem praticamente inalterada ate os dias de hoje. 

No ano de 1819, o engenheiro alemao August Siebe iniciou o 

desenvolvimento de urn equipamento que designou de escafandro, na pratica uma 

reduc;ao das dimensoes do sino, composto de urn capacete semi-esferico, aberto na 

altura do pescoc;o, que recebia o ar comprimido por uma mangueira de ar ligada a 

uma bomba de pressao mantida na superficie. Este equipamento, porem, obrigava o 

mergulhador a manter-se sempre em pe, pois por qualquer inclinac;ao provocava 

perda de ar com entrada de agua. 

Em 1837, Siebe aperfeic;oou seu equipamento, acrescentando a ele, uma 

roupa confeccionada em lona cauchutada que impedia a entrada de agua e 

mantinha os mergulhadores secos, permitindo a eliminac;ao do excesso de ar 

atraves de urn toque de cabec;a na valvula colocada internamente. 
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Em 1943, Jacques Yves Cousteau, entao capitao da Marinha Francesa, 

associado ao engenheiro frances Emile Gagnam, criou o Aqualung, aparelho portatil 

de respiragao subaquatica, inicialmente com finalidade esportiva. 

0 mergulho profissional no Brasil recebeu grande estimulo em fungao da 

exploragao de petr61eo submarino, que desencadeou uma intensa corrida 

tecnol6gica entre varias empresas que se especializaram nessa atividade, 

propiciando, alem da importagao de tecnologia, a pesquisa de procedimentos 

tecnicos que deram ao pais uma credibilidade internacional em termos de tecnologia 

de ponta. 

Contrario censo, atualmente nos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

o mergulho e utilizado na atividade predat6ria de garimpo, atraves da prospecgao e 

exploragao da mineragao indiscriminada em rios, na exploragao de jazidas 

submersas de minerios, metais e pedras preciosas, com a utilizagao de tecnicas 

rudimentares e equipamentos artesanais, sem qualquer fiscalizagao. Esses 

procedimentos e a falta de uma fiscalizagao dos 6rgaos oficiais representam urn 

verdadeiro atentado a vida desses trabalhadores, sendo inclusive, assim como entre 

os pescadores de lagosta do Nordeste, uma das maiores causas de mortes e 

acidentes com seqOelas gravissimas entre esses garimpeiros. Sem falar, e clara, na 

contaminagao das aguas por mercuric resultante da exploragao de ouro e na 

contaminagao de maneira geral pelos agentes bacteriol6gicos normais presentes no 

meio liquido e agentes originados de fezes de animais ou das carcagas de animais 

mortos em decomposigao na natureza. Esses trabalhadores, os quais sao langados 

na atividade de mergulho em rios muitas vezes poluidos e sem qualquer visibilidade, 

mergulhando praticamente as cegas, estao na verdade, entregues a propria sorte. 
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2.2 0 MERGULHO NO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA 

Nao ha registro sabre o inicio das operac;oes de mergulho no Corpo de 

Bombeiros do Parana, porem, informac;oes truncadas dao ideia de condic;oes 

precarissimas. 

Bombeiros hoje aposentados contam da falta de equipamentos basicos, 

improvisac;oes e do risco de acidente grave, sempre presente. Sabe-se, por 

depoimentos, que bombeiros da cidade de Irati, isso ja na decada de oitenta, 

realizavam, operac;oes de busca mergulhando nas mesmas condic;oes dos indigenas 

no tempo do descobrimento, ou seja, vestidos apenas de calc;ao. 

Realizavam mergulhos de busca a cadaveres no Rio lguac;u, na regiao de 

Sao Mateus do Sui, usando apenas o ar dos pr6prios pulmoes, isto e, atraves de 

mergulhos em apneia e expostos a todo o tipo de acidentes. Tempos dificeis 

caracterizados pela dificuldade financeira de Estados e Municipios e escassez de 

materiais no mercado, poucas marcas no mercado nacional e dificuldades na 

importac;ao de materiais com similares fabric-ados no Brasil, mas de qualidade 

inferior. 

Em algumas cidades, eram utilizados equipamentos improvisados. Estas 

improvisac;oes normalmente eram compostas de urn compressor de ar sem qualquer 

especie de sistemas de filtros especiais, mas apenas o filtro de fabrica, normalmente 

utilizado para servic;os de pintura, ou uma adaptac;ao feita artesanalmente com urn 

cilindro metalico ou em PVC, constituido em seu interior por camadas de areia 

lavada e seca, intercaladas com duas camadas alternadas de carvao ativado e cal 

sodada. As mangueiras de alta pressao nem sempre eram apropriadas. Eram 

adquiridas no mercado fornecedor de equipamentos para servic;os industriais e nem 
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sempre recomendaveis para conduc;ao de ar respiravel devido a sua toxidade. 

Durante as operac;oes, esses compressores, eram muitas vezes colocados sobre 

embarcac;oes extremamente instaveis que se mantinham ancoradas, ou fundeadas, 

permanecendo com flutuabilidade minima na superficie da agua, sobre o 

mergulhador, estando este submerso, realizando o servic;o de mergulho sem 

qualquer visibilidade. 

Cabe ressaltar, porem, que esses equipamentos, quando construidos dentro 

de certos padroes tecnicos e materiais apropriados, sao razoavelmente seguros e 

auxiliam otimamente o mergulho. Os aparelhos de ar comprimido por compressor, 

construidos dentro dos padroes de higiene e seguranc;a, ligados ao mergulhador 

atraves de mangueiras, receberam a denominac;ao de "NarguiiE3", tendo em vista a 

semelhanc;a com os cachimbos de origem arabe, ainda sao bastante utilizados no 

servic;o de garimpo clandestine. 

Existem alguns relatos de acidentes fatais entre os bombeiros, registrados 

apenas na memoria dos mais velhos e de outros ja aposentados ainda vivos, mas 

carecem de uma investigac;ao mais detalhada, pois nao ha registros oficiais 

disponiveis. Na busca por informac;oes, documentos incompletos demonstram que 

nunca houve preocupac;ao em se guardar os registros, e assim, tantas pessoas que 

empreenderam esforc;os em prol da corporac;ao estao fadadas ao esquecimento. Ate 

mesmo para prevenir que acidentes ocorridos no passado, possam no futuro repetir

se. 

Hoje a modernidade associada as novas tecnologias, vern gradualmente 

suprindo lacunas ou corrigindo distorc;oes associadas a esse problema. Atraves da 

informatizac;ao de praticamente a totalidade dos quarteis, todos os registros das 

ocorrencias sao feitos durante o atendimento, conta-se como registro em tempo real 
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atraves do "SYS BM", alem de materiais novas e tecnologia de ponta na area de 

mergulho e da constante manutengao preventiva desses materiais. 

Embora se possa contar hoje com materiais modernos e de melhor qualidade 

no Corpo de Bombeiros do Estado do Parana, os homens que deles se utilizam nao 

tern, ainda, o conhecimento tecnico suficiente ou necessaria para realizagao de 

mergulhos mais profundos em todo e qualquer ponto do territ6rio do Estado. 

lsso se deve, em fungao da existencia de alguns pontos, mesmo em rios e 

lagos no interior do Estado, que apresentam grandes profundidades, necessitando, 

portanto da aplicagao de conhecimentos e alguns equipamentos ainda mais 

complexes. Ha necessidade, por exemplo, da utilizagao das tabelas de 

descompressao, com o uso de misturas gasosas especiais e nao apenas a utilizagao 

do ar atmosferico comprimido, entre outros aspectos, para que a atividade apresente 

niveis de seguranga mais aceitaveis, sem que cada operagao represente uma 

ameaga real de acidente fatal para algum desses abnegados profissionais. 

As ocorrencias envolvendo agoes de mergulho, quando solicitadas, requerem 

urn tempo minima de adequagao. lsso ocorre tanto no preparo e separagao do 

material de acordo com o local e tipo de atendimento requerido, quanta no 

acionamento da equipe de bombeiros especializados neste tipo de agao, haja vista 

nao existir, pelos menos nas Unidades e Frago'es interiorizadas, equipes completas 

para esse tipo de agao nas guarnigoes de servigo. Estas equipes sao compostas de 

maneira precaria e rapida, apenas para agoes emergenciais de resgate, ou seja, 

quando ainda existe possibilidade de vida da vitima e cada segundo e precioso, nao 

se podendo perder tempo a espera de mergulhadores com maior experiencia, o que 

aumenta as condigoes de risco. Na capital do Estado o servigo de buscas e 
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realizado pela Guarnic;ao do Posto Cidade Jardim, localizado no Sexto Grupamento 

de Bombeiros, em Sao Jose dos Pinhais. 

Existem variac;oes tambem nos procedimentos de encaminhamento dos 

corpos resgatados. Cada cidade apresenta caracteristicas pr6prias. 

Em cidades maiores os cadaveres sao recolhidos pelo servic;o do Institute de 

Criminalistica, ou IML local. 

Existem, cidades que nao possuem servic;os do Institute de Criminalistica, 

mas os servic;os funerarios sao municipalizados e o recolhimento ocorre sem 

maiores dificuldades, sendo o corpo, nessas situac;oes, conduzido ao necroterio da 

cidade ou, a Delegacia de Policia para identificac;ao e, se for o caso, abertura do 

competente lnquerito Policial. 

A terceira hip6tese de entrega dos corpos resgatados ocorre geralmente em 

cidades menores, onde a precariedade dos servic;os obriga as prefeituras a destinar 

o servic;o diretamente a funeraria particular local. Quando o afogamento ocorre em 

pontos limitrofes entre dois ou mais municipios, e comum a ocorrencia de uma 

verdadeira disputa pelo cadaver, tendo os bombeiros que intervir de modo a pacificar 

os animas, e muitas vezes agir como arbitros em disputas, ate violentas, quando da 

entrega do corpo. 

As ac;oes de mergulho sao realizadas no sentido de buscar encontrar alga, ou 

alguem que esteja desaparecido, ou para resgatar alga ou alguem que esteja num 

ponto definido ou numa area delimitada, mas com acesso apenas atraves de ac;oes 

de mergulho. Por apresentarem diferentes aspectos e variadas condic;oes, as ac;oes 

em ambos os casas, normalmente requerem urn detalhado planejamento previa. 

Embora a diferenc;a das ac;oes parec;a sutil, as ac;oes de busca diferem urn pouco 

das ac;oes especificas de resgate. Em func;ao desta pequena, mas importante 
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variac;ao, oportuna se faz uma rapida analise dos termos conforme segue. 

2.3 0 MERGULHO DE BUSCAS 

Embora o termo "busca" tenha significado distinto de "resgate" para 

caracterizac;ao das operac;oes de busca e resgate realizadas pelos bombeiros, nota

se que alguns autores nao estabelecem essa diferenciac;ao entre ambos. Uma 

reflexao sobre o tema e oportuna para estabelecer uma diferenciac;ao sobre os 

termos, portanto faz-se aqui necessaria, um esclarecimento sobre o assunto. 

Diante disso, recorremos inicialmente ao significado definido no Michaelis 

Moderno Dicionario da Lingua Portuguesa, que apresenta, entre outras 

designac;oes: "lnvestigac;ao, pesquisa. Diligemcia que se pratica mediante mandado 

da autoridade competente, com o objetivo de .descobrir e apreender pessoas que 

foram maliciosamente ocultadas ou coisas que ilicitamente existiam ou tenham sido 

adquiridas ou extraviadas". (Michaelis, 1998. p. 369) 

A busca aqui analisada deve ser entendida com o significado de diligencia, 

praticada por ordem da autoridade competente, ou superior hierarquico em func;ao 

de comando, no intuito de descobrir pessoas ou coisas que tenham sido extraviadas 

ou estejam desaparecidas. Essa busca e desencadeada pela solicitac;ao de pessoas 

ligadas de alguma forma a pessoa desaparecida, diretamente ao poder publico, por 

pedido formal da autoridade competente quando se tratar de objeto utilizado na 

pratica de algum delito na fase de instruc;ao processual, ou por ordem judicial. 

Segundo a definic;ao do Manual do Curso de Guarda-Vidas, dirigido aos 

alunos do Curso de Guarda-Vidas - CGV, do Corpo de Bombeiros do Parana: 
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"A Busca Aquatica, e desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros, quase que na 

totalidade, para localiza<;ao de cadaveres. Menos constante, mas tambem podem 

ser solicitadas ao Corpo de Bombeiros a recupera<;ao de objetos ou equipamentos 

nauticos e vistorias em instala<;oes submersas", [PINTO; 2000. p. 01]. 

No mesmo capitulo do referido Manual, o autor faz uma diferencia<;ao entre o 

mergulho realizado no servi<;o de busca regular e o mergulho realizado no 

salvamento pelos Guarda-Vidas, pais esses realizam a modalidade de mergulho 

livre, onde o mergulhador necessita agir rapidamente, no primeiro momenta, depois 

de constatado o desaparecimento da vitima em caso de afogamento na praia. 

No mergulho livre, ou em apneia, o mergulhador nao utiliza equipamento 

convencional de mergulho, mas somente o ar dos pulmoes, dadas as condi<;oes 

exigirem rapidez e agilidade para retirada da vitima, alem da profundidade ser, 

normalmente, pequena nessas condi<;oes. 

Outro fator importante e a utiliza<;ao de varios mergulhadores que, de maos 

dadas, ampliam atraves dessa a<;ao, a area de varredura aumentando a superficie 

abrangida, bern como, as possibilidades de exito em tocar alguma parte do corpo da 

viti rna. 

Na busca da pessoa afogada em praia, a grande dificuldade e o movimento 

da agua na zona de arrebenta<;ao das ondas, por isso a aplica<;ao de tres ou mais 

pessoas nos mergulhos logo nos primeiros minutos ap6s o afogamento e 

fundamental para que haja possibilidade inclusive de reanima<;ao e sobrevida da 

pessoa afogada, pela aplica<;ao das tecnicas apropriadas de primeiros socorros, que 

se compoe das a<;oes de retirada d'agua, respira<;ao e massagem cardiaca. 
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Para o entendimento de alguns fenomenos marinhos e preciso lembrar dos 

conceitos da geografia elementar, ou seja, das modifica96es ocorridas na 

conforma9ao do Globo Terrestre. 

Segundo WEIGERT(1987): 

"A Mare pede ser definida como o movimento vertical das aguas". As 
for9as de atra9ao da Lua, e, secundariamente, do Sol, sao as 
responsaveis pelo fenomeno das Mares. 
0 aumento e diminui9ao des niveis das aguas ocorrem duas vezes 
durante cada dia lunar que, em media, tern 24 horas e 50 minutes, e 
podem ser facilmente observados ao Iongo de qualquer literal. 
Denominamos Mare de enchente, o movimento ascendente das 
aguas, dizendo que foi atingida a Preamar, quando esse movimento 
ascendente alcan9a seu nivel mais alto. Quando as aguas, ap6s 
atingirem a Preamar come9am a diminuir, temos o movimento 
chamado Mare de Vazante, e o seu mais baixo nivel e a Baixamar. 
Antes das aguas inverterem seu movimento de ascendente para 
descendente ou vice versa, existe urn breve periodo em que 
nenhuma modificayao nos seus niveis pede ser notada. A esse 
periodo de tempo chamamos de Estofo de Mare. A varia9ao do nivel 
das aguas entre a Preamar e a Baixamar, denominamos de 
Amplitude de Mare. 
Quando as for9as de atra9ao da Lua e do Sol estao em linha, ou 
seja, a Lua e o Sol estao em conjunyao, os movimentos das mares 
atinge seus pontes extremes quer nas Preamares, quer nas 
Baixamares. Tais Mares sao chamadas de Mares de "Aguas Vivas", 
ou "Mares de Sizigia". Quando a Terra, a Lua eo Sol estao em uma 
posi9ao em que fazem urn angulo rete entre si, temos a for9a de 
atra9ao reduzida ao seu valor minima e as Mares nessas ocasi6es 
sao chamadas de Mares de "Aguas Mortas" ou "Mares de 
Quadratura". [WEIGERT, 1987. p. 05]. 

Devido a altera96es que ocorrem nas rela96es de for9as de atra9ao 

gravitacional entre a Terra e os demais corpos celestes do sistema solar, 

principalmente a lua, intensifica-se em algumas epocas o ciclo das mares. lsso faz 

com que os corpos ou cadaveres das pessoas afogadas sejam trazidos, pelas 

correntes regulares ou ciclicas, ate a praia e depositados na areia, como 

conseqOencia do aumento na intensidade dos estagios de eleva9ao e retra9ao, do 

nivel das aguas durante OS periodos de pico. 
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Outro efeito, porem, que pode ser observado e a modificac;ao nas direc;oes de 

algumas correntes pr6ximas da costa, ou nas correntes localizadas nas entradas de 

baias, que fazem com que corpos ou objetos flutuantes ao inves de serem 

depositados na areia, sejam empurrados para o alto mar. 

Quando a localizac;ao de urn corpo ou objeto naufragado for registrada 

apenas atraves do sistema nautico de coordenadas, executado pelos servic;os de 

controle da Marinha do Brasil, torna-se quase impossivel a possibilidade de sucesso 

nas buscas, pois as areas abrangidas compreendem urn espac;o muito grande e de 

dificil cobertura. Como exemplo famoso, podemos citar as ac;oes executadas nas 

buscas realizadas ao corpo do falecido deputado Ulisses Guimaraes. Quando essa 

localizac;ao for possivel atraves da utilizac;ao das informac;oes processadas pelos 

modernos equipamentos de localizac;ao que utilizam sistemas de triangulac;ao por 

pontos demarcados por satelites, captados diretamente das embarcac;oes, sistemas 

do tipo GPS - Geografic Position Sistem, as chances de localizac;ao nas buscas 

aumentam consideravelmente. 

0 Mergulho de Busca tratado no presente estudo, porem, e aquele, 

doutrinariamente, tratado e realizado na atividade normal das diversas Unidades e 

suas frac;oes interiorizadas, que normalmente. partem de urn acionamento, mas 

podem ser motivados e desencadeados de diversas maneiras e visam, basicamente, 

encontrar algo, que em sua grande maioria sao cadaveres, cuja localizac;ao nao se 

conhece, ou do qual se procede a uma procura. 

A ac;ao de mergulho compoe entao, uma das fases do processo de busca, o 

que consiste num fator complicador do processo de preparac;ao, pois normalmente, 

as guarnic;oes sao empenhadas em caminhadas ou deslocamentos em terreno 

acidentado e ingreme, nos terrenos montanhosos de dificil progressao, muitas vezes 
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por trilhas ou ate mesmo em mata fechada. Nao raro, as vezes sequer se tern a 

certeza de que a pessoa realmente esteja de.saparecida. A simples hip6tese em 

fun9ao da presun9ao de que a pessoa possa ter se afogado em algum rio ou lago da 

regiao, deve ser motivo para planejamento das a96es de mergulho de acordo com 

os indicios encontrados. 

Embora haja alguma varia9ao nas a96es de busca terrestre, por analogia, 

valemo-nos das observa96es, conforme destaca o Manual do Corpo de Socorro em 

Montanha - COSMO: 

"0 planejamento proporciona os dados basicos as equipes que saem 
reconhecendo a zona: urn nome, o desenho da sola das betas, a cor 
e o tipo da vestimenta, equipamentos e outros indfcios como 
cigarros, papel de bala, os costumes do indivfduo que possam dar 
uma pista. 0 contato per radio com estas equipes permite ao 
coordenador da busca modificar as estrategias e os lugares de busca 
a medida que recebe nova informa<;ao". 
[ ... ] 
"Todos os metodos de busca tern cinco fatores e organiza<;ao em 
comum, sem que importe a envergadura da missao. Estes fatores 
sao: comando, planejamento, coordena<;ao, servi<;os de apoio e 
comunica<;6es", [Manual do Corpo de Socorro em Montanha -
COSMO, 1987, p. 19]. 

Normalmente o material precisa ser carregado com emprego da for9a fisica, 

gerando urn desgaste previa que pode causar serios prejuizos ao proprio trabalho de 

mergulho, a saude do profissional, alem de darios e defeitos de funcionamento aos 

equipamentos. Nao sao raros tambem, durante as opera96es de buscas, os casas 

em que as guarni96es passam varios dias andando e carregando os pesados 

equipamentos de mergulho como garrafas, lastros, visores, valvulas e nadadeiras, 

pois nem sempre os rios apresentam navegabilidade, ou apresentam trechos de 

corredeiras, pedras, bancos de areia, cachoeiras e outros tipos de obstaculos. 

Outro fator de desgaste, diz respeito a alimenta9ao, pois normalmente uma 

guarni9ao perderia muito tempo entre idas e vindas, portanto prefere-se realizar 
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acampamentos pr6ximos dos locais ou pontos de busca, onde sao maiores as 

dificuldades na prepara<;ao de refei<;ao quente, fazendo com que as guarni<;oes 

permane<;am por longos periodos alimentando-se de ra<;ao fria (sanduiches, frutas, 

frutas silvestres ou alimentos in natura colhidos na mata) e bebendo agua de 

nascentes, riachos ou cursos de agua a ceu aberto, expostos ao risco de 

contamina<;ao. 

0 exito de urn mergulho na fase de busca torna-se praticamente uma loteria e 

o correto seria que houvesse, a partir da localiza<;ao da pessoa ou do objetivo alvo 

da busca, a substitui<;ao da equipe de buscas, por uma equipe especialmente 

montada para a realiza<;ao apenas de resgate, demandando assim mais recursos 

financeiros, materiais e principalmente humanos qualificados para essas a<;oes 

altamente tecnicas. 

Ocorre que, na maioria dos casos, principalmente nas Unidades do interior do 

Estado e suas Fra<;oes, a falta geral de efetivo e constante. 0 que dizer entao do 

problema em exame, onde a falta justamente de homens com perfis especificos, 

tanto para a busca, quanto principalmente para o resgate em fun<;ao de algumas 

caracteristicas requeridas ja apontadas e, em ultima analise, 0 grande fator 

complicador a ser atacado. 

E muito comum que as caracteristicas requeridas no mergulho sejam 

agrupadas em profissionais com habilidades e perfil para todos esses tipos de 

tarefas. Uma das maiores dificuldades, portanto, e a motiva<;ao de urn maior numero 

desses profissionais, para que esses se sintam atraidos a aperfei<;oarem algumas 

destas habilidades especificas que possuem e, ao que tudo indica, sao inatas. 
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2.4 0 MERGULHO DE RESGATE 

Semanticamente o termo designa, segundo o Michaelis Moderno Dicionario 

da Lingua Portuguesa, como: "Obter a custa de algum sacriffcio", [Michaelis 

Moderno Dicionario da Lingua Portuguesa, Melhoramentos, 2002, p. 339]. 

A operac;:ao de mergulho, no resgate especificamente, visa a trazer algo ou 

alguem de volta, recuperar o corpo de vftima de afogamento ou objeto que esta 

submerso, em que a ac;:ao de mergulho e planejada e executada com conhecimento 

das condic;:oes e relativa precisao em termos de demarcac;:ao do local, e o objetivo do 

que se vai resgatar esta localizado. 

0 resgate de corpos de pessoas afogadas que permanecem urn perfodo 

prolongado a deriva no fundo do mar e men~s comum. Uma caracteristica que 

dificulta a realizac;:ao do servic;:o de resgate atraves do mergulho em mares e 

oceanos ocorre devido a sua formac;:ao por imensos volumes de agua. lnicialmente 

em func;:ao da dinamica das aguas e tambem pela ac;:ao de animais carnivoros no 

ambiente marinho, mas principalmente, devido ao fato exposto anteriormente em 

relac;:ao ao fenomeno das mares. Diz-se que o mar "devolve" o que nao lhe pertence. 

0 Corpo de Bombeiros conta com uma Unidade de Bombeiros no Litoral e 

apresenta em sua equipe de mergulhadores 41 (quarenta e urn) integrantes, sendo 

que desses apenas 07 (sete) possuem algum curso na area de mergulho. 

As ac;:oes de resgate no fundo do mar envolvem riscos adicionais. Alem do 

fenomeno da variac;:ao das mares, existem ainda mudanc;:as repentinas nas 

condic;:oes climaticas como ventos e tempestades que podem provocar o naufragio 

do barco da equipe de superficie, a aproximac;:ao ou agressividade de alguns 

animais marinhos e, principalmente, as profundidades que aliadas a pressao, 
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temperatura e salinidade, dificultam os trabalhos e exigem equipamentos e 

mergulhador especializado, aiE§m de algumas qualidades pessoais especificas como 

inteligencia, coragem, agilidade e raciocinio rapido, sob pena de acidentes de maior 

gravidade. 

A necessidade da realiza9ao de resgates no mar para retirada de corpos 

presos em embarca9oes naufragadas e mais aplicavel. Nessas condi9oes, a rapidez 

na defini9ao do local exato, o planejamento das a9oes, a separa9ao e previsao do 

material sao fundamentais, pois, a simples possibilidade de vida, por menor que 

seja, suscita maior agilidade possivel em condi9oes de seguranya. 0 Mundo todo 

assistiu com agonia, o sofrimento das familias dos tripulantes do submarino sovietico 

"KursK' e depois, com tristeza, a retirada das vitimas de uma das maiores tragedias 

da navega9ao subaquatica, onde talvez, uma maior agilidade no planejamento e nas 

decisoes das autoridades competentes, pudesse ter impedido o desperdicio de mais 

de cern vidas humanas. 

As a9oes de resgate pelo Corpo de Bombeiros sao mais comuns em rios, 

baias e lagos, na busca de pessoas caidas de embarca9oes artesanais. A 

associa9ao entre a deficiencia de equipamentos de seguran9a com a baixa 

flutuabilidade e precaria estabilidade dessas embarca9oes utilizadas nas atividades 

de pesca ou ca9a de caranguejos por cai9aras e ribeirinhos. Nas epocas de veraneio 

tambem sao muito comuns acidentes com banhistas, tanto adultos quanto 

adolescentes, que utilizam os rios e lagos para refrescarem-se do calor, pescadores 

de fim de semana incautos ou embriagados e ate mesmo suicidas que se atiram as 

aguas, na busca definitiva de solu9ao de crises sentimentais ou depressivas. 
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2.5 SITUA<;AO ATUAL 

0 Corpo de Bombeiros apresenta em seus quadros uma situac;ao bastante 

desconfortavel em termos numericos. A analise da proporc;ao de bombeiros que 

realizam busca e resgate indica que, se nenhuma medida de ordem pratica for 

tomada logo, poder-se-a necessitar deslocarem-se homens do outras areas para 

intervir em regioes onde ha falta desses profissionais. 

Medidas emergenciais ja se fazem presentes em relac;ao ao efetivo geral de 

algumas cidades em pontos extremos do Estado, como e o caso de Palmas no 

sudoeste. E justamente nas regioes Oeste e .Sudoeste que estao localizadas as 

maiores profundidades dos rios que cortam o Estado. Durante os meses quentes, 

temos uma acorrida de pessoas que veraneiam nas praias artificiais dos lagos 

formados pelas barragens da Companhia Paranaense de Energia Eletrica - COPEL, 

entre as usinas hidreletricas do rio lguac;u, alem do imenso Lago formado pela 

barragem do Rio Parana com a construc;ao de ltaipu, na divisa entre o Brasil e o 

Paraguai. 
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Tabela 1. Efetivo por Grupamentos e Sub-Grupamentos - Agosto/07: 

Locais Previsto Existente (%) Claros (%) Quarteis Existente Claros 
Cmdo/EM 179 219 122,35 40 22,35 1 

1 ° GB - Curitiba 472 400 84,75 -72 -15,25 12 
2° GB - Penta Grossa 475 412 86,74 -63 -13,26 10 

3° GB - Londrina 474 409 86,29 -65 -13,71 10 
4° GB - Cascavel 476 350 75,53 -126 -26,47 12 
5° GB - Maringa 479 413 86,22 -66 -13,78 9 

6° GB - Sao Jose dos Pinhais 472 317 67,16 -155 -32,84 6 
1° SGBI- Foz do lgua<;u 206 181 87,86 -25 -12,14 4 

2° SGBI - Parana9ua 206 192 93,20 -14 -6,80 7 
Total 3439 2893 84,12 -546 -15,88 71 

Fonte: BM/1-CCB. 

Tabela 2. Efetivo de Mergulhadores come sem Cursos na Area por Grupamentos e 
Sub-Grupamentos - Agosto/07: 

Locais Existente 
Mergulho (%) Curso de (%) Quarteis 

Busca Existente Mergulho Claros 

Comando/EM 219 01 

1 ° GB - Curitiba 400 10** 97,50 12 

2°GB- Penta Grossa 412 75 18,20 04** 99,03 12 

3° GB - Londrina 409 74 10 

02** 
4°GB- Cascavel 350 56 16,00 94,28 12 

18* 

5° GB - Maringa 413 53 12,83 02* 99,52 09 

6°GB- Sao Jose dos 
01** 

317 14 4,42 99,69 06 
Pinhais 01*** 

1° SGBI - Foz do lgua<;u 181 23 12,71 08* 95,58 04 

2° SGBI - Paranagua 192 41 21,35 or 96,35 07 

Total 2893 73 

Fonte: B/1 do 1° ao 6°GB, 1° e 2° SGBI- (*PADI, **COBS, ***CMAUT). 



3 FATORES QUE AFETAM 0 MERGULHADOR 

Mergulhar e uma realidade natural de todos os seres mamiferos, salvo 

rarissimas exce96es. Todo mamifero tern sua forma9ao na fase uterina totalmente 

imersa. Logicamente a natureza providencia para que o futuro ser vivo, que esta 

sendo gerado, receba o suprimento necessario de ar e nutrientes, atraves de 

estruturas especializadas existentes na placenta e ligadas ao utero materno. 

Ao nascer perde-se esse contato e o ·organismo aprende outra forma de 

retirar da natureza o ar indispensavel a sua respira9ao. Estabelece-se a partir dai 

uma ligeira diferencia9ao entre os individuos de ordem genetica, ou ocorrem 

diferencia96es decorrentes de acidentes vivenciados individualmente ao Iongo da 

vida. Esses acontecimentos casuais associados as demais caracteristicas geneticas 

dao origem a varios efeitos sobre o organismo os quais passamos a analisar. 

3.1 FATORES QUiMICO-FiSICOS 

Nem toda pessoa que pretenda realizar o mergulho, seja na forma 

profissional, seja na forma de modalidade esportiva, podera realiza-lo. lsto porque 

existem varios fatores que tornam a atividade relativamente seletiva em alguns 

aspectos. Estes podem estar associados a conforma9ao anatomica da pessoa, a 

caracteristicas fisiol6gicas e ate mesmo psicol6gicas do candidato a praticante. 

Para algumas destas pessoas, o simples fato de entrar na agua pode 

significar urn risco extremo desde o primeiro contato, ou ainda, apresentar-se ao 

Iongo do tempo, ou mesmo, esporadica e especificamente nos estagios gripais onde 

nao se consegue realizar as manobras para compensac;ao da pressao, mais 
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especificamente no caso do ouvido medio. Para tentar esclarecer esses aspectos 

passamos a estuda-los especificamente. 

Ao adentrar ao meio liquido o ser bumano estara modificando varias 

condic;oes basicas para manutenc;ao da vida. 0 ar atmosferico que entra livremente, 

seco ou ligeiramente umedecido em nossas vias aereas durante a respirac;ao nao 

sera suficiente para mais que urn ou dois, no maximo tn3s minutes. Conforme afirma 

Guyton (1 982): 

Asfixia por afogamento. Quase 30 por cento das pessoas que se 
afogam nao aspiram agua, e mesmo ap6s o resgate do corpo, os 
pulmoes ainda estao secos. A morte e causada simplesmente por 
asfixia. A razao por que a agua nao e inalada e que esta, quando 
tenta entrar na traqueia, provoca urn poderoso reflexo na laringe que 
provoca o fechamento espastico das cordas vocais. 
lnala~ao de agua doce - Fibrila~ao cardiaca. Quando urn afogado 
inala agua doce, ela e absorvida por osmose atraves da membrana 
alveolar para o sangue de urn modo extremamente rapido, por causa 
da pressao osm6tica total do sangue capilar dos pulmoes ( ... ). Muitos 
litros de agua sao absorvidos pelo sangue em urn a tres minutes. 
lsso dilui enormente os eletr61itos sanguineos e ate mesmo causa 
hem61ise de muitas celulas vermelhas, com derramamento de 
grandes quantidades de potassic no plasma. As altera(foes 
resultantes da composi(fao eletrolitica do plasma mais anoxia, fazem 
o cora (_tao fibrilar dentro de urn a tres minutes ... 
Efeito da inala~ao de itgua salgada. Se urn afogado inalar agua 
salgada em vez de agua doce, a osmose da agua ocorre no sentido 
contrario atraves da membrana alveolar porque a pressao osm6tica 
total da agua salgada e muito maier do que a do sangue. A perda de 
agua do sangue causa hemoconcentra(fao marcante, mas nao 
hem61ise ou fibrila(fao cardiaca. A pessoa morre de asfixia em cinco 
a oito minutes. [GUYTON; 1982. p. 533]. 

Mesmo atletas treinados ao mergulho e ambientados ao meio liquido, apesar 

de ter uma capacidade de resistencia aumentada, nao conseguiriam manter suas 

atividades metab61icas per muito tempo em baixo da agua sem auxilio de 

equipamentos especificos para levar o ar as profundidades. 

Outra condic;ao basica de vida diz respeito a temperatura, pois segundo 

GHORAYEB e BARROS (1999): 
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Hipotermia - a hipotermia queda da temperatura central, ocorre 
principalmente nos mergulhos em aguas frias e com protec;ao 
inadequada, levando a uma grande perda de temperatura devido ao 
alto consume de energia termica pelo mergulhador. Os sinais 
precoces de hipotermia sao caracterizados par tremores de 
extremidades e perda de atenc;ao. Sinais mais graves podem surgir 
com a perda da consciemcia e parada cardiaca. 0 tratamento 
consiste em restaurar a temperatura corp6rea retirando a roupa 
molhada, e aquecimento corporal, em casas mais graves levar a 
vitima a urn pronto-socorro. 
lntermac;ao - a intermac;ae ocorre principalmente na exposic;ao 
intensa nos dias quentes, quando se inala gas aquecido, usa de 
roupas especiais de aquecimento au mesmo mergulhar em aguas 
com temperatura maier que a corporal (principalmente em regioes 
tropicais). 0 mergulhador se apresenta quente, com pele seca e 
avermelhada, pulse rapido e forte, se a temperatura corporal 
ultrapassar 41 o C leva a perda da consciemcia e convulsoes. 0 
tratamento consiste no resfriamento imediato com a retirada da roupa 
de neoprene (material usado na confecc;ao da roupa de mergulho) e 
colocando a vitima na agua fria. Em casas graves levar para o 
pronto-socorro. [GHORA YEB e BARROS NETO; 1999. p. 459]. 

Como mamiferos os seres humanos sao homeotermicos e possuem a 

temperatura estavel, com varia9ao minima de pessoa para pessoa devido a 

individualidade biol6gica, situando-se esta num~ faixa entre 35,r C a 37,5° C, com 

a media de 36,6 o C. Fora desses parametres pede ocorrer tanto hipotermia, quanta 

a interma9ao. A perda de calor, com o passar do tempo, pede provocar a hipotermia, 

que se caracteriza pela diminui9ao ou desacelera9ao das fun9oes do metabolismo. 

E, portanto urn processo reversivel, desde que seja adequadamente aquecida a 

vitima. Ja a interma9ao e urn processo mais grave e se da atraves da exposi9ao a 

altas temperaturas por tempo prolongado. Neste case, em escalas mais acentuadas 

o processo pede se tornar irreversivel se ocorrer desnaturayao de enzimas, pais 

havera necrose de tecidos ou perda da fun9ao em case de 6rgaos. Ambos sao 

processes biol6gicos que, seguindo uma escala progressiva de sintomas ou efeitos, 

podem levar ao 6bito ap6s algum tempo nos casas mais graves. 
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A pressao atmosferica e outro fenomeno relevante na considerac;ao dos 

efeitos que tambem atuam sobre o metabolismo humano atraves de varios efeitos. 

Limites de profundidade no mergulho em apneia: compressao 
toracica - As cavidades do corpo sao submetidas a enormes for9as 
compressivas a medida que o mergulhador livre alcan9a 
profundidades cada vez maiores debaixo da agua. Em geral, se o 
volume pulmonar e comprimido para menos de 1,0 a 1,5 I (ate o 
volume pulmonar residual), as press5es interna e externa nao 
conseguem igualar-se e ocorre a compressao pulmonar. Esse 
efeito da pressao hidrostatica excessiva pede causar extensas 
les5es no tecido respirat6rio .. 
[ ... ] 
Para a maioria de n6s, esta profundidade crftica costuma ser de 
aproximadamente 30m. 
[ ... ] 
Outros problemas - Se as press5es, interna e externa, nao 
conseguem igualarem-se, outros problemas alem da compressao 
pulmonar limitarao a profundidade de qualquer mergulho. Por 
exemplo, se o ar com pressao ambiente fica preso no ouvido medic 
(gra9as a tecidos inflamados ou a um tampao de muco) e nao 
consegue entrar em equilfbrio com o ar proveniente dos pulm5es, a 
pressao hidrostatica empurrara o tfmpano para dentro e acabara por 
provocar sua ruptura. 
[ ... ] 
Os seios da face tambem geram dificuldade ao mergulhador livre 
[MCARDLE, KATCH e KATCH; 1992; p. 376]. 

Quanto maior a profundidade maior a pressao exercida sobre o corpo e suas 

cavidades. lsso contribui para que ocorra uma tendencia do preenchimento dessas 

cavidades com as partes moles do corpo, ou extravasamento de lfquidos (linfa, 

sangue, muco, sucos gastricos e outros). Esse extravasamento para as cavidades 

com sensac;ao incomoda e as vezes dor, depende normalmente do estado de saude 

do mergulhador, principalmente pelo congestionamento das vias aereas nos estados 

gripais ou depende das caracteristicas anatomicas individuais do profissional de 

mergulho. 

Outro efeito da pressao esta associado as leis fisicas dos gases. Segundo 

afirma Guyton: 
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Quando seres humanos descem abaixo do nivel do Mar, a pressao 
ao seu redor aumenta muito. Para evitar o colapso pulmonar, o ar 
tambem deve ser fornecido sob alta pressao. lnfelizmente isso expoe 
o sangue contido nos pulr'noes a pressoes gasosas alveolares 
extremamente elevadas, condi9ao essa denominada "hiperbarismo". 
Acima de determinados limites, essas pressoes elevadas podem 
causar grandes altera96es na fisiologia corporal. 
[ ... ] 
Outre efeito importante da profundidade e a compressao dos gases 
em volumes cada vez menores. 
[ ... ] 
Os tres gases aos quais urn mergulhador respirando ar e 
normalmente exposto sao o nitrogenio, o oxigenio e o dioxide de 
carbone, e cada urn deles pede, as vezes, causar graves efeitos 
fisiol6gicos quando sob pressoes elevadas. [GUYTON e HALL, 1998, 
p. 319]. 

Essa modificac;ao provoca urn aumento da assimilac;ao, ou difusao do 

nitrogenio atmosferico na corrente sanguinea, efeito esse que a partir de 

determinada profundidade e de determinado tempo pelo aumento nas 

concentrac;oes desse gas no sangue, pode provocar urn fenomeno de ordem 

psicol6gica, chamado narcose das profundidades. 

Esse mesmo nitrogenio diluido na corrente sanguinea pode ainda, dar origem 

a urn fenomeno fisico de extremo risco para o mergulhador, ou seja, a doenc;a 

descompressiva que nada mais e do que a expansao das moleculas do gas 

nitrogenio diluido no sangue, que formando bolhas de diferentes tamanhos, em 

func;ao de uma subida rapida a superficie, podem provocar uma isquemia em 

arteriolas ou capilares de vascularizac;ao em pontos ou regioes de 6rgaos vitais com 

risco de graves lesoes incapacitantes, ou mesmo 6bito. 

Poluic;ao das aguas por agentes bio16gicos. Com a crescente e desordenada 

urbanizac;ao, em func;ao das constantes invasoes de areas de mananciais e 

invasoes de areas sem infra-estrutura urbana, ocorre urn aumento nas ligac;oes 

clandestinas de esgoto na rede pluvial que vai desaguar em rios e mananciais, 

provocando uma conseqOente contaminac;ao desses rios, mananciais e nascentes, 
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fazendo com que agentes biol6gicos provocadores de molestias graves como 

hepatite, c61era, tifo e leptospirose entre outras, possam atingir os cursos de agua, 

expondo profissionais, desportistas e banhistas a essas graves e perigosas 

doengas. 

3.1.1 Aspectos Anatomicos 

Estao ligados as caracteristicas fisicas, que podem na maioria dos casas, 

estar associadas a aspectos etnicos ou geneticos. Uma vez que a Anatomia 

Humana utiliza como material de estudo o corpo humano, ou o homem, torna-se 

necessaria fazer alguns comentarios sabre esse material. A simples observagao de 

um grupamento humano evidencia de imediat?, diferengas morfol6gicas entre os 

elementos que compoem o grupo. 

Para DANGELO e FATTINI (1991): 

"Essas diferenc;as morfol6gicas sao denominadas variayoes 
anatomicas" e podem apresentar-se externamente ou em qualquer 
dos sistemas do organismo, sem que isto traga prejuizo funcional 
para o individuo. 

Anomalia e Monstruosidade - dissemos que na variac;ao 
anatomica nao ha prejuizo da func;ao. Entretanto podem ocorrer 
variac;oes morfol6gicas que determinam perturbac;ao funcional ( ... ). 
Quando o desvio padrao anatomico perturba a func;ao, diz-se que se 
trata de uma anomalia e nao de uma variac;ao. Se a anomalia for tao 
acentuada de modo a deformar profundamente a construc;ao do 
corpo do individuo, sendo, · em geral, incompativel com a vida, 
denomina-se monstruosidade. 

Fatores gerais de variayao - as varia<;oes anatomicas ditas 
individuais, devem-se acrescentar aquelas decorrentes da idade, do 
sexo, da rac;a, do tipo constitucional e da evoluc;ao. Estes sao, em 
conjunto, denominados fatores gerais de varia<;ao anatomica. 
[DANGELO e FATTINI, 1991, p. 03]. 
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0 tamanho de algumas partes da conformac;ao anatomica do individuo, como 

o nariz ou o pe, por exemplo, dependendo do tipo, do formato ou do tamanho, pode 

provocar desconforto, rna adaptac;ao do equipamento com conseqOente infiltrac;ao 

de agua, causar dor e urn desgaste fisico maior. Pode tambem, em casos extremos, 

impedir ou dificultar o uso do visor, no caso do nariz; o tamanho ou o formato dos 

pes dificultarem ou impedirem o encalce de nadadeiras. Esses fatores, porem, tern 
. 

facil soluc;ao atraves da fabricac;ao sob medida desses componentes mediante 

previa solicitac;ao ao fabricante, encarecendo, porem, o produto. 

Outras diferenc;as estao ligadas a estatura e a envergadura, como 

conseqOencia direta da origem etnica ou das heranc;as geneticas acumuladas ao 

Iongo das gerac;oes. 0 ser humano apresenta grandes amplitudes de variac;ao da 

altura entre individuos, que podem tambem estar ligadas a anomalias de origens 

diversas. A acromegalia e uma delas; os individuos apresentam uma estatura 

exagerada em termos de altura e caracteristicas especificas na conformac;ao de 

algumas partes anatomicas, como exemplo mais comum tem-se a 

desproporcionalidade da mandibula, forte indicador dessa anomalia, que apresenta 

ainda outras conseqOencias indesejadas ao metabolismo como urn todo. 

Diferenc;as de altura e envergadura dividem os individuos entre longilineos ou, 

brevilineos. 

3.1.2 lndividualidade Biol6gica 

Cada ser humano possui estruturas fisicas e psicol6gicas individualizadas ou 

diferenciadas dos demais, sugerindo que cada urn de n6s seja urn ser unico. 0 ser 

humano e a uniao entre as caracteristicas do gen6tipo (carga genetica recebida) 
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com 0 fen6tipo (carga geral de elementos que sao adicionados ao individuo ap6s 0 

nascimento) que criam o suporte de individualizac;ao humana. 0 gen6tipo caracteriza 

os potenciais, a predisposic;ao congenita ou inata, ou ainda, a aptidao natural. Ja as 

habilidades estao no campo ou fazem parte do fen6tipo, das caracteristicas capazes 

de serem incorporadas ao individuo. 

0 ser humane e dotado de capacidades e diferenc;as em uma vasta serie de 

categorias, seja nas caracteristicas fisicas (anatomia, fisiologia, habilidade, destreza, 

resistencia, amplitude de movimentos, forc;a, capacidade respirat6ria, etc.), como 

tambem, e nao menos importante, no aspecto psicol6gico em termos de tolerancia, 

ou resistencia a determinados fatores intrinsecos ou ambientais. 

Segundo afirmac;ao feita por Me Ardle, Kate e Kaych temos que: 

A avalia9ao da compoS19ao corporal proporciona uma excelente 
oportunidade par repartir a dimensao macrosc6pica de uma pessoa 
em dois grandes componentes estruturais- gordura corporal e peso 
corporal magro. [ ... ] o Somatotipo do homem adulto difere 
consideravelmente daquele da mulher. As diferen9as no somatotipo 
sao pronunciadas tambem quando as compara96es sao feitas entre 
desportistas do mesmo sexo [ ... ]. AI em de descrever o somatotipo 
em rela9ao a categoria desportiva e ao nfvel de competi9ao, algumas 
experiemcias focalizaram os efeitos das diferentes formas de 
treinamento desportivo e exercicios sobre a composi9ao coprporal de 
homens e mulheres. [ ... ] A avalia9ao visual e utilizada 
frequentemente para descrever os individuos como pequenos 
medics e grandes, ou entao como magros (endomorfia), musculosos 
(mesomorfia), ou gordos (ectomorfia). Urn inconveniente basico 
dessa abordagem denominada somatotipagem, reside no fato de a 
inspe9ao visual consistir quase que exclusivamente em descrever o 
formate corporal em termos de uma categoria em particular, como 
esbelto ou musculoso. A inspe9ao visual nao quantifica realmente as 
varias dimens6es do corpo em termos de tamanho do t6rax ou dos 
ombros ou se o biceps apresenta-se desenvolvido (ou 
subdesenvolvido) em rela9ao a coxa ou a panturrilha. [MCARDLE, 
KATCH e KATCH, p. 410]. 

E facil concluir que nem todas as pessoas tern a mesma altura e nem todas 

as pessoas tern o mesmo peso. Justamente porque essas sao algumas das varias 

diferenc;as biol6gicas possiveis para cada urn. Dentre os varios aspectos da 
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individualidade biol6gica que interferem no mergulho, nota-se uma grande e 

importante influemcia quanto ao somatotipo, que e formado por tres principais 

categorias ou conforma<;oes, assim sendo: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. 

0 ectomorfo e caracterizado fisicamente pela baixa capacidade de 

armazenamento de gordura, tanto subcutanea, quanto visceral. 0 endomorfo e 

caracterizado pela grande capacidade de armazenamento de gordura. Sao aquelas 

pessoas que possuem grande capacidade gordura distribufda pelo corpo. 0 

mesomorfo seria uma combina<;ao das duas categorias. Geralmente possui maior 

facilidade para ganho de massa muscular. Essas caracteristicas sao principalmente 

importantes na avalia<;ao da carga e do tipo de treinamento, em fun<;ao da 
. 

temperatura da agua, e tambem na prepara<;ao e adequa<;ao dos equipamentos. 

Pessoas com acumulo de gordura subcutanea suportam melhor o frio e sao menos 

susceptiveis a hipotermia. 

Existem, no entanto, aspectos que vao alem de simples diferen<;a de 

tamanho. E o caso, por exemplo, das pessoas com o timpano perfurado, ou com 

obstru<;ao da "trompa de eustaquio" que impedem a manobra de equilfbrio da 

pressao interna do ouvido medio. Algumas pessoas ainda, apresentam alergias a 

determinados materiais e, em outras, existe a hipersensibilidade dos capilares de 

vasculariza<;ao intra-nasal que simplesmente se rompem quando submetidos ao 

aumento da pressao provocando sangramentos de gravidade variavel, com risco 

extrema em caso de pessoa portadora de hemofilia. 

Com as variaveis antropom6rficas ou somatotipicas que se referem ao 

exercfcio em meio lfquido ou outra atividade fisica aquatica qualquer, incluindo o 

mergulho, nao e diferente. A individualidade bio16gica e urn fator importante que 

influencia na hora do treinamento, com objetivos de se conseguir resultados, tanto 
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em termos de nfveis esteticos da musculatura geral ou localizada, quanto a 

resultados no desempenho de atividades ffsicas especializadas como, por exemplo, 

a apneia, seja na modalidade estatica ou ate mesmo na modalidade dinamica. Essa 

diferenc;a em se tratando da atividade de mergulho pode significar, em casos de 
. 

emergemcia, a diferenc;a entre a vida e a morte, tanto do mergulhador, quanto da 

eventual vitima a ser resgatada. 

Para Me Ardle, Katch e Katch: 

"0 principal objetivo do treinamento consiste em causar adaptac;oes 
biol6gicas destinadas a aprimorar o desempenho numa tarefa 
especifica". 
[ ... ] 
Existe consideravel variabilidade entre indivfduos, no que se refere a 
profundidade segura para o mergulho apneico, sem o perigo de 
compressao pulmonar. Em geral, essa profundidade critica e 
determinada pela relac;ao entre o volume pulmonar total do 
mergulhador e o volume pulmonar residual; essa relac;ao costuma 
ser, em media, de 4:1 na superficie. [MCARDLE, KATCH e KATCH; 
1991; p. 376]. . 

A adaptac;ao deve levar em considerac;ao fatores como: tipo, frequencia 

durac;ao das sessoes, tipo de treinamento, velocidade, intensidade, durac;ao e 

repetic;ao da atividade, entre outros aspectos. 0 programa de exercfcios, ou a 

atividade esportiva que foi excelente para uma determinada pessoa pode nao ser 

adequado ou ate mesmo contra-indicado para outra. 

Para de fato ampliar o aprimoramento fisiol6gico, acarretar significativa 

modificac;ao induzida pelo treinamento, sera nec;:essario aplicar urn dos principios do 

treinamento fisico, ou seja, a sobrecarga. Esta sobrecarga e aplicada com exercicios 

especificos de acordo com as caracteristicas individuais. Essa aplicac;ao num nivel 

acima do normal, porem razoavel a pessoa que esta sendo treinada, induz inumeras 

adaptac;oes que irao permitir ao organismo funcionar com maior eficiencia. A 
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sobrecarga apropriada para cada pessoa pode ser conseguida pela manipulac;ao 

combinada de freqOencia, intensidade, modalidade e durac;ao do treinamento. 

Esse conceito de sobrecarga individualizada e progressiva se aplica ao atleta, 

a pessoa sedentaria, ao incapacitado e ate ao paciente cardiaco. Urn numero cada 

vez maior de pessoas vern utilizando programas de reabilitac;ao com exercicios 

devidamente prescritos, envolvendo atividades. como andar, trotar, eventualmente 

correr e, ate mesmo, com todos os cuidados necessarios, completar maratonas. 

3.2 FATORES FISIOLOGICOS 

0 elemento humano e composto basicamente de sua estrutura fisica e de 

algo que o anima, que move e o orienta em suas ac;oes, de acordo com uma 

memoria e lembranc;as de situac;oes vivenciadas. A estrutura fisica esta sujeita a 

uma infinidade de fatores com os quais convrve podendo sofrer concorrencia ou 

estabelecer simbiose. Concorre o ser humano com os demais seres vivos e entre si, 

pelo alimento, pelo ar, por espac;o e conforto. 

Embora a psique afete o organismo vigorosamente em determinadas 

situac;oes, a vida segue urn ritmo natural desde o nascimento ate a morte. Esse ritmo 

esta impressa no c6digo genetico e e eficientemente administrado e controlado pelo 

sistema nervoso autonomo. Quando deixamos de respirar todo urn sistema neuro-

quimico e acionado e entra vigorosamente em ac;ao para que voltemos mesmo 
. 

inconscientemente a respirar. Se o frio atinge o corpo, este passa a ter reac;oes que 

forc;am as contrac;oes musculares para provocar urn minimo de movimento ou tremor 

que ira aquecer, mesmo que minimamente o organismo e assim por diante varias 

outras formas de protec;ao ou estimulo natural tendem a preservac;ao da vida. No 
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mergulho tambem temos essa ac;ao organica e tambem a ac;ao do psiquismo, os 

quais se passam a analisar. 

3.2.1 Mergulho em Apneia 

No mergulho sem equipamento, normalmente o corpo reage a apneia 

(interrupc;ao da respirac;ao), a fim de que a pessoa sobreviva e que eventualmente 

reassuma a respirac;ao. Fisiologistas descobriram que quando se prende a 

respirac;ao embaixo da agua, as reac;oes que o corpo apresenta se comparadas com 

mesma condic;ao em terra, diferem em alguns aspectos, em func;ao do corpo quando 

submerse, encontrar-se submetido aos efeitos da pressao externa. A durac;ao 

maxima de urn mergulho em apneia e determinada pela quantidade de di6xido de 

carbone (C02
) na corrente sanguinea, a urn determinado limiar em que o memento 

de respirar se torna irresistivel, obrigando o mergulhador a retornar a superficie, num 

tempo, em geral, situado na faixa media de 30 (trinta) segundos. 

0 impulse inicial e fraco, mas vai aumentimdo a medida que o corpo consome 

oxigenio (02
) e produz di6xido de carbone. 0 tempo que cada individuo consegue 

permanecer sem respirar depende de muitas variaveis e reac;oes fisiol6gicas, sendo 

nem todas completamente entendidas pelos fisiologistas. Sabe-se, entretanto que as 

amplitudes das respostas aos estimulos resultantes variam significativamente de 

individuo para individuo. Portanto, pode haver varias razoes pelas quais alguns 

mergulhadores conseguem segurar a respirac;ao por urn tempo muito maior que 

outros. No mergulho em apneia, portanto, o que vai interferir na fisiologia do 

mergulhador e tao somente o consume de oxigenio e a conseqOente produc;ao de 
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di6xido de carbona, nao se tendo, em principia urn limite fisico quanta a 

profundidade atingida. 

3.2.2 Mergulho com ar comprimido 

0 mergulho com ar comprimido consiste em tentar se levar as condic;oes do 

ambiente normal para baixo da agua. lsso se da de varias formas atualmente. Uma 

delas e atraves de uma mangueira de alta pressao ligada a urn compressor e uma 

valvula de liberac;ao do ar ao mergulhador comumente chamado de Narguih3. A outra 

forma e atraves do ar comprimido em urn cilindro de alta pressao, dotado de valvulas 

reguladoras de pressao e que e fixado atraves de alc;as as costas do mergulhador, 

tambem conhecido como SCUBA. Esses sistemas sao chamados de aparelhos de 

respirac;ao de circuito aberto, pais o ar depois de exalado e liberado atraves de urn 

mecanisme de descarga. 

Existem outras formas de sistema de respirac;ao tambem chamadas de 

circuito fechado, onde o oxigenio e utilizado puro, misturado a outros gases como 

helio (He), ou conseguido atraves da reac;ao quimica com alguns produtos. 

3.3 FATORES PSICOLOGICOS 

Existe uma discussao entre os especialistas acerca do comportamento normal 

do ser humano ou quais seriam os parametres de normalidade, se e que isso seja 

possivel de se estabelecer. Sobretudo nos dias de hoje, quando estamos informados 

sabre grande numero de ameac;as, e natural urn estado constante de tensao ou 

ansiedade que difere do medo. 
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A sensac;ao de ansiedade e uma vivencia comum de virtualmente 
qualquer ser humane. A sensac;ao se caracteriza per urn sentimento 
difuso, desagradavel e vago de apreensao, frequentemente 
acompanhado per sintomas autonomicos [ ... ], como cefaleia, 
perspirac;ao, palpitac;oes, aperto do peito e leve desconforto 
abdominal. Uma pessoa ansiosa tambem pede sentir inquietac;ao, 
indicada per incapacidade para permanecer sentada ou im6vel per 
muito tempo. A constelac;ao particular de sintomas presentes durante 
a ansiedade tende a variar entre as pessoas. 
[ ... ] 
A ansiedade e urn sinal de alerta, que serve para avisar sobre urn 
perigo iminente e possibilita a tomada de medidas para enfrentar a 
ameac;a. 0 medo, urn sinal de alerta similar distingue-se da 
ansiedade per ser uma resposta a uma ameac;a conhecida, externa, 
definida ou de origem nao-conflituosa. A ansiedade e uma resposta a 
uma ameac;a desconhecida, interna, vaga ou de origem conflituosa. 
[KAPLAN, SADOCK e GREEB, 2003, p. 545]. 

Varias patologias psicol6gicas permanecem despercebidas ou ficam latentes 

no subconsciente de algumas pessoas para aflorarem em determinadas ocasi6es 

sob as mais diferentes formas e intensidades. 0 meio liquido tern urn papel 

importante e interessante no subconsciente, talvez em fun9ao de que todos os seres 

humanos tenham uma genese evolutiva comum e a origem da vida, ou a fase 

primaria de forma9ao intra-uterina ocorrer em meio liquido e o rompimento desse 

ciclo ocorrer de forma urn tanto traumatica durante o nascimento. 0 fato e que 

algumas pessoas desenvolvem processos, ou revelam urn medo exagerado e ate 

mesmo conscientemente, quando em contato com a agua. 

Transtornos F6bicos 
As fobias sao medos irracionais e persistentes de urn objeto, 
atividade ou situac;ao especifica. As fobias envolvem medos que nao 
tern justificativa na realidade [ ... ]. Urn aspecto importante do medo 
f6bico e que o individuo esta consciente da irracionalidade do medo. 
Em outras palavras, as pessoas com fobias sabem que seu medo 
nao e real mente justificado. [ ... ] 
Os transtornos f6bicos sao provavelmente mais comuns do que voce 
percebe, porque as pessoas com fobias muitas vezes encobrem 
seus problemas eficazmente. [HOLMES, 2001, p. 85-86]. 
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Uma atividade para adaptac;ao ao meio lfquido em iniciantes de natac;ao ou 

mesmo mergulho, consiste em acostumar o aluno iniciante com agua nos olhos 

estando estes abertos e com a agua nas narinas. E curioso como a maioria das 

pessoas sentem urn desconforto e ate mesmo urn incomodo com esse contato. 

Atendo-se a periodos mais remotos, teorias evolucionistas dao como certa a 

informac;ao que toda forma de vida tenha sua origem na agua, portanto soa estranho 

que na maioria das pessoas o comportamento seja avesso a presenc;a da agua 

principalmente nas mucosas. Outra possibilidade indica que essa reac;ao quase que 

instintiva, foi ao Iongo do tempo assimilada pelo subconsciente como urn forma de 

defesa do organismo contra ac;ao invasiva da agua. Urn olhar mais atento na 

literatura especifica pode indicar outras vertentes mais objetivas do panico. 

0 transtorno do panico se caracteriza pela ocorrencia espontanea e 
inesperada de ataques de papico. 
[ ... ] 
0 transtorno do panico e frequentemente acompanhado per 
agorafobia, o medo de estar sozinho em locais publicos. 
[ ... ] 
A agorafobia pede ser a mais incapacitante das fobias, pois sua 
presenc;a pede interferir significativamente na capacidade de 
funcionar em situac;oes sociais e profissionais fora de casa. Nos 
Estados Unidos, a maioria des pesquisadores na area do transtorno 
de panico acredita que a agorafobia quase sempre se desenvolve 
como uma complicac;ao em pacientes portadores de transtorno de 
panico. 
[ ... ] 
Substancias indutoras de panico (algumas vezes chamadas 
panicogenicas) sao as que induzem ataques de panico na maioria 
des pacientes com transtorno de panico e, em menor proporc;ao, em 
pessoas sem transtorno ou uma hist6ria de ataques de panico; 
[ ... ] 
As chamadas substancias respirat6rias indutoras de panico causam 
a estimulac;ao respirat6ria e uma alterac;ao do equilibria acido-base. 
Elas incluem di6xido de carbone (misturas de sa a 35%), lactate 
s6dico e bicarbonate. [KAPLAN, SADOCK e GREEB, 2003, p.553 e 
554]. 

Reac;oes m6rbidas de panico sao comuns na maioria das pessoas e ate entre 

bombeiros experientes apesar da imagem her6ica e corajosa. lnumeras tragedias ja 
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ocorreram, ou ocorrem, em algumas situa<;oes, devido a rea<;oes instintivas que 

fazem com que, mesmo mergulhadores treinados, muitas vezes, deixem de adotar 

medidas tecnicas simples de procedimentos, e ate mesmo de seguran<;a. 

Os mecanismos de defesa ( ou form as. de manejo) sao processes 
psicol6gicos automaticos que protegem o individuo contra a 
ansiedade e a conscientiza9ao quanto a perigos ou estressores 
internes ou externos. Os individuos frequentemente nao tern 
consciencia desses processes, enquanto eles operam. Os 
mecanismos de defesa intermedeiam a rea9ao do individuo a 
conflitos emocionais e a estressores internes e externos. [MANUAL 
DIAGN6STICO E ESTATISTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS, 
2003, p. 755]. 

Sensa<;oes de solidao, de silencio absolute, a visao repentina de algum 

animal com o qual a pessoa nao esta habituada ao cantata frequente, ou que se 

apresenta amea<;ador, a pressao, o frio, a escuridao, o cantata com superficies 

pontiagudas, a presen<;a de lodo em suspensao, o cantata pelo tato ou visual com 

cadaveres muitas vezes em decomposi<;ao, a relativa ou constante falta de ar, a 

sensa<;ao de aperto das roupas, o aperto dos ~quipamentos, o peso dos lastros de 

chumbo, o mau cheiro da agua barrenta, a possibilidade constate e perigosa de 

enrosco com peda<;os de cordas, redes de pesca, anz6is, entulhos de constru<;oes 

de pontes e outros tipos de estruturas, possibilidade de tranqueiras que descem os 

rios em meia flutua<;ao e nao sao percebidas em superficie pela equipe de apoio, 

nem pelo mergulhador submerse, podem desencadear diferentes tipos de rea<;oes 

momentaneas, alem de graves acidentes. 

Na maioria das emergencias, voce vera que o estresse contribui ou e 
causa direta. Estresse e defi.nido como tensao fisica ou mental que 
resulta em mudan9as fisicas, qU1m1cas e/ou emocionais 
(psicol6gicas) no corpo. Ele pede causar rea96es positivas e 
negativas; urn pouco de estresse causa mudan9as bioquimicas que o 
deixam temporariamente mais forte, pensando mais rapido e mais 
resistente a dor. No entanto, o estresse excessive pede faze-lo fugir 
quando confrontado com algo assustador, ou domina-lo 
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emocionalmente fazendo com que nao consiga lidar com a situac;ao 
de modo racional. 
[ ... ] 
As respostas saudaveis incluem empregar tecnicas especfficas para 
eliminar a causa do estresse, reconhecendo-a como alga normal (se 
realmente for) ou cancelando o mergulho se nada mais puder 
eliminar a ameac;a. As respostas problematicas incluem rejeic;ao ou 
racionalizac;ao e o prosseguimento do mergulho, manifestac;5es de 
medo atraves de uma preocupac;ao e, na pior das hip6teses, panico, 
o qual e uma reac;ao instintiva. [PADI - RESCUE DIVER, 2004, p. 
19]. 

Esses sao alguns perigos ou sensac;oes que acabam, por vezes, despertando 

sentimentos acompanhados ou nao, das reac;oes de medo ou panico que 

desencadeiam os mais diversos espectros de possibilidades das reac;oes humanas. 

Mesmo pessoas normais apresentam variac;ao de intensidade em seu instinto 

natural de preservac;ao da propria vida. Ao contn3rio, algumas pessoas agem como 

se a propria vida nao valesse nada. 

3.4 FATORES SOCIAlS 

Ha uma injusta discrepancia entre o. tratamento dado ao profissional 

mergulhador civil, ou simplesmente mergulhador comercial, e o tratamento que e 

dado ao bombeiro que realiza trabalhos de mergulho de busca e resgate, se 

estabelecida uma comparac;ao e analisada a questao, em termos legais. 

Direitos legitimos, merecidos e reconhecidamente garantidos aos 

trabalhadores da iniciativa privada que realizam trabalhos em condic;oes 

hiperbaricas, dentre as quais se inclui o mergulho, nao alcanc;am, como veremos, os 

mergulhadores dos Corpos de Bombeiros Militares. Esses, praticamente nao tern 

qualquer vantagem pelo desempenho desta ta·o penosa e perigosa atividade, fato 

que colabora para que haja urn desestimulo ao desempenho da atividade. 
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A Constitui<;ao do Estado do Parana assim define: 

Art. 47 - A Seguranc;a Publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos e exercida, para a preservac;ao da ordem 
publica e a incolumidade das pessoas e do patrimonio, pelos 
seguintes 6rgaos: 
I - Policia Civil; 
II - Policia Militar; 
Ill- Pollcia Cientrfica. 

Inc. Ill acrescentado pela Emenda Const. 10, de 16/10/2001. 
Paragrafo unico - 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia 
Militar. 

Acrescentado pel a Emenda Const. 10, de 16/10/2001. 
[ ... ] 
Art. 49 - A Policia Militar, forc;a estadual, instituic;ao permanente e 
regular, organizada com base na hierarquia e disciplina militares, 
cabe a pollcia ostensiva, a preservac;ao da ordem publica, a 
execuc;ao de atividades de defesa civil, prevenc;ao e combate a 
incendio, buscas, salvamentos e socorros publicos, o policiamento de 
transite urbane e rodoviario, o policiamento ferroviario, de florestas e 
de mananciais, ah§m de outras formas e func;5es definidas em lei. 
[CONSTITUI<;AO DO ESTADO DO PARANA, 2003, p. 30-31]. 

A Lei n°. 6514, que regulamenta alguns dispositivos constantes da CLT 

(Consolida<;ao das Leis do Trabalho), em sua norma regulamentadora n°. 15, anexo 

n°. 6, dispoe sobre o trabalho em condi<;6es hiperbaricas, definindo deveres e 

atribui<;oes de empregadores, contratantes e dos empregados que realizam 

atividade de mergulho. A preocupa<;ao legal com o aspecto da saude desses 

trabalhadores e algo que impressiona e, tambem, urn dos itens que talvez coloque 

os bombeiros em maior situa<;ao de constrangimento, pois sequer conseguem 

organizar urn servi<;o medico adequado, que atenda aos trabalhadores militares em 

sua rotina normal. Analisando o trabalho de mergulho realizado pelos Corpos de 

Bombeiros veremos que, praticamente a maioria das disposi<;6es constantes da NR 

15 em seu Anexo n° 06 retrata situa<;6es com as quais estamos bastante 

familiarizados e, portanto destacamos o seguinte trecho: 

"2 TRABALHOS SUBMERSOS" 
2.1 Para fins do presente item considera-se: 
[ ... ] . 
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VIII - Condi<;5es perigosas: situa<;oes em que a opera<;ao de 
mergulho envolva riscos adicionais au condi<;5es adversas, tais 
como: 
a) usa e manuseio de explosives; 
b) trabalhos submerses de corte e solda; 
c) trabalhos em mar aberto; 
d) correntezas superiores a 2' (dais) n6s; 
e) estado de mar superior a "mar de pequenas vagas" (altura maxima 
das ondas de 2,00m); 
f) Manobras de peso au trabalhos com ferramentas que 
impossibilitem o centrale da flutuabilidade do mergulhador; 
g) trabalhos noturnos; 
h) trabalhos em ambientes confinados. 
[ ... ] 
2.3 Das Obriga<;5es do Empregador 
2.3.1 Sera de responsabilidade do empregador: 
a) garantir que todas as opera<;5es de mergulho obede<;am a este 
item; 
b) manter disponivel, para as equipes de mergulho nos locais de 
trabalho, manuais de opera<;ao completes, equipamentos e tabelas 
de descompressao adequadas; 
c) indicar par escrito as integrantes das equipes e suas fun<;oes; 
d) Comunicar, imediatamente, a Delegacia do Trabalho Maritima da 
Regiao, atraves de relat6rio circunstanciado, as acidentes au 
situa<;5es de risco ocorridas durante a opera<;ao de mergulho; 
e) Exigir que as atestados medicos des mergulhadores estejam 
atualizados; 
f) garantir que as inspe<;5es de saude sejam conduzidas de acordo 
com as disposi<;5es do subitem 2.9 e propiciar condi<;5es adequadas 
a realiza<;ao des exames medicos ocupacionais; 
g) garantir a aplica<;ao do programa medico aos seus mergulhadores, 
bern como, assegurar comunica<;oes eficientes e meios para, em 
case de acidente, prover 0 transporte rapido de medico qualificado 
para o local da opera<;ao; 
[ ... ] 
2.14 Das Disposi<;5es Gerais. 
2.14.1 0 trabalho submerse au sob pressao somente sera permitido 
para trabalhadores com idade minima de 18 anos. 
2.14.2 A atividade de mergulho e considerada como atividade 
insalubre em grau maximo. . 
2.14.3 0 descumprimento ao disposto no item 2 - Trabalhos 
submerses caracterizara o grave e iminente risco para as fins e 
efeitos previstos na NR 3. [BRASIL. Lei n°. 6514, 2001, p. 150-152]. 

lsto e, a Lei trabalhista brasileira abrange e ampara de modo especifico 

tambem o mergulhador profissional que presta servic;o nas empresas privadas ou 

publicas civis, tratando-o de maneira diferenciada em relac;ao aos demais 
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trabalhadores comuns e garantindo-lhe alguns direitos especificos, inerentes ao grau 

de risco ao qual constantemente e exposto. 

Esses direitos que estao assegurados no ordenamento juridico trabalhista 

brasileiro infelizmente nao alcanc;am os militares estaduais. 



4 A FORMACAO DE MERGULHADORES 

Existem inumeras escolas e metodos adotados para formagao de 

mergulhadores, isso se da conforme o objetivo dos alunos ou instruendos, bern 

como, de acordo com os objetivos da instituigao encarregada da formagao. 

Destaca-se dentre as instituigoes militares, como uma das escolas pioneiras 

no Brasil, o Centro de lnstrugao e Adestramento Almirante Attila Monteiro Ache

CIAMA, que realiza diversos cursos para militares da Marinha e demais forgas 

militares nacionais e internacionais, oferecendo tambem, cursos para mergulhadores 

profissionais civis e ainda cursos para mergulhadores civis como atividade 

recreacional ou desportiva, sendo que esses ultimos sao pagos particularmente pelo 

aluno. 

0 ultimo curso oferecido ao Corpo de Bombeiros do Estado do Parana pelo 

CIAMA, foi o Curso Expedito de Mergulhador Autonomo, cuja carga horaria 

correspondente a cinco semanas, provavelmente nao atenda a necessidade minima 

em termos de conteudos tecnicos. Outro detalhe que chama atengao diz respeito a 

discrepancia entre a nomenclatura em relagao a sinopse do curso conforme anexo 

retirado do site do CIAMA (202@ciama.mar.mil.br), onde consta a nomenclatura: 

Curso Expedito Mergulho a Ar Com Equipamento Dependente. Uma analise rapida 

dos conteudos e suficiente para constatagao do que foi afirmado anteriormente em 

relagao ao conteudo. 

Alem do Curso Expedito, como se pode verna grade que compoe os anexos, 

tem-se o Curso Especial de Escafandria para Oficiais, com duragao de vinte e nove 

semanas, cujos conteudos tecnicos relatives ao mergulho profunda sao 

extremamente interessantes, porem nao se tern noticia de que o mesmo seja 
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oferecido aos Corpos de Bombeiros. 0 Curso de Aperfeic;oamento de Mergulho 

especificamente para prac;as, com durac;ao prevista para quarenta e tres semanas e 

urn tanto Iongo e, talvez, seja inviavel em func;ao do Iongo perfodo de afastamento e 

do custo. Talvez o mais indicado para a formac;ao de instrutores seja o curso 

destinado aos oficiais, embora inclua treinamento especffico para guerra como ja 

dito anteriormente, sendo que este serviria para a formac;ao do grupo de estudo e 

acess6ria, bern como, funcionaria como multiplicador dentro da instituic;ao, alem de 

formar oficias para comporem urn quadro de i"nstrutores especfficos ao ensino do 

mergulho em grandes profundidades. 

Outro curso oferecido ao Corpo de Bombeiros do Parana, de que se tern 

notrcia, e o Curso de Mergulhador Autonomo do Corpo de Bombeiros do Espfrito 

Santo, cujo material tecnico-didatico, com excec;ao da capa e copiado do material do 

CIAMA, e no qual temos urn oficial bombeiro paranaense formado. Alem desse 

temos o curso de Mergulho do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, cujo currfculo 

esta disponfvel no rol de anexos do presente. Os cursos realizados nessas 

instituic;oes foram adaptados as necessidades dos Corpos de Bombeiros, ou seja, 

sem aquele enfoque voltado ao mergulho de guerra, porem, nao tern a qualificac;ao 

tecnica que se pretende alcanc;ar para suprir uma eventual e possfvel situac;ao de 

atuac;ao em emergencia, conforme as caracterfsticas dos locais mencionados no 

presente estudo. 

Em visita tecnica a represa hidreletrica de ltaipu Binacional houve menc;ao 

quanto a profundidade do lago na barragem, situada na faixa de cento e cinqOenta e 

tres metros de profundidade, algo hoje impossfvel de atingir no mergulho com as 

condic;oes atuais do Corpo de Bombeiros do Parana. 
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Alem dos centros militares de formac;ao, outros cursos que podem ser 

realizados em instituic;oes civis em varios niveis desde o basico para o mergulho 

desportivo e recreacional, ate o nivel profissional e de salvamento, porem, com 

custos que os tornam inacessiveis a grande maioria dos bombeiros, sobretudo aos 

prac;as. Apesar disso, alguns oficiais interessados em investir na atividade ate 

mesmo em carater particular tern realizado alguns desses cursos, trazendo esses 

conhecimentos acerca dos novas materiais disponiveis no mercado e auxiliando 

inclusive na especificac;ao para licitac;ao e aquisic;ao desses, sendo muito uteis a 

instituic;ao. 

Alguns t6picos que se pode destacar na visao dessas instituic;oes civis 

atraves da analise dos materiais didaticos, demonstram urn carater desportivo, 

recreacional e de turismo ecol6gico, que nao esta muito sintonizado com o servic;o 

realizado quando das operac;oes de busca e resgate, onde a visibilidade e 

praticamente nula e o sentimento e de cumprimento do dever e nao simples lazer. 

Outro aspecto observado e que essas organizac;oes tern seu interesse voltado a 

reserva de espac;os e de mercado, funcionando como uma especie de franquia na 

aplicac;ao de cursos e na distribuic;ao reservada dos materiais didaticos. Dentre 

essas organizac;oes com representac;ao no Brasil temos a PADI - Professional 

Instructors Diving Association, com sede nos Estados Unidos e representantes em 

praticamente todos os paises do mundo. 

Existem caracteristicas que estao associadas ao mergulho esportivo que se 

distinguem do mergulho profissional. Uma das principais, sem duvida diz respeito ao 

aprimoramento tecnol6gico que necessariamente esta presente na atividade de 

cunho profissional num enfoque voltado ao tipo de atividade e ao grau de dificuldade 

requerido. 0 mergulho em agua doce distingue-se do mergulho no mar, assim como 
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o mergulho em rios e lagos de agua limpa daqueles onde as aguas nao permitem 

visibilidade e o mergulho se realiza, quase sempre, totalmente as cegas. 

4.1 MERGULHO RECREACIONAL 

0 corpo de bombeiros do Estado do Parana utiliza o mergulho esportivo ou 

recreacional na fase de formagao, como forma de treinamento e preparagao para o 

desenvolvimento das tecnicas de busca e resgate, atraves da ambientagao ao meio 

llquido, adaptagao aos equipamentos e a pressao. Esse treinamento e realizado em 

piscina com agua limpa, se possivel aquecida, sem ondas ou correntes. 0 aluno vai 

tomando contato com o mergulho de uma forma ludica, para que se possam detectar 

entre os componentes da turma os futuros potenciais, bern como possiveis 

problemas, sem que isso esteja associado ou relacionado a traumas. 0 mergulho 

esportivo ou recreacional sob a 6tica da Encyclopedia of Recreational Diving e 

definido como: 

0 termo "recreacional" significa "por diversao", que e 
obviamente o prop6sito do mergulho recreacional. Contudo, 
quando voce ouve a respeito de "mergulho recreacional", o que 
geralmente esta se fazendo referenda sao sobre urn conjunto 
definido de limites, treinamento e equipamentos. Urn instrutor 
de mergulho ensinando· a voce o mergulho autonomo 
recreacional e urn profissional empenhado em sua profissao, 
mas n6s ainda podemos chamar isto de "mergulho 
recreacional". 
Mergulho recreacional e, portanto definido como urn mergulho 
ate 40 metros (130 pes), dentro dos limites nao
descompressivos de tabelas ou computadores de mergulho 
reconhecidos. Ao mergulhar em urn ambiente com teto, a 
distancia horizontal e vertical total ate a superficie nao deve 
exceder 40 metros/130 pes e a luz proveniente da superficie 
deve estar sempre visivel. [THE ENCyCLOPEDIA OF 
RECREATIONAL DIVING, 2005, p. 3]. 
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Dificilmente se atingira em aguas paranaenses, pelo menos pr6ximas da 

costa, ou mesmo em rios e lagos, uma profundidade de 40 metros com visibilidade, 

em fungao das caracteristicas de nossas praias e pela proximidade com duas 

grandes saidas de baias e tambem pela c<?loragao avermelhada do solo que 

margeia nossos rios e lagos em seus pontos mais profundos. 

4.2 MERGULHO PROFISSIONAL 

Existem varias carreiras profissionais que fazem uso do mergulho. Alem do 

mergulho de busca e resgate tem-se os mergulhadores instrutores que exploram o 

ensino do mergulho a exploradores ocasionais do ambiente aquatico. Dentre esses 

exploradores ocasionais podem-se citar os desportistas, turistas, fot6grafos entre 

outros, isso voltado ao mergulho com uso de equipamentos. Ha ainda os 

mergulhadores de caga submarina que servem na seguranga dos componentes que 

o fazem na forma de mergulho livre. 

Outra forma de mergulho profissional e o mergulho utilizado na exploragao 

de pogos de petr61eo e jazidas de minerios, bern como, de manutengao de 

instalagoes, realizados tanto por profissionais autonomos contratados, ou 

profissionais com vinculo empregaticio em pequenas, medias ou grandes 

corporagoes, dentre as quais podemos citar a Petrobras. 

Temos ainda o mergulho desenvolvido pelas Forgas Armadas em suas varias 

formas e finalidades conforme o objetivo ou finalidade. Dentre as praticas militares 

do mergulho, ele pode ser de desenvolvido em situagoes tanto de paz quanto de 

guerra, conforme se pode analisar. 
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4.2.1 Mergulho Civil 

Existem varias empresas e organizagoes, tipo escolas, associagoes e clubes, 

que exploram comercialmente a atividade de ensino do mergulho esportivo ou 

recreacional. Em principia, nao existe 6rgao especializado na fiscalizagao ou 

legislagao especifica para regulamentagao da atividade. Portanto, segue-se a lei de 

mercado e o marketing e o mesmo da atividade comercial normal. 

Dentre as mais famosas podemos citar a PADI, que traduzindo significa 

Associagao Profissional dos lnstrutores de Mergulho. A PADI tern sede na California 

EUA e funciona como uma especie de franquia, com delegados ou diretores 

representantes em cada pais. 0 aluno ao ingressar recebe o material didatico te6rico 

e faz prova de avaliagao onde a media minima e de 75% de acerto. Paralelamente o 

aluno faz urn treinamento pratico em piscina ou tanque de mergulho, normalmente 

alugado pelo instrutor licenciado ou de propriedade do mesmo, logicamente se este 

tiver capacidade financeira suficiente. 

0 sistema PADI de ensino de mergulho amador esta estruturado na forma de 

uma escala ascendente e progressiva que inicia com cursos inclusive para crianga a 

partir dos oito anos de idade, seguindo uma seqUencia semelhante a hierarquia 

militar conforme o nivel de conhecimento vai sendo aumentado. 

E tambem uma forma de amarrar o aluno para que este fique atrelado a 

instituigao e a cada degrau esteja obrigado ao desembolso de urn quantitativa 

correspondente, alem do material vinculado. 
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4.2.2 Mergulho Militar 

Quando se pensa em mergulho militar, logo vern a cabe~a a imagem de 

soldados de for~as especiais de opera~ao, movendo-se por tras das linhas inimigas 

sob a agua. Na verdade este e apenas urn exemplo ·dos diversos papeis 

desempenhados por urn mergulhador militar. Mergulhadores militares prestam 

servi~os, na sua grande maioria, atraves de longas e destacadas carreiras e 

desempenham freqOentemente, valorosos e arriscados servi~os para seus paises, 

que nem sempre estao relacionados, diretamenfe a situa~oes de combate. 

4.2.2.1 Mergulho de guerra 

E aquele realizado pelas for~as armadas, de modo mais freqOente pelas 

tropas de infantaria em a~oes de sabotagem ou espionagem e for~as da marinha. 

Embora o Brasil desenvolva uma politica de nao interven~ao nos conflitos e de 

convivencia pacifica entre os povos, a Marinha do Brasil desenvolve cursos de 

prepara~ao para guerra em seu centro de treinamento no Estado do Rio de Janeiro. 

4.2.2.2 Mergulho de seguran~a publica 

Existe uma grande diferen~a do mergulho quando observado em termos 

militares no que tange as opera~oes de guerra, opera~oes de natureza policial e, o 

mergulho realizado pelo Corpo de Bombeiros. A concep~ao do mergulho de guerra e 

voltada para opera~oes de destrui~ao, espionagem, observa~ao ou sabotagem. Ha o 

risco de captura dos mergulhadores pelo inimigo e esses sao treinados, alem da 
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tecnica do mergulho em si, para suportarem algumas tecnicas classicas de tortura, 

sem denunciarem pianos ou posigao das tropas a que pertencem. Portanto ha urn 

treinamento voltado para observagao nao apenas do conhecimento tecnico 

assimilado pelos alunos, mas se estes suportam alguns exercicios de guerra com 

forte apelo psicol6gico e alto stress fisico e mental. 

No mergulho destinado a operagoes de natureza policial, existe a 

preocupagao em observar atividades criminosas ou, realizar filmagens autorizadas 

pelo poder judiciario dessas agoes. Operagoes antiterrorismo em areas urbanas com 

grandes massas liquidas podem envolver metodos subaquaticos, treinamento 

policial em taticas antiterror e emprego de arm~s especiais para emprego em meio 

liquido. Operagoes antiterrorismo em grandes portos incluem checagem de 

explosives escondidos e outros atos de sabotagem, com procedimentos e taticas 

desenvolvidos por militares de combate e mergulhadores de esquadroes anti

bombas. 

Ja as operagoes do Corpo de Bombeiros nao necessitam desse tipo de 

abordagem, pois ha apenas a necessidade do componente tecnico como requisite 

para desempenho da atividade, com stress minimo apenas para o caso de 

recuperagao de cadaveres por bombeiros novatos. Portanto, exercicios para teste de 

limite da capacidade fisica, provocagao do sentimento de preservagao, do 

sentimento de patriotismo e outros, nao necessitam fazer parte do aprendizado que 

pode ser intensificado apenas no aspecto tecnico. 

Varios candidates sao reprovados no exame medico aplicado aos 

interessados na realizagao do CMAUT (Curso de Mergulhador Autonomo) realizado 

no Centro de Formagao da Marinha do Brasil e nao poderia ser diferente, pois, como 

ja foi dito anteriormente, o mergulho e uma atividade altamente seletiva em termos 
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fisicos. Ocorre que uma outra boa parte dos candidates ao Curse de Mergulhador 

Autonomo realizado na Marinha e reprovada nos exercicios que envolvem a 

preparac;ao especifica para as ac;oes de guerra. Atividades humilhantes, 

extenuantes, repetitivas, noturnas ou arriscadas, com exercicios que levam o aluno 

aos limites de suas capacidades fisicas, intelectuais e ate marais, pais visam, 

principalmente, avaliar a resistencia especifica para guerra. E, talvez, em razao 

disso que o curse poucas vezes foi oferecido ao Corpo de Bombeiros do Parana, 

sendo muito pequeno o numero de bombeiros da ativa, com esse curse em seus 

curriculos. Nao ha duvida que mergulhadores assim tornam-se dignos de toda 

admirac;ao e respeito par constituirem uma autentica elite, mas a corporac;ao 

ressente-se hoje de mergulhadores para atividades ate mesmo basicas de mergulho. 

Essa falta de bombeiros cursados reflete diretamente na atividade 

operacional, tanto que poucos sao os homens capazes de atividades mais 

complexas, e a tropa nao realiza mergulhos em que exista a necessidade de 

descompressao, mesmo existindo locais onde as profundidades ultrapassem em 

muito o limite estabelecido pela tabela de seguranc;a. Temos em razao disso, como 

limite para as atividades de mergulho, a profundidade de 30 metros como padrao 

estabelecido, justamente par nao requerer descompressao e porque na maioria dos 

quarteis nao se dispoe de pessoal qualificado ~ara utilizar misturas gasosas de He 

(helio) e 0 2 (oxigenio) ou, como o TRIMIX. 

Segundo a Enciclopedia de Mergulho da PADI o Mergulho de Seguranc;a 

Publica pode ser definido como: 

Defini~ao do Mergulho de Seguran~a Publica; 0 Mergulho de 
Seguran9a Publica pode ser definido como o mergulho em resposta 
a crimes ou acidentes. Ele inclui a busca e a recupera9ao de 
evidencias e vitimas de crimes/acidentes, bern como a investiga9ao 
de acidentes subaquaticos. Pode tam bern incluir o resgate de vitimas 
de afogamento em baixo d' agua. Assim como outras formas de 
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mergulho, e uma atividade especializada exigindo treinamento 
especial. 0 treinamento e importante tanto por motives legais quanto 
de seguran<;:a. [PADI, 2005, p. 37]. 

Mergulho de Seguranc;a Publica e urn termo generico para atividades 

subaquaticas relacionadas a crimes, acidentes e outras necessidades da sociedade. 

Urn mergulhador de Seguranc;a Publica normalfnente tambem pode ser urn policial, 

bombeiro, delegado, paramedico, tecnico em emergemcias medicas ou outre agente 

do servic;o publico. Em algumas areas, contudo, mergulhadores de seguranc;a 

publica sao voluntarios especializados que trabalham intimamente com os servic;os 

da policia e do corpo de bombeiros. 



5 SUPERANDO AS CARENCIAS 

Atualmente o Curso de Guarda-Vidas nao consegue atrair suficiente numero 

de candidates, em principia pelo onus inerente de, a partir de entao, estar pre

escalade para o resto da carreira profissional na opera9ao praias. 

Com o transcurso da vida, as pessoas "tendem a buscar uma estabilidade, 

estabelecer familia, estabelecer urn convivio familiar e social. Todo final de ano as 

familias se reunem para as festas natalinas e reveil/on, mas o bombeiro guarda

vidas estara Ionge de casa, trabalhando em prol da sociedade. Por este motivo e 

mais que justa o percentual de curso, a ajuda de custo e a preocupayao com o 

conforto dos alojamentos e qualidade de alimenta9ao nos quarteis do litoral 

paranaense. 

0 mergulhador por sua vez, apesar de realizar urn servi9o tao arriscado e 

eventualmente ate mais, nao tera a obrigatoriedade perempt6ria na temporada mas, 

podera realizar busca ou resgate a qualquer tempo, com chuva, sol, frio ou calor. Urn 

servi9o insalubre e arriscado, enfrentando cansa9o, a distancia da familia, o 

desconforto e a ausencia. Tudo isso, sem nem uma compensayao financeira ou 

distin9ao de qualquer especie. 

0 mergulho e urn trabalho altamente tecnico para o qual o bombeiro nao 

dispoe de qualquer outro incentive externo alem do ideal, do espirito de doayao, que 

move esses profissionais. Nem uma outra insti~uiyao civil ou militar alem do Corpo 

de Bombeiros pode contar em seus quadros com homens tao valorosos. Mesmo nao 

recebendo qualquer tipo de vantagem ou adicional e, em sua maioria, sequer 

formayao tecnica adequada, lanya-se a atividade. 
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Alguns ainda, chegam a fazer cursos particulares, com sacrificio do proprio 

salario. Pagam altos valores em busca das informagoes que a propria instituigao 

deveria lhes dar ou remunerando-lhes por isso. 

0 numero de bombeiros que trabalham no servigo de busca e resgate poderia 

ser ainda maior se houvesse uma politica de incentives que premiasse o homem que 

enfrenta e supera os fatores adversos de natureza fisica, fisiologica, social ou 

psicologica. 

0 homem busca em principia a carreira profissional que mais o atrai de 

acordo com a sua vocagao. Embora existam os fatores adversos, esses consistirao 

em fator incapacitante somente nos casas extremes. Homens devidamente 

orientados, instruidos, motivados e acima de tudo, valorizados tendem a atingir urn 

nivel tecnico operacional muito superior aos indices hoje observados. 

A situagao vivida pela instituigao e facilmente sanavel em termos do efetivo 

disponivel de mergulhadores. Para tanto, basta algumas atitudes que oportunizem 

aos bombeiros com condigoes fisicas e com motivagao intima suficiente, possam 

receber a instrugao tecnica que lhes de condigoes profissionais adequadas. 



6 OPORTUNIZANDO AS MUDANCAS 

Entende-se que algumas medidas urgentes e outras nem tanto, poderiam 

servir para diminuir os aspectos mais graves que hoje dificultam a procura e 

formac;ao de novas bombeiros mergulhadores, aptos para o desempenho das 

atividades operacionais de busca e resgate em ac;oes tipicas do Corpo de 

Bombeiros. 

Como medida emergencial, poder-se-ia propor a criac;ao de urn curso basico 

de mergulho para profundidade inferior a trinta metros, que capacitasse urn grupo de 
. 

pelo menos dez prac;as mergulhadores em cada Grupamento para as ac;oes 

normais. Com a previsao de utilizac;ao de ar comprimido, sem descompressao e com 

urn adicional sabre o soldo, referente a conclusao do curso com aproveitamento, 

cumulative aos demais cursos oferecidos pela instituic;ao como o curso de socorrista 

ou de guarda-vidas. 

Realizac;ao de cantatas com a Marinha do Brasil para realizac;ao de cursos de 

especializac;ao de alto nivel para oficiais e, na falta de oficias interessados ou em 

condic;oes, a disponibilizac;ao do mesmo, na modalidade oferecida para graduados, 

que viriam compor urn quadro conjunto de instrutores de alto nivel para mergulhos 

mais complexes e arriscados, onde houvesse a necessidade de utilizac;ao de 

misturas, mergulhos sucessivos ou de descompressao, ah§m de especializac;ao em 

ac;oes de resgate e socorro em caso de acidentes subaquaticos. 

Aquisic;ao de uma camara hiperbarica que poderia ser alocada no HPM onde 

serviria para tratamento de casas de acidentes com mergulhadores, mas tambem 

teria condic;oes de utilizac;ao por outros pacientes e para outras aplicac;oes, vista que 
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sao varias as enfermidades que apresentam uma melhora ou ate cura atraves do 

uso da mesma, a exemplo da oxigenoterapia. 

Aquisigao de camaras hiperbaricas de emergencia, portateis e inflaveis, para 

uso no transporte de acidentados em caso de doenga descompressiva ou mesmo 

embolia, tambem servindo no transporte, a alguns tipos de emergencias medicas 

para administragao de oxigenio a vitima. Poderiam ser 9estinadas aos Grupamentos 

estando disponiveis para as agoes de busca e resgate em todas as ocorrencias 

abrangendo a area da Unidade. 

Aquisigao de roupas secas para mergulho, pelo menos duas para cada 

Subgrupamento, para utilizac;ao nas respectivas areas de abrangencia, ate mesmo 

em apoio as fragoes localizadas nos rnunicipios menores, com efetivo 

correspondente a uma Segao de Bombeiros. 

Criagao de urn grupo de estudo de alto nivel, para definigao de planejamento 

estrategico organizacional na area de mergulho, evitando distorgoes ou formulagoes 

pessoais nas unidades alem da padronizagao de equipamentos, procedimentos e 

doutrinas. 

Criagao de estagios de manutengao, fisicos e tecnicos, para urn grupo 

selecionado dentre todos os melhores mergulhadores atraves de indices tecnicos e 

operacionais, com instrugoes programadas e "remuneradas em varios pontos do 

Estado, inclusive para reconhecimento dos locais mais profundos ou de maior risco, 

em sistema de rodizio entre os profissionais mais empenhados na area de mergulho. 



7 CONCLUSAO 

0 primeiro passo para a solu9ao de qualquer problema passa 

necessariamente pelo reconhecimento de sua existencia. Existe hoje uma 
. 

verdadeira corrida, sobretudo dos pra9as da corpora9ao, que estao solicitando a 

passagem prematura para a reserva remunerada com o minimo legal de vinte e 

cinco anos de servi9os prestados. Essa corrida ou essa diminui9ao de profissionais 

preparados para o emprego no servi9o profissional vern somente agravar o quadro 

demonstrado no presente estudo. 

Logicamente nao se conseguiu esgotar o assunto como pretendido em fun9ao 

das diversas dificuldades enfrentadas no transcorrer do presente curso. Outra 

grande dificuldade constatada deu-se pela inexistencia de dados ou dos registros do 

pessoal da reserva e tambem, pelo sistema descentralizado adotado antes do 

advento da informatica, quando os registros eram mantidos em livros e estes sofriam 

o desgaste do tempo, fato esse determinante para que muitas anota9oes 

acabassem perdidas para sempre. 

De tudo que foi analisado, pode-se afirmar com seguran9a que o mergulho e 

uma atividade fortemente seletiva em termos fisicos, fisiol6gicos ou psicol6gicos, 

conforme varios aspectos analisados com base nos fundamentos descritos nas 

literaturas especificas em cada area citaqa. Embora os profissionais que 

desempenham essa atividade no Corpo de Bombeiros do Estado do Parana o fa9am 

imbuidos da maior boa vontade possivel, esses carecem de uma melhor forma9ao 

pelos varios aspectos focados no presente estudo. 

Ha uma necessidade urgente na qualifica9ao tecnica do efetivo voltado as 

a9oes de mergulho, sob pena de perda da credibilidade, em fun9ao de nao se 
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conseguir atingir os objetivos em mergulhos complexes ou de alto risco. Pior ainda, e 

o risco de acidentes envolvendo agoes comuns de mergulho com nefastos reflexes 

ao nome da instituigao e perdas de vidas ou graves lesoes aos bombeiros que 

labutam nesta atividade sem o devido conhecimento tecnico. 

Ha tambem a necessidade de valorizagao dos profissionais atraves da 

garantia de acesso ao conhecimento tecnico, c.om a possibilidade da realizagao de 

cursos tecnicos de alto nfvel e com a criagao de urn corpo tecnico capaz de planejar 

e coordenar agoes ou operagoes complexas de busca em qualquer parte do territ6rio 

do Estado, orientando e assessorando o Comando da Corporagao. Definigao de 

currfculos adequados, planejamento e condugao do ensino para melhoria da 

qualidade dos cursos e estagios implementados na formagao de mergulhadores 

para atuagao nas diversas unidades, subunidades e fragoes, distribufdas em todo o 

Estado. Assessoria quanta ao planejamento estrategico tanto de formagao e 

destinagao do efetivo treinado, quanta da aquislgao dos equipamentos adequados a 

pratica das operagoes. E ainda, na aquisigao de equipamentos m6veis para 

emergencia em caso de acidente, que possam ser colocados a disposigao dos 

comandantes das equipes deslocadas para eventuais buscas em qualquer Iugar do 

Estado do Parana. 

Existe, hoje, uma lacuna em termos legais no ordenamento juridico da 

corporagao, pais o tratamento dado aos bombeiros internamente difere em muito do 

ordenamento trabalhista civil, que garante, como vimos, urn tratamento diferenciado 

ao trabalhador empregado em agoes de mergulho, considerando-as de risco 

altissimo, bern como, oferecendo todas as garantidas aos mergulhadores em razao 

deste tratamento. 0 adicional de insalubridade para o mergulhador civil atinge 40% 

do salario 
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ANEXOS 

ANEXO A- Relac;ao dos principais curses ofere.cidos pelo CIAMA 

ANEXO B - Nota de ensino do Curso de Especializac;ao em mergulho autonomo do 

Corpo de Bombeiros do Espirito Santo. 

ANEXO C - Plano de Ensino do Curso de Mergulhador Autonomo do Corpo de 

Bombeiros de Santa Catarina. 



ANEXOA 

RELACAO DOS PRINCIPAlS CURSOS OFERECIDOS PELO CIAMA 



• r< In~tltucionrtl ,.. Deopal"'tamentos • ,.. (lit'S OS 

Mergulho 

fndlce dos Cursos da Area de Mergulho 

.;;;;c;;;;;;;-E;;;;;S;;;;P;-;;;;E;;;K;;;-;O;;;;;F.._ ___ _. -=.J Curso Especial de Escafandria para Oficlais 

.;;;;C:;;;:;;-A;;;:P::::-;:;;;M::;:;;G;;::-:;;;:;;P:;;;:;;R;__ ___ ___. -=.J Curso Aperfei~oamento de Mergulho para Pra~as 

.;:;;:;c;::;:;-E;;S;;P;::;:;c;;;;-;:;;M;;;G;;;;-;;;;P;;;R;__ __ ---J -=.J Cu.rso Especializa~ao de Mergulho para Pra~as 
C-EXP-NATSALV-OF/PR -=.) Curso Expedlto de Nata~ao de Salvamento 

-=c=-E;;X;;P=·=M=A=U=T=-------' -=.J turso Expedito de Mergulhador Autonomo 

C-EXP-DEMO-OFLI!.R -=.) Curso Expedlto de Demoll~ao 

r- Adestrameont 

-=C=·E;;X;;P=-;:;;F;:;O;;;;;TO~S;;;.U;B._ _ ___.-=.) Curso Expedlto de Fotografia Submarina 

.=C=-E=X:;;;P=·=M=A;::;;R;D~EP=----__..J -=.J Curso Expedito de Mergulho a Arc/ Equipamento Dependente 

.=C;;-E:=;X;;;P;-;;;;C;O;R;S;;;;;O;;;;;L;:;__...:..._ _ __..J -=:J Curso Expedito de Corte e Sold a Su bmarina 

;c;.;;;-E;:X~P;;-:;;M=-:G;·;S;A;;:T:-_ __ __, -=.J Curso Expedito de Mergulho Saturado 

C·EXP-SUP-MG·PROF -=.) Curso Expedlto de Supervisao de Mergulho Profundo 

.;;;;C;;;;;;;-E;;:;X:;P=·=D=A:;;;E;._ ____ _.-=.) Curso Expedito de Desativa~ao de Artefato Explosive 

C-EXP·SALVQ --- I Curso Expedito de Salvamento para Mergulhadores 



Mergulho 
I' 

NOMENCLATURA 

CUrso Especial de Escafandrla para Oficlals 
SINOPSE DO CURSO 

CURSO ESPECIAL DE ESCAFANDRIA PARA OFICIAIS 

SIGLA MODALIDADE 

.. ,. (ur~oc; 

NlVEL 

C-ESP-EK-OF Especial Proflsslonal - 20 grau 

CUSTO - R$ 24.311.51 II DURAC ~0 EM SEMANAS .. 29 
REQUISITOS 

Str Capttlo-Tenente ou Prlmelro-Tinentt do Corpo da Armada ou Quadro Complementar do Corpo da Armada 

No Corpo da Armada os Oflclals dtvltlo ter o curso de aperfel~oamento concluldo ha mals de urn ana 

Str aprovado em: . Examt Pllcol6glc6, Examt M'dlco, Teste de CAmara de Recompresslo a Ttstea Flslcos 

Ter ldade entre 18 e 32 enos lnclusl~• 

CLASSIFICA~O QUANTO A SA~~AGUARDA DE INFORMA(;6ES 

CONFIDENCIAL 

OBJETIVO 

Curwo• .. Mergu 

Preparar Oflclals da MB, de outr~• For~s Armadas, de Entldadas Para-MIIItares e clvls, quando devldamente 
autorlzados, para operar equlpamehtos de mergulho, ferramentas, equlpamentos de corte e solda, explosivos e 
embarca~oes especfflcas, bern como conhecer as tecnlcas necessaries do desempenho das tarefas prevlstas para o 
escafandrlsta no satvamento de navtos, desobstru~lo de portos, reparos e constru~oes submarines e levantamentos 
expedltos de prala 
CONTEODO · .. ' ' 

Ffstca e Flslologta do Mergulho 
Tabalas de Descompresslo t Ttatatnthto 
Equtpamento Aut&nomo 
Equlpamantos Depandentes 
Supervlslo de Corte e Solda Submarine 
Dtmoll~lo 
Marlnharta • Levantamento de prala 
Socorro e Salvamento 
Nata~ao de Salvamento 
Frslca e Ftslologla do Mergulho Profundo 
An,llse de Gases 
lnstala~a .. t Equlpamentos de Mergulho 
Trelnamento Flslco·MIIItar aplleado ao Mergulho 
Sistema de Poslclonamento DlnAmlco 
Ve(culo de Opera~o Remota 
Sino de Resgate de Submarino 
Uderan~a a Leglsla~io de Meraulho 

FACIUDADES 

Allmenta,lo 
Material de enstno i 

Asslstencla Medica e Odonto16glca de tmergincla 
AloJamento sem pernolte 

LOCAL DE REALIZA~O 

Centro de lnstru~o e Adestramento ~Aimtrente Attlla Monteiro Ache'" 
llha de Mocangul Grande- RJ • CEP: 24.040-300 
Entre em cantata conosco atrav'• do E·mall 202@clama.mar.mll.br , ou pelo telefone (Oxx21)-2716-1385 das 
09:30hsas U5:00hs de segunda 1 text•·feln~ 



C I AM A C: r..-·Tlt!U de fll~-:-tr·uc;tiO C 1\dc~~!Tt.l fllCrltO i\lf11 1rdr1t(' /\t~ · id r.11)ntcim /\ch 

,. ln <; titu cionill r· D E' p c1 rt a 111 e n to s 'It r- ( llt'SO~ ~ r Adec;tranH•nt 

Mergulho 

NOMENCLATURA 

Curso Especial de Margulho para Pra,as 
SINOPSE DO CURSO 

CURSO DE APERFEJ(;OAMENTO DE MERGULHO PARA PRA~ 
SIGLA MODALIOADE NIVEL 

C-AP-MG-PR Aperfel~oamento Tecnlco Proflsslonal 

CUSTO - R$ 95.423,51 
REQUISITOS 

Atender aos requlsltos constantes do PCPM 
Tar sldo aprovado no C-ESP·HABSG 
Ester apto na lnspe~o anual de mergulho 
Ser aprovado em teste fislco 

II DURAC 0 EM SEMANAS • 43 

CLASSIFICA~O QUANTO A IALVAGUARDA DE INFORMAtOES 
I 

CONFIDENCIAL 

OIJETIVO 

Cuno.- Mergu 

Atuallzar e ampllar o conhecimento d• Pra~as Especlallstas para o desempenho de cargos e para o exercfclo de 
fun,oes proprlas de graus hlererqUitos lntermedlerlo e superior, executando as segulntes tarefas basicas: 
Planejar opera~es de margulho, condutl-las e axecutar sua desmoblllza~o 
Planejar e executar falnas de demofl,lo 
Preslar atendlmento de em•rolnclas tn'dlcas a mergulhadores acldentados, sob supervlsio medica 
Planejar as atlvldades de marlnharla e navega~&o a nfvel de supervlsio 

CONTEUDO 

Interpreta~lo dt Pianos para a esptcllllza~o dt Mergulho 
Manuten~o Planejada e Abasteclmentd para a especlallza,io de Mergulho 
Trtlnamento Ffslco Mllltar apllcado 10 Mergulho 
Emerglnclas M'dlcas para Mergulhadotn 
Fotografla Submarine 
Corte e Solda Submarine 
Hldrografla e Navega,&o 
Socorro e Salvamento 
Equlpamanto Autanomo com Mlsturas 
Oemoll~o 
Fislca do Mergulho Profundo 
Fabrtca~lo de Mlsturas e Anellses dl Gases 
Instala,oes e Equlpamentos de Mergulho 
Procedlmantos a T'cnlcas de Mergulho Profunda 
Opera~8es de Mergulho 
PlantJamanto e Oraanlzatlo do Meraulho Profundo 

FACIUDADES 

Allmenta~o 
Material de enslno 
Asslstincla M'dlca e Odonto16glca dt lmargincla 
AloJamtnto sem pernolte 

LOCAL DE REALIZAtAO 

Centro de Instru~io a Adestramento "Aimlrante Attlla Monteiro Ache" 
Ilha de Mocangul Grande- Rl • CEP: 24.040-300 
Entre em contato conosco atrav's do E-mail 2Q.2_@clama.mar.mil.br , ou palo telefone (Oxx21)-2716-1385 das 
09:30hs as 16:00hs de seaunda a sexta-felra 



Mergulho 

NOMENCLATURA 

,. lnstitucional ""',. De-partamento~ 

CUrso Expedlto de Mergulho Autonomo 
SINOPSE DO CURSO 

CURSO EXPEDITO MERGULHO A AR COM EOUIPAMENTO DEPENDENTE 

SIGLA MODALIDADE 

'!i: ,. ( ursos 

NIVEL 

C-EXP-MAUT Expedlto Tecnlco-Profisslonal 

CUSTO - R$ 1.911,45 

11 parcela (no ato da tnscrt~lo) : R• 111,15; 
21 parcela (no ato da matrlcula): A$ 1.038,50 

3' parcela (no prtmelro die utll de Quarta semana do curso)~ 
R$111.00: 1 

REQUISITOS PARA INSCRI~lO ~ 

a) Preencher o questlonarto de dados sobre o candldato; 

b) Apresentar Cartelra de Identldade (c6pta xerox); 

DURA~ {O EM SEMANAS - 05 

c) Apresentar Certlflcado de Allstemento Mllltar ou de qulta~lo como Servl~o Mllltar (c6pla xerox); 

d) Apresentar Certlflcado de Concluslo do 22 grau ( c6pla xerox); 

e) Tar entre 18 e 38 enos Inclusive; 

CUIW08 • Mergu 

f) Cendldatos menoras de 21 enos, deverlo praencher Fixe de Autorlza~lo, que devera ser asslnada pelo pal ou 

responnvel (anexo da OI no 20-03); 

g) Pager a prtmelra parcela relatlva alndenlza~io do custo do curso; 

h) Duas (02) fotos 3x4 (para colocar no questlon6rlo blograflco); 

I) Aprestntar eartelra proflsslonal; 

J) Apresentar Tftulo de Eleltor; 

k) Apresentar CPF; 

I) Apresentar PIS/PASEP; e 

m) Apresentar fetor RH (caso nlo tenha em nenhum documento). 

REQUISnoS PARA MATRlCULA 

a) Ser aprovado em exame pslcologlco reallzado palo Servi~o de Sele~io do Pessoal da Marinha(SSPM); 

b) Str aprovado em exame m'dlco a ser julgado palo Centro de Perklas Medlcas da Marlnha(CPMM); 

c) Ser aprovado em teste da dmara de recompressio reallzado no CIAMA a uma profundldade correspondente a 60 
pes {18m); 

d) Ser aprovado am testes ffslcos conforme abalxo descrlmlnado: 

Teste de Corrida: mfnlmo de (2700 metros), em 12 mlnutos; 

Agachamento: mfnlmo de (80), em 1 mlnuto; 

Barre {07); 



Abdominal: mlnlmo de (42), em 1 mlnuto; 

Nata~o (100 metros): tempo maximo de 2 mlnutos; 

Nata~io (800 metros): tempo maximo de 25 mlnutos; 

Apm!la DlnAmlca (25 metros); 

Apnela Estatlca: tempo mrnimo de lminuto e 30 segundos; e 

Permanincla: tempo mrnlmo de 10 minutos. 

Cl.ASSIFICA~O QUANTO A SALYAGUARDA DE INFORMAt6ES 

OSTENSIVO 

OBJETIVO 

Quallflcar em mergulho com equlpamento aut8nomo de clrculto aberto para a execu~Ho de trabalhos tals como: 
procura e recupera~lo de objetos; pasqulsa • lnspe~6es; pequenos raparos em obras vlvas de materials flutuentes, 
opera~8es dlvarsas qua requelram o uso de equlpamentos aut&nomos a opera~oes de cimara de recompresslo sob 
supervlsio m'dlca 
CONTEODO 

Medlclna e Aslologla do Mergulho 
Equlpamento Aut&nomo de Clrculto Aberto 
Trelnamanto Ffslco-MIIItar 

FACILIDADESz 

Allmenta~o(Indenlzada) 
Material de enslno 
Asslstencla M'dlca e Odontol6glca de emergincla 
Alojamento sem pernolte 

LOCAL DE REALIZAtAO 

Centro de Jnstru~io e Adestramento "Aimlrante Attlla Monteiro Ache• 
Ilha de Mocangui Grande- RJ- CEP: 24.040-300 
Entre em contato conosco atrav's do E-mail 2.Q2@clama.mar.mll.br , ou palo telefone (Oxx21)-2716-1385 das 
09: 30hs as 16:00hs de segunda e aexta-felra 



ANEXO B 

NOTA DE ENSINO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM MERGULHO 

AUTONOMO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESPiRITO SANTO 



..-------..----------- - -------------

1. FINALIDADE 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPiRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

Regular as atividades a serem desenvolvidas no Curso de Especializa~o em Mergulho 
AutOnomo (CEMAuU2007), ministrado pelo CBMES. 

2. REFER~NCIA 

Plano Geral de Ensino - PGE 2007 
Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino no CBMES - NPCE/2006. 
Normas para Opera¢es de Mergulho- NORMERG- 01/CBMES 

3. CONDICOES DE EXECUCAO 

3.1 - Perlodo Letivo 
22 de outubro a 12 de dezembro de 2007. 

3.2 • Aula Inaugural: 
22 de outubro de 2007. 

3.3- Local 
Quartel sede do 1° BBMNit6ria. 

3.4 • Carga hor,rla Total 
Duzentos e sessenta horas/aula. 

3 .& • Numero de v D b agas/ lstrt ul~lo: 
OBM N° de vagas 

1'BBM 
2'BBM 
3'BBM 
4°BBM 

1• Cia lnd 
Extern as 
TOTAL 

3.6 • Coordena~lo-Geral 
Chefe do CEIB 

3. 7 - Dlre~lo de Curso 

05 
05 
03 
03 
02 
02 
20 

Ten Cel BM Alexandre dos Santos Cerqueira 

3.8 - Auxillar de Curso 
Cap BM Walter Victorino Luz Pinto 



3.9- Programa Geral do.Curso 
Conforme Anexo I ' ·· 

3.10 • Perfodo de lnscrlqlo 
De 06 a 31 de agosto de 2()()7. 

3.11 - lnspe~lo de Saude 
De 03 a 28 de setembro de 2007. 

3.12 • Exames , 
Para a inspe9Ao de saude :. o candidate devera ser submetido aos seguintes exames li . .: .,:: .. ,b'l 

c mcos: ~!h::i: · 
.. Radiografia do t6rax (AP.,e perfil esquerdo); 
~ Fezes (Ovohelmintoscopl~<' protozzoscopia); 
- Un'na· EAS· . ·'Ji.Jif 

• ' ·' :!qt::(i'· 

- Sangue (Sorologia para LUEls, dosagem de glicose, ureia, colesterol total e HDL); 
.. Hemograma complete ~;~~tlnlna, 6cldo urico, trlglicerfdios e VORL; 

Eletrocarcll·ograma· '·'~1~~~~.:,\g<. · - t "-~1!ft~?~j1 y-~'. 

- Radiografia dos seios da face; 
~ Radiografia das grandes articula~Oes; 
- Espirometria, e ; . 
.. Audiometria. . ;h,i,}J;. 

3.13 ·Teste de AvanaviO, i=flica 
Sera realizado no perfodo:~~. 08 a 11 de outubro de 2007, conforme o Anexo II. 

;·.:~:~rf;r~::<:~;· i 
4. MISSOES ESPEC(FICAS ;. · 

_<·i~r ::, :J;; .. ~;:.· : 

4.1 • Chefe da STE · 'irE.,}; 

Preparar relayljo com nomes, media final e classifica~o dos concludentes do CEMAut; 
; :~11'{1 :;, ~J 

4.2 • Coordenador-Geral.'do Curso 
,.:,I " 

4.2.1 ~ Providenciar a rela¢Ao. de instrutores e monitores e envia-la ao Chefe do CEIB ate 
o dia 09 e mar90 de 2007., 'T~· 

'J ,_ '~ ' 

4.2.2 - Promover reuni6es com o corpo docente para avaliar a sistematica de 
desenvolvimento das disciplines, objetivando atualizar suas ementas, compatibilizando o 
conteudo e a didatica aos Objetivos gerais e especificos definidos, de forma a corrigir 
distor¢es; · 

4.2.3 ... Fazer cumprir a NPCE 2006. 

4.3 .. lnstrutores 

4.3.1 - Preparar. oom zelol'as aulas a serem ministradas e solicitar os meios auxiliares 
necessarlos, com anteeed.~,~ia: 

: .::qf1~fH;; 
4.3.2- Encaminhar. ao Cootdenador do curso, com no mlnimo 05 (cinco) dias antes do 
inicio das aulas, o program~ 'a ser desenvolvido na disciplina e apresentar aos alunos, nas 

: .. :,Jf';.•f 



primeiras aulas, o conteudo a ser abordado, bern como os criterios de avalia~o que 
serao adotados; 

4.3.3 - Elaborar e aplicar as avalia~es necessaries e, ap6s divulga~o das notas a turma, 
encaminha-las ao diretor do curso para providenciar a remessa do material a STE para as 
providencias decorrentes; e 

4.3.4 - Comunicar ao diretor de curso, com antecedencia de 48 horas, possfveis 
impedimentos para ministrar as aulas previstas em QTS para que sejam tomadas as 
providencias decorrentes. 

4.4 • Dlretor de Curso 

4.4.1 .. Fiscalizar o cumprimento da presente NE; 

4.4.2 .. Encaminhar a STEICEIB as fichas de controle de aulas, acompanhada da planilha 
de aulas ministradas, para efeito de remunerayAo de professores, conforme Dec. 4.155, 
de 20 de agosto de 1997; 

4.4.3- Zalar pelo born desempenho discipliner do curso; 

4.4.4- Solicitar o apoio em materiais necessario ao pleno desenvolvimento do curso. 

4.4.5 - Atuar como elo de liga~o entre os alunos e a Coordena~o Geral do curso, 
zelando para o born desempenho do processo ensino/aprendizagem; 

4.4.6- Analisar os casos de dispenses de instruc;Oes quando devidamente justificados, e 
adotar todas as providencias cabiveis no que se refere a fiscaliza~o da assiduidade dos 
alunos as aulas; e 

4.4.7- Solicitar com anteced6ncia as se¢es competentes, os meios necessarios para o 
desenvolvimento do curso. 

4.5 - Auxiliar do Curso 

4. 5.1 - Providenciar a escritura~o e arquivo de toda documenta~o referente ao curso, 
para ser encaminhada ao CEIB, pelo diretor de curso, para arquivo; 

4.5.2 - Assessorar o Diretor de Curso no que for necessario; 

4.6 ·Aiunos 

4.6.1 - Comparecer as instru~es nos dias e hora marcados, devidamente uniformizados; 

4.6.2- Zelar pela conserva9Ao das salas de aulae dos equipamentos utilizados durante 
instruyaes; e 
4.6.3- Observar as normas preconizadas pela presente NE. 



4.7 • CEIB 

4. 7.1 - Preparar instruc;ao de servic;o (IS), para publicac;ao em Boletim do Comando-Geral 
da Corporac;ao, contendo relac;ao nominal dos aprovados com as respectivas medias e 
classificac;ao final do curso. 

4. 7.2 - Confeccionar os respectivos certificados de conclusao de curso para os a lunas que 
o conclulrem com aproveitamento; 

5. PRESCRICOES DIVERSAS 

5.1 - 0 deslocamento para a sede do OBM, onde sera ministrado o curso, ficara a cargo 
do aluno; 

5.2 - Os casas omissos serao resolvidos pelo Coordenador-Geral do curso "ad 
referendum" do Comandante-Geral. 

6. ANEXOS 

6.1 • Anexo 1. 
Programa geral de curso; 

6.2 • Anexo II 
Tabela do teste de avalia<;8o fisica; 

6.3 • Anexo Ill 
Grade Curricular. 

Vit6ria, 06 de agosto de 2007. 

NIL TON CESAR CARDOSO- Ten Gel BM 
Chefe do CEIB/CBMES 

D i s t r i b u i c A o: 
1° BBM ................................................................... 01 
2° BBM .......................................................... 01 
3° BBM ................................................................... 01 
4° BBM .......................................................... 01 
1• Cia lndependente ............................................... 01 
CSM ....................................................................... 01 
BM-1 ........................................................................ 01 
BM-5 ...................................................................... 01 
DpRH ....................................................................... 01 
Aj. Geral ................................................................... 01 
Diretor de Curso ..................................................... 01 
Sec;Ao de Cllnicas Medicas ...................................... 01 
TOTAL ................................................................... 12 



ANEXO I 

PROGRAMA GERAL DE.CURSO 

1. TITULACAO 

Curso de Especializa~o em Mergulho AutOnomo - CEMaut 

2. OBJETIVO GERAL 

Habilitar oficiais e pra~s do CBMES para a realiza9flo de trabalhos subaquaticos 
peculiares das atividades de bombeiro militar. 

3. DURACAO DO CURSO 

Sete semanas. 

4. REGIME ESCOLAR 

4.1 - Carga h9rArla 
Duzentos e sessenta horas/aula. 

4.2- lnicio e T 6rmlno do Curso 
lnicio: 22 de outubro de 2007; 
Termino: 12 de dezembro de 2007. 

4.3- Grade Curricular 
DISCIPLINAS 

Flsica e Fisiologia do Mergulho 
Legislac;ao e Normas de Seguranca 
Mergulho Livre 
Mergulho com Ar 
Salvamento Aquatico 
Op~ra~_es de Mergulho 
Treinamento Flsico Militar 

TOTAL 

CARGA HORARIA 
30 horas/aula 
20 horas/aula 
40 horas/aula 
40 horas/aula 
20 horas/aula 
80 horaslaula 
30 horas/aula 

260 HORAS/AULA 

4.4 - Regulamenta~Ao do Processo Ensino/Aprendizagem 
Conforme o previsto nas Normas para o Planejamento e Conduta de Ensino (NPCE). 

4.5 - Requisltos para Matrfcula 
Ser considerado "Apto" em inspe9flo de saude e no teste de aptidao trsica especifico. 

Serra- ES, 06 de agosto de 2007. 

LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETI- MAJ BM 
Subchefe Do CEIB 



ANEXO II 

TABELA 00 TEST~! DE AVALIAf;AO FiSICA 

1. TESTE DE APTIDAO FISICA - TAF 

Para a realiza~o do teste de aptidAo flsica do CEMaut 2007 serao utilizadas as tabelas 
em vigor no CBMES, que sera dividido em duas etapas, conforme o seguinte: 

1.11• Etapa- Elimlnat6rla 
As tabelas I e II (mascylioo e femioing} serao aplicadas com carater eliminat6rio e adotara 
o crlterlo APTO ou INAPTO, nAo sendo perrnitido ao candidato obter nota 0 (ZERO) em 
qualquer das provas estabelecidas nas tabelas de avalia9ao, e fica estabelecida, como 
minima, a m6dia G (CINCO), obtida pela media aritmetica simples das notas alcanyadas 
palo candidato, como criterio para ser conslderado APTO. 

1.2 2• Etapa • Classiflcat6rla 
Os candidates considerados APTOS na 18 etapa terao o direito de participarem das 
avalia~es fisicas espetlfices, conforme a tabela especifica, com carater classificat6rio. 
As vagas do curso serAo definidas de acordo com o valor da media aritmetica simples das 
notas alcan9ada$ pelo eandldato, nAo sendo permitldo obter nota 0 (ZERO) em qualquer 
das provas estabeleoldaa nas tabelas de avalia9Ao, e fica estabelecida, como minima, a 
m6dla 5 (CINCO). 

Caso os candidatos de _determlnado OBM nao atinjam esses indices, as vegas 
remanescentes serAo destinadas a candidatos com as melhores medias na 211 Etapa do 
TAF e que nAo tenham se classiflcado nas vagas destinadas ao seu OBM. 

Por exemplo, se apenas quatro candidatos do 1° BBM atingem os indices estabelecidos, 
havera uma vaga remanescente que sera preenchida palo candidato que possulr a malor 
media na 21 etapa do fAF1 mae que nAo consegulu garantir urna das vagas destinadas ao 
seu pr6prio OBM. · 

2. DESCRI~AO DOS SXERCICIOS GERAIS 

2.1 Corrlda do 12 mlnutos: 
Consiste num exerclclo para o qual o candidato efetuara urn deslocamento continuo, 
podendo andar ou cotrer, onde a distancia percorrida sera convertida em pontos de 
acordo com as tabelas I e II. 

2.2 Barra flxa: 
Sera realizado sem contsgem de tempo e sem auxflio de outro meio de eleva~o que nao 
sejam os bra9os e com psgada na barre em prona9Ao (palmas das maos voltadas para a 
barre flxa). 0 numero de repeti90es alcan99do pelo candidato sera convertido em pontos, 
de acordo com as tabelas I e II. 

2.3 Abdomlnals: 
Sera executada seqo6ncla de abdomlnais ininterruptas, sem considera~o de tempo, do 
tipo remador, partindo-se da posl~ao em decubito dorsal com bra~os estendidos para tras. 



0 numero de repeti~oes atingidas sera convertido em pontos de acordo com as tabelas I 
e II. 

2.4 Apoio de frente sobre o solo: 
0 exercicio sera executado sem contagem de tempo, onde o total de repeti~oes sera 
convertido em pontos de acordo com as tabelas I e II. 

2.5 Subida na corda: 
0 exercicio constara de subida no cabo fixado verticalmente ao Portico de Salvamento do 
CBMES, com estabelecimento de seguran~ individual. Os candidates masculines nao 
podem utilizar nenhum outro meio de elevac;ao alem dos brac;os. Os candidates feminines 
podem usar os pes e os brac;os para realizar a elevac;ao. A altura alcan~da pelo 
candidate sera convertida em pontos de acordo com as tabelas I e II. 

2.6 Nata~ao: 
Consiste num deslocamento contfnuo, sem compromisso com o tempo de execuc;ao, 
onde o candidate podera utilizer qualquer estilo de nado para completar o percurso sem 
que se toque com os pes no fundo da piscina. 

2. 7 Barra estatica: 
Consiste na permanlmcia em pegada de pronac;ao, com o queixo ultrapassando a barra, 
palo maier tempo possrvel. 

3. DESCRI~AO DOS EXERC(CIOS ESPECiFICOS 

3.1 Nata~ao (100 e 400 metros): 
Consiste num deslocamento continuo, onde o candidate podera utilizar qualquer estilo de 
nado para completa o percurso, onde o tempo transcorrido sera convertido em pontos de 
acordo com a tabela especffica. 

3.2 Mergulho em extenslo: 
Consiste no deslocamento subaquatico do candidate, sem a utilizac;ao de meios auxiliares 
de deslocamento ou de respirac;ao, onde a distancia maxima alcanc;ada sera convertida 
em pontos de acordo com a tabela especifica. 

3.3 Batidas de pernas: 
Consistem no deslocamento continuo do candidate, utilizando-se de nadadeiras, visor e 
tubo de respirayao. onde o tempo decorrido no percurso de 500 m sera convertido em 
pontes de acordo com a tabela especifica. 

3.4 Apneia estatica: 
Consiste na submersao do candidate, voluntariamente, utilizando-se de cinto lastreado, 
onde o tempo em apneia sera convertido em ponto de acordo com a tabela especffica. 







5. TABELAS ESPEC(FICAS 



ANEXO Ill 

GRADE CURRICULAR 

EDUCACAO F(SICA (30 horas/aula) 

1. OBJETIVOS 

• Dotar OS alunos das qualidades ffsicas nos niveis necessaries para a execucao das 
atividades subaquaticas; 
• Propiciar mementos de descontrac;ao que favorec;am o desenvolvimento do espirito de 
equipe, fundamental durante as operayaes de mergulho; e 
• Desenvolver nos alunos a cultura da pratica regular e orientada de atividades ffsicas 
como algo necessaria a preven~o de doenc;as e a melhoria da qualidade de vida, de urn 
modo geral. 

2. PLANO DE UNIDADE DIDATICA 

UNIDADE D~DA TICA I - Exerclcios aer6bios e recrea~io 

ASSUNTO CARGA METODOLOGIA 
HORARIA 

02 h/a 
-1:::-------

1 - Avaliac;ao Frsica Protocolos 
12 - Corridas, caminhadas e nata~o 08 h/a ~ulas praticas 
~ - Recreac;Ao 04 h/a ~ulas praticas 
rroTAL 16 h/a 

UNIDADE DIDATICA II· Exercfcios localizados aer6bios 

ASS UNTO CARGA METODOLOGIA 
HORARIA --------------

1 - Circuito de forc;a, piques, escadaria, 08 h/a Aulas praticas 
muscula9Ao, subida em corda e outros 
2 - P61o aquatico 02 h/a Aulas praticas 
3 -Avaliacao fisica 02 h/a Protocolos 
if'OTAL 12 h/a 

3. AVALIAf;AO DE APRENDIZAGEM 

ASSUNTO CARGA HORARIA -
02h/a 1 - Verlficac;Ao corrente - unldades I e II 

rroTAL 02 h/a 
-

4. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

As aulas serao essencialmente praticas com exercicios individuais, praticos e coletivos. 

MI;RQUbHO LIVRE (40 horas/aula) 

1. OBJETIVOS 



• Capacitar os instruendos a utilizar corretamente os instrumentos basicos de mergulho 
(nadadeiras, mascaras e snorkel); 
• Possibilitar melhoria no tempo de apneia dos instruendos, de forma que possam 
executar tarefas sem uso do equipamento autonomo; 
• Dotar os instruendos de urn melhor controle psicol6gico quando da ocorrencia de pane 
no equipamento. 

2. PLANO DE UNIDADE DIDATICA 

UNIDADE DIDATICA 1- Adapta~ao ao equipamento basico 

ASSUNTOS CARGA PROCESSO DE ENSINO 
HORARIA ------

~uias-praticas 1 - Adapta\(So ao equipamento e alagar e 04 h/a 
~esalagar mascara, equipar e desequipar, 
~entro d'agua 
~ - Percurso de nata~ao 06 h/a ~ulas J:2raticas 
[TOTAL 10 h/a 

UNIDADE DIDATICA II- Exercicio em apneia 

ASSUNTOS CARGA PROCESSO DE ENSINO 
HORARIA 

1 - Mergulho em tres tempos 04 h/a ~ulas _Qraticas 
~ - Montagem de tabuleiro e tubulagoes, n6s 08 h/a ~ulas praticas 
~ amarracoes 
~ - Apneia com esforyo/ trans~orte de ~esC? __ 06 h/a V:\t:~I_~_Qr8!l9_~~ __ 

-"·------~-~-·· 

14 - Mergulho vertical a 1 0 metros e horizontal 06 h/a ~ulas praticas 
~50 metros 
15 - Entrada na agua (frente, costa e passo 02 h/a Aulas praticas 
gigante) 
TOTAL 26 h/a 

3. AVALIAf;AO DE APRENDIZAGEM 

ASS UNTO CARGA HORARIA 
1 - Verificacao corrente - unidade I 02 h/a 
2 - Verificacao corrente - unidade II 02 h/a 
TOTAL 04 h/a 

4. PROCEDIMENTOS METODOL6GICOS 

As aulas serao essencialmente praticas com exercicios individuais, praticos e coletivos. 

FiSICA E FISIOLOGIA DO MERGULHO (30 horas aula) 

1.0BJETIVOS 

• Capacitar os instruendos a entender a aplicagao das leis fisicas relacionadas a 
atividade de mergulho; 



• Capacitar os instruendos a reconhecer os acidentes de mergulho, os cuidados para 
evita-los e as tecnicas de socorro ao acidentado; 
• Capacitar os instruendos a usar corretamente as diversas tabelas relacionadas ao 
mergulho. 

2.PLANO DE UNIDADE DIDATICA 

UNIDADE DIDA TICA I - Leis Fisicas do mergulho 

ASSUNTOS CARGA PROCESSO DE ENSINO 
HORARIA 

1 - Leis dos gases: Boyle, Charles, Dalton, Henry 
06 h/a Te6rico 

~ equacao geral dos gases 
~ - Princfpio de Arquimedes 01 h/a Te6rico 
~ -A materia e seus estados fisicos 01 h/a Te6rico 
rroTAL 08 h/a 

UNIDADE DIDATICA II- Fisiologia do mergulho 

ASSUNTOS CARGA PROCESSO DE ENSINO 
HORARIA 

1 - Aparelho respirat6rio e Circulat6rio 01 h/a Te6rico 
~ - Ouvidos e seios faciais 01 h/a Te6rico 
~ - Acidentes de mergulho: 
jbarotraumas, E. T.A., doenca descompressiva, 06 h/a Te6rico 
~fogamento, narcose nitrogenada, intoxicacao 
jpor (02), apagamento. 
rroTAL 08 h/a 

UNIDADE DIDATICA Ill- Tabelas de mergulho 

ASSUNTOS CARGA PROCESSO DE ENSINO 
HORARIA 

1 - Tabelas: tabela de limites sem 
descompressao, tabela com intervalo na 08 h/a Te6rico 
~uperffcie, tabela de taxa de nitrogenio residual. 
~ - Camara de descompressao 02 h/a Te6rico 
TOTAL 10 h/a 

3. AVALIACAO DE APRENDIZAGEM 

ASS UNTO CARGA HORARIA 
1 - Verificacao corrente - unidades I e II 02 h/a 
12- Verificacao corrente- unidade Ill 02 h/a 
rrorAL 04h/a 

4. PROCEDIMENTOS METODOL6GICOS 

As aulas serao essencialmente te6ricas com exerclcios individuais, praticos e coletivos. 
SALVAMENTO AQUATICO (20 horas/aula) 

1.0BJETIVOS 



• Capacitar o instruendo a socorrer pessoas que estejam se afogando; e 
• Capacitar o instruendo a ministrar Ressuscitagao Cardio-Pulmonar (RCP) as vitimas de 
afogamento e de outros acidentes de mergulho. 

2.PLANO DE UNIDADE DIDATICA 

UNIDADE DIDATICA I - Resgate de afogado 

ASSUNTOS CARGA 
-------------·-·-,·.,--
PROCESSO DE ENSINO 

HORARIA 
1 - Nado de aproximagao e abordagem do 02 h/a Pratica afogado 
2 - Reboque de afogado: peito-cruzado, pelos 
cabelos, pelo maxilar, por dupla, com uso do 04 h/a Pratica 
Life Belt. 
3 - Desvencilhamento 02 h/a Pratica 
4_- Colocacao da vitima em terra 02 h/a Pratica 
fOTAL 

·--·--·~------ -·-~--~-~-~~------

10 h/a 

UNIDADE DIDATICA II- Primeiros socorros ao afogado 

ASSUNTOS CARGA PROCESSO DE ENSINO 
HORARIA 

1 - Analise primaria e ressuscitagao cardia- 06 h/a T e6rico e Pratico 
lpulmonar (RCP) 
~ - Afogamento: conceito, classificayao quanta 02 h/a Te6rico 
~ natureza ao maio e a gravidade. 
rroTAL 08 h/a 

3. AVALIACAO DA APRENDIZAGEM 

ASS UNTO 
1 - Verifica ~o corrente - unidades i e II 

4. PROCEDIMENTOS METODOL6GICOS 

• Na unidade I a lmfase de ensino dave ser dada em rela«fao a velocidade de 
aproxima«fao e ao reboque do afogado; 
• Na unidade II a enfase dave ser sabre a correta aplicagao da RCP pelo instruendo; e 
• As instru«foes serao te6ricas e praticas, com demonstra«fao. 

MERGULHO COM AR (40 horas/aula) 

1. OBJETIVOS 



• Capacitar as instruendos a usarem corretamente o equipamento de mergulho de 
respirac;ao autonoma; 
• Dotar as instruendos de conhecimentos que possibilitem a efetuar manutenc;ao basica 
nos equipamentos e compressores usados para a recarga de cilindros de mergulho, bern 
como, em embarcac;oes; e 
• Capacitar as instruendos a efetuar subida de emergemcia em caso de pane no 
equipamento au acidente de mergulho. 

2. PLANO DE UNIDADE DIDATICA 

UNIDADE DIDATICA I - Adapta~ao ao equipamento 

ASSUNTOS CARGA PROCESSO DE ENSINO 
HORARIA 

1 - Apresentac;ao do equipamento de 02 h/a Te6rico e Pratico 
respirac;ao autonomo 
~ - Adaptar equipamento: desequipar e 
~quipar, nado equipado, troca de bocal, 18 h/a Pratico 
respirac;ao, respirac;ao sam bocal 
!TOTAL 20 h/a 

UNDADE DIDATICA II· Uso e manuten~ao de equipamentos 

CARGAHO RIA 
02 h/a 
02 h/a 
04 h/a 
08 h/a 

4. PROCEDIMENTOS METODOL6GICOS 

• Todos as exercicios executados em mar au em outros locais que nao sejam piscinas, 
deverao ser realizados palos instruendos aos pares; e 
• 0 teste de piscina tara carater eliminat6rio. 

OPERACCES DE MERGULHO (80 horas/aula) 

1. OBJETIVOS 



• Capacitar os instruendos a executar trabalhos subaquaticos relacionados com as 
atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros; 
• Capacitar os instruendos a planejar as atividades de mergulho; e 
• Capacitar os instruendos a desenvolver trabalhos em equipe de acordo com a 
NORMERG/CBMES 01. 

2. PLANO DE UNIDADE DIDATICA 

UNIDADE DIDATICA 1- Planejamento de Mergulho 

ASSUNTOS CARGA PROCESSO DE ENSINO 
HORARIA 

1 - Planejamento, preparat;Ao, coleta de 
04 h/a T e6rico e Pratico informacoes e seleyAo dos equipamentos __ . 

12 - Equipe de Mergulho: atribuiyaes de cada 
·---- --

Jmembro-supervisor, coordenador e 08 h/a Pratico 
mergulhadores. 
!TOTAL 12 h/a 

UNIDADE DIDATICA II- Opera~oes de busca 

ASSUNTOS CARGA PROCESSO DE ENSINO 
HORARIA 

1 - Orientat;ao subaquatica por bussola ( dia e 
12 h/a Pratico noite). 

~ - Procura subaquatica metodos circular, 14 h/a Pratico !Semi-circular e esquadrinhamento. 
!TOTAL 26 h/a 

UNIDADE DIDATICA Ill- Trabalhos subaquaticos 

ASSUNTOS CARGA PROCESSO DE ENSINO 
HORARIA 

1 - Reflutuayao de objetos submerses 12 h/a Pratico 
2 - Outros trabalhos subaquaticos: serrar, 12 h/a Pratico parafusar, enroscar, n6s e amarrat;oes 
~ - Mergulho em casco de navio 06 h/a Pratico 
14 - Mergulho de qualificat;ao a 30m de 08 h/a Pratico 
!Profundidade 
rroTAL 38 h/a 

3. AVALIACAO DE APRENDIZAGEM 

ASSUNTOS CARGA HORARIA 
1 - VerificacAo corrente - unidades I e II 02 h/a 
12 - Verificacao corrente - unidade Ill 02 h/a 
!TOTAL 04 h/a 

4. PROCEDIMENTOS METODOL6GICOS 



Todos os exercrcios executados em mar ou em outros locais que nao sejam piscinas 
deverao ser realizados por equipe de mergulho, que planejara e executara a missao. 

LEGISLACAO E NORMAS DE SEGURANCA (20 horas/aula) 

1. OBJETIVOS 

• Capacitar os instruendos a efetuar subida de emergencia em caso de pane no 
equipamento ou acidente de mergulho; 
• Dotar os futuros mergulhadores de conhecimentos que possibilitem evitar o acidente de 
mergulho. 

2. PLANO DE UNIDADE DIDATICA 

UNIDADE DIDATICA I - Normas de seguran~a 
r------= -·---,---------r---:::c--c-·--·---- ·-·----·-··--- . . . --

ASSUNTOS CARGA PROCESSO DE ENSINO 
HORARIA 

04 h/a Te6rico 

1 - Legislayao sobre normas. de seguranc;a: 02 h/a Te6rico 
~N~R~0~15~·~N~O~R~M=E~RG~0~1~~~~----4-------------------------~ 
~ - Conhecimento e preenchimento da 
paderneta de registro de mergulho 
lrOTAL 06 h/a 

UNIDADE DIDATICA II- Seguran~a no mergulho 

ASSUNTOS CARGA PROCESSO DE ENSINO 
HORARIA 

1 - Subida de emergencia com colete 
04 h/a Pratico 

equilibrador 
~ - Regras de seguranc;a no mergulho, 

~--·----·---·-

sinalizac;ao de seguranc;a e registro de 02 h/a Te6rico 
mergulho 
~ - Comunicac;_ao subaquatica 02 h/a T e6rico e Pratico 
14 - ldentificacao de pane no equipamento 04 h/a Pratico 
!TOTAL 12h/a--

3. AVALIAf;AO DE APRENDIZAGEM 

ASSUNTOS CARGA HORARIA 
1 - Verificacao corrente - unidade I e II 02 h/a 
lfOTAL 02 h/a 

4. PROCEDIMENTOS METODOL6GICOS 

Sera dado bastante enfase as situac;oes reais de acidente de mergulho. 



TESTES ELIMINAT6RIOS SEMANAIS 

1. JUSTIFICATIVA 

0 mergulho autonomo e uma atividade com inumeros riscos de acidentes provocados 
pela pressao. Muitos desses acidentes sao fatais ou capazes de inutilizar uma pessoa, 
alem disso, o treinamento se' desenvolve num ritmo de dificuldades crescentes, e, 
portanto num crescenta aumento de riscos, por tais razoes se faz necessaria excluir, ao 
Iongo do curso, os instruendos que nao atingirem determinados indices pre-estabelecidos, 
de forma que apenas os mais aptos sejam submetidos aos maiores riscos, o que favorece 
grandemente a redu9ao ou mesmo inexistencia dos acidentes de instru9ao. 

2. NORMAS PARA APLICACAO DOS TESTES 

a. Os testes eliminat6rios serao sempre no ultimo dia de instru98o da semana; 
b. Cada instruendo tara tr~s tehtativas para atingir os indices pre-estabelecidos; 
c. Quando o aluno conseguir realizar qualquer teste eliminat6rio durante os treinamentos, 
sera dispensado o teste da' $emana, sendo considerado apto naquele teste; 
d. Quando o aluno nao con~eguir efetuar o teste durante a semana e no dia prescrito para 
o teste o mesmo esteja doente, devidamente comprovado, podera fazer o teste no 
primeiro dia uti I ap6s a data .do teste; 
e. Aos testes eliminat6rios 'nao serao atribufdas notas de avaliagao, apenas os conceitos 
aprovado ou reprovado; :: . · 
f. 0 instruendo tera direito a duas tentativas para cumprir o teste de piscina e o mergulho 
de qualifica9ao; e . , : ·. ·. 
g. Na aplica~o dos testes ~litfiinat6rios devera haver uma equipe formada por: 
• urn supervisor/avaliador:(.IO~trutor da materia 
• um coordenador/avaliad.9tf· monitor da materia 
• dois seguran9as: monitot~s,.da materia 
• uma equipe de Atendiment6 Pre-Hospitalar 

' i!~Jt.~~:~:~ 
3. DESCRICAO DOS TE~,.~~ 

Os testes serao efetuados. ao termino de cada semana de acordo com o descrito no 
quadro abaixo: 1;:1.\;r 

SEMAN A 

48 Semana 



SEMANA TESTES ELIMINAT RIOS 
este de piscina em dupla, que sera desenvolvido em duas etapas, num 

empo de 10 (dez) minutos: 
18 etapa (5 min.): simula~ao de panes - retirada da mascara, retirada d 
adadeira, fechamento da valvula, troca de bocal. 

58 Semana a etapa (5 min.): retirada de urn cilindro da dupla, retirada de mascara 
nadadeira, simula~ao de perda de fornecimento de ar, simula~ao de ma 
evolto. 
bs.: cada aluno da dupla podera subir uma vez e ficar na superfici 
or urn tem o mltximo de 30 seg. 

LEONARDO DE ALCANTARA MERIGUETI- MAJ BM 
Subchefe Do CEIB 



ANEXO C 

PLANO DE ENSINO DO CURSO DE MERGULHADOR AUTONOMO DO CORPO 

DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA. 



: 'i: ;~ ;~.: :; ' 
:·.·l. '. 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CORPO DE BOMBEIRO MIL!TAR 
DIRETORIA OPERACIONA(ilCf 
GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO 

1. FINALIDADE: Capacitat' · .·· Profisslonais do Corpo de Bombeiros Militar a realizar 
Operac;oes de Busca e Re!'~oa1te ... Subaquatico, utilizando adequadamente todas as 
teen leas e tatlcas · mergulho livre e ao mergulho autonomo frente a 
sltuac;8es emergenclats, 

2. REFERENCIAS: 
• IG 40-01· ' . . •· ' 

• Manual de Mergulho da,,Marlnha do Brasil. 
l:tw~·:(~~?f:~·~.: 

3. PJ..ANEJAMENTO DE ENSit~O: 
a. Dados Basicos do Curso: · .. [t;iy): · 

Nome: Curso de Mergulho:;Autonomo 
Local de Funclonamentor.. · h8o de Bombelro Militar 
Inrclo: 19 de Marc;o de 
Termlno: 13 de Abril de · 
Carga horaria: 180 
Data de apresentac;ao 
Numero de vagas: 20 YQ\oiQo:Jjl·}j' 

: 19 de Marc;o de 2007. 

Data de formatura: 13 de de 2007. 
b. Vlsitas e Viagens de .. Vlagem para a cidade de Porto Belo, a fim de realizar 

ativldades na ilha de · e na ilha do Arvoredo. 
c. Calendario das no: Conforme o anexo "B" do presente PE. 

4. CONDUTA: 
a. Regime Escolar: Integral 
b. Metoda e Processo do · : 'Aulas te6ricas e praticas, objetivando a capacltac;ao 

Individual e o condlcioname~to. de atuac;ao em grupo, pertinentes a atividade de 
Mergulho. · .. , ··· 

c. Orlentac;ao PedaQ6gica :, N ..... 
d. Avallac;ao do Rendlment oiEnslno: Sera realizada uma verlficac;ao final (VF) 

te6rica, abordando todo .,, .. '1:'ensinamentos transmitldos e durante as atividades 
pratlcas OS lnstrutores reafi~~t"aO avallac;oes de desempenho praticos. 

e. Atlvldades extra-classef Nld:r~serao reallzadas. 
f. Utilizac;ao das horas a disposf'''ao da direc;§o: Nao haveni 

5. AOMlNISTRA(:AO: ,.,, ·'' 
a. Dlrec;ao do curso: Maj aM),., .h.lr Mocellln, Cmt do 70 BBM. 
b. Corpo docente: ConforrnE(~~~xo "A". 
c. Corpo dlscente: A relac;a dOS particlpantes sera enviada posteriormente a DE pelo 

Comando do 70 BBM. · ··· · 

6. APOIO LOGISTICO: 



a. 0 Curso sedan~ com onus para o Estado, atendendo os requisites contidos na NGE 
do CBMSC. ;:w:!/:,~~ 

I ~ · ; 

b. Serao utilizadas as lnstalac;ees fisicas do 70 BBM - Itajal; 
c. Os lnstrutores serao forneddos pel a 70 BBM. 
d. 0 transporte maritima dos .. lnstruendos, lnstrutores e equipamentos sera efetuado 

com a embarcac;ao LTP-02 (GBS) e com ao auxilio de dais Bates Inflaveis da 70 BBM 
- Itajal. · 

7 I PRESCRI(:OES OIVERSAS)i'' 
a. 0 uniforme para as aulas te6rlcas e praticas sera estlpulado peto Cmdo do 70 BBM. 
b. Para as aulas te6rlcas1 tc)(jds os alunos deverao possuir caderno, caneta, lapis e 

borracha. ·.··· ![~~i~;.~; · 
c. Para as aulas praticas, tod9~.Ps a lunas deverao estar equipados com: 

- sung a preta ,· · · .. :''.•.'.\~i.{~.:';l· 
1-·,;r:,-J_,,,_ 

- Calrao vermelho· e , .. ~;t,:H~~: "':1 t !·<<·"<s·-.lr;.r 

- Camlseta branca sem n;tt:lt)ga. 
d. Todos os candidates ao tOrso deverao apresentar-se na Junta Medica do HPM de 

posse dos resultados dos 'exames medicos constantes no anexo "C", para que seja 
realizada lnspe<;ao de sa~de;''if 

e. Na data de apresenta<;a~~'j)\os alunos ja deverao estar munidos de documento 
comprobat6rlo de que forarn;;conslderados aptos na lnspec;ao de saude reallzada pela 
Junta Medica do HPM. :::ij!i~lt:!: 

f. Pela especificidade do cuf56, o regime escolar sera intercalado com atividades 
noturnas, buscando aproveitar da melhor forma o tempo para se atinglr os objetivos 
planejados. ·, :fMJL 

g. Cada aluno devera trate~l~todos os equlpamentos Individuals necessaries para a 
reallza<;ao do Curso. S~o'~1eles: nadadeiras, mascara, tuba respirador, roupa de 
neoprene, cinto com 10 la$tt'Os de 01Kg cada ou mais, faca, profundfmetro, bussola, 
cilindro, colete equllibrado~;:~~'valvula reguladora de dais estagios, luva de pano. 

':.ft::;;' 

Quartet em Itajaf, em OS de Marco de 2007. 

ONIR MOCELLIN 
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ANEXO "A" 

PREVISAO DE PAGAMENTO DE HORAS-AULAS POR INSTRUTOR DO CMAUT-2007 

-·-··---··-·----.. -----·---
Posto/Gradua~ao Matricula Nome Horas-Aula Nivel 

·--
MajBM 910.728-2 Onir MOCELLIN 87 Mestrado 

MajBM 912.023-8 Walter Ferreira P6VOAS Junior 30 Especializayao 

1° Ten BM 920.840-2 HELTON de Souza Zeferino 30 Graduayao 

1° Ten BM 921.514-0 ALEXANDRE da Silva 88 Especializayao 

1° Ten BM 924669-0 FABIANO de Souza 30 EspecializaQAo 
... ~---- .--------~--· ·-----~---~~-· 

STBM 910.953-6 MACARIO da Silva Fifho 30 Medio 

SgtBM 917837-6 OBERDAN Euganio Saturnino 53 Medio 

CbBM 917.645-7 Sergio Jose BAGATOLLI 88 Medio 

INSTRUTORES DAS MATERIAS TE6RICAS 

MATERIA INSTRUTOR (S} HORAS-AULA POR INSTRUTOR 

lntrodUI;.:Ao do Curso Maj BM MOCELLIN 

Flsica do Mergulho Maj BM MOCELLIN 

Fisiologia do Mergulho Maj BM MOCELLIN 

Acldentes de Mergulho Maj BM MOCELLIN 

Tabelas de Mergulho 1° Ten BM ALEXANDRE 

INSTRUIORES DAS MATERIAS PRATICAS 
,':'l ~b~:''.}'t' 

MATERIA r INSTRUTOR 

. I'' 
Educa~llo Fisica ii' SOT BM Oberdan 

Adapta~o ao Equipamento de Mergulho '1 ° Ten BM Alexandre e CB BM Bagatolli 

Manuten~ilo de Equipamentos :'' Maj BM Mocellin e CB BM Bagatolli 

Operayaes de Mergulho Maj BM Mocellin e Sgt BM Oberdan 

Trabalho Subaquatico . i~,ti. l 0 Ten BM Alexandre, Sgt BM Oberdan e CB BM 
Bagatolli 

Tecnicas de Busca Subaquatica • 'Vi; Maj BM Mocellin, 1° Ten BM Alexandre e CB BM 
Bagatolli 

Mergulho em Profundidade !,-, Maj l3M P6voas, Ten BM Helton, Ten BM Fabiano e 
ST l3M Macario 

'. J ~(-· 
Quartet em Itajal, em ps· de Marc;o de 2007. 
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ANEXO"B" 
ISTRIBUIClo DE TEMPO QIJADRO )EC 

CPLJNA 1 2 l 2 2 2 2 2 2 
9 0 1 l 3 4 5 6 7 

. Introdu9!o Ml 

EdUC&Q!o Fisica M2 M2 Ml M2 Ml Ml 

FisicadoMcrgulho M3 M3 M5 

Fisiologia do Mcrgulho Ml 1M2 Ml s D 

Acidcntes de Mergulho M3 M3 A 0 M3 M3 

.AdaJ1ta9io ao Equipamento de Mergulho VI VIVI VI B M 

·. Tabclas do Mergu.lho M4 A I M2 M2 

Man~ dcEquipamentos VI D N VI 

~deMergulho 0 G VI 

Trabalho SubaquatiQO 0 

Tecnicas de Busca Subaquati.ca 

'--------~lho em Profundidadc 

rfOTAL DA CARGAHORARIA SEMANAL 

rfOTAL DAS HORAS AULAS CURRICULARES 

SOMA TOTAL DA CARGAHORARIA 

LEGENDA: 
M1- 0800h - 0845h 

0845h - 0930h 
M2- 0930h - 1015h 

l01Sh - l030h - Intervale 
M3- l030h - lllSh 

111Sh - l200h 
M4 - 0845h - 1200h 

MS- OS:OOH- 08:45H 

Vl - 1400h - 1445h 
1445h- l530h 
l530h - 1545h - Intervalo 

V2 - l54Sh - 1630h 
l630h - l71Sh 

28 

M2 

M3 

Ml 

VI 

2 l 3 0 92 0 
9 0 1 1 3 

I 

s D 

A 0 

B M 

Ml A I 

D N 

VI VI 0 G 

M5 0 I2 MI 

M4 VI 

MI - Matutlno Integral 
VI - Vespertlno Integral 

0 0 0 0 
4 5 6 7 

F s 
E A 
R B 

I A 

A D 

D 0 

M4 0 

M2 I2 

VI 

I1 - Matutlno, Vespertino e Notumo Integral 
12 - Matutlno, Vespertino Integral 

0 09 1 1 l 1 1 
Si 0 1 1 2 3 

i 
i 

i 
I 

I 
D i 
0 

M 

I 

N 

G 

0 M5 M3jM3 M2 

M4 I2 MS! 
lVI VI III I2 

50 

180 
180 

Quartel em Itajal, em OS de Marco de 2007. 
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ANEXO "C" 

RELA<;AO DOS EXAMES NECESSARIO PARA A INSPESAO DE SAUDE 

- Eletroencefalograma 

- Eletrocardiograma 

- Ra ios-X dos Seios da Face 

- Raios-X do t6rax 

- Hemograma completo 

- Exame de Fezes e Urina 

- Audiometria 
_, ; 

Quartel em Itajal, em OS de Mar~o de 2007. 
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