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Perguntas e respostas sobre mergulho técnico e glossário de termos: Parte 1
Por Bruce R. Wienke, NAUI 5343, e Timothy O'Leary, NAUI 10144

Introdução

O mergulho técnico e de pesquisa abrange um amplo espectro de disciplinas relacionadas. O escopo é 
imenso, portanto, qualquer tratado sobre mergulho técnico é limitado. Com essa ressalva, primeiro um 
glossário curto de termos e definições é fornecido com cuidado especial para vincular às consultas. Este é 
o primeiro post de uma série de quatro partes com informações importantes sobre o Mergulho Técnico,
de um glossário de termos a algumas perguntas frequentes.

Glossário

Tanto as unidades padrão (SI) quanto as americanas (ou imperiais) são empregadas na ciência do 
mergulho. Por convenção, por uso ou por facilidade, unidades fora do padrão também são úteis. Por 
exemplo, a pressão e a profundidade são medidas em pés de água do mar (fsw) e metros de água do mar 
(msw) com 1 atm = 33 fsw = 10 msw para uma boa aproximação.

Muitos acrônimos, inicialismos e termos são padrão no mergulho técnico, e a lista a seguir dos links 
mais comuns para as consultas e explicações a seguir:

AGE: arterial gas emboli, bubbles in the arterial circulation.

ANDI: Association of Nitrox Diving Instructors.

BDM:  basic diffusion model, um modelo de nitrogênio residual que rastreia o gás dissolvido com 
equações de diodo que empregam um único ponto limite para os mergulhadores, desenvolvido por 
Hempleman.

BM: bubble phase model, que divide o corpo em compartimentos teóricos de tecidos com intervalos de 
tempo que são acoplados à diferença de gás inerte nas superfícies do filme de bolhas de distribuição de 
tamanho exponencial restringidas no crescimento cumulativo por um ponto limite de volume.

Bounce diving:  mergulho sem parar, evitando o estágio de descompressão no caminho para cima.

Bubble broadening: observou que o efeito do laboratório é que pequenas bolhas aumentam e grandes 
bolhas diminuem em número nos sistemas líquidos e sólidos devido aos gradientes de concentração que 
levam o material de bolhas menores a bolhas maiores ao longo do tempo, de horas a dias.

Bubble regeneration: efeito de laboratório observado que as distribuições pressurizadas de bolhas em 
sistemas aquosos retornam às suas distribuições não pressurizadas originais em períodos de horas a dias.

CCR: reinalador de circuito fechado, um sistema especial de reinalador que permite ao mergulhador 
fixar a pressão parcial de oxigênio no circuito respiratório (chamado ponto de ajuste).

CMAS: Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques / World Underwater Federation.

Critical radius: raio temporário de equilíbrio da bolha quando a pressão dentro da bolha é igual à soma 
da pressão ambiente externa e da tensão superficial do filme.



DB: data bank, que armazena perfis de computador baixados em intervalos de 5 a 10 segundos de 
profundidade.

DCI: decompression illness, termo coletivo aplicado às classes de doenças associadas ao mergulho.

DCS: decompression sickness, doença incapacitante resultante da formação de bolhas e danos nos 
tecidos de mergulhadores que respiram gases comprimidos em profundidade e ascendem muito 
rapidamente.

Decompression stop: pausa necessária em uma estratégia de subida do mergulhador para eliminar gás 
e / ou bolhas dissolvidos com segurança e modelar com paradas geralmente feitas em incrementos de 10 
fsw.

Deep stop: parada de descompressão feita na zona profunda para controlar o crescimento da bolha.

DAN: Divers Alert Network.

Decometers:  computadores de mergulho subaquáticos usados para encenar mergulhadores.

Denucleation: processo de remoção de sementes de bolhas com alta pressão.

Diveware: pacote de software de teste de mergulhador geralmente baseado nos algoritmos USN, ZHL, 
VPM ou RGBM.

Diluent: qualquer combinação de gases mistos usada com oxigênio puro no circuito respiratório dos 
reinaladores.

Doppler: um aparelho de ultrassom para contar bolhas no sangue que emite sinais acústicos ou bolhas
e mede a mudança de frequência.

DSAT: Diving Safety and Technology; the research arm of PADI.

DSL: Diving Safety Laboratory, the European arm of DAN.

EAD: equivalent air depth, profundidade equivalente da mistura de nitrox usada para entrar nas tabelas 
de ar padrão e extensível a qualquer conjunto padrão de outras tabelas de mergulho.

EAHx: enriched air helium com fração de oxigênio, x, acima de 21%, denominada helitrox.

EANx: enriched air nitrox, com nitrox com fração de oxigênio, x, acima de 21%.

ESLD: equivalent sea level depth, profundidade da altitude usada para entrar nas tabelas de mergulho 
do nível do mar.

FDF: Finnish Diving Federation.

Flops: floating point operations per second, uma métrica de computador que indica o número de 
adições, subtrações, divisões e multiplicações por segundo.

GF: gradient factor, um multiplicador de gradientes críticos de USN e ZHL, G e H, que imita BMs.



GM: gas model, dissolvido que divide o corpo em compartimentos de tecido com meios tempos 
arbitrários para captação e eliminação de gases inertes com tensões teciduais restringidas por pontos-
limite.

GUE: Global Underwater Explorers.

Habitat: domínio vivo seco subaquático real para atividades prolongadas.

Heliox: mistura de gases respiratórios de hélio e oxigênio usados em mergulhos profundos e 
descompressivos.

HPNS: high pressure nervous syndrome, uma doença associada ao mergulho profundo e 
descompressivo em gases misturados dentro e além da zona de 400 fsw.

Hidrox: mistura de gases respiratórios de hidrogênio e oxigênio com advertências e preocupações 
explosivas.

IANTD: International Association of Nitrox and Technical Divers.

ICD: isobaric counter-diffusion, gases dissolvidos inertes (hélio, nitrogênio) movendo-se em direções 
opostas nos tecidos e no sangue.

LANL:  Los Alamos National Laboratory, centro federal de pesquisa localizado no Novo México.

IDF: Irish Diving Federation.

Mirroring: a estratégia de troca de gás em OC ascende reduzindo a fração de hélio e aumenta a fração 
de oxigênio na mesma quantidade, mantendo assim o nitrogênio constante.

Mixed gases: combinação de misturas de oxigênio, nitrogênio e gás hélio respiradas debaixo d'água.

MOD: maximum oxygen depth, profundidade máxima para uma pressão parcial de oxigênio seguro.

MPP: massively parallel processor, um supercomputador com milhares de minicomputadores 
independentes, todos conectados e compartilhando informações.

MTM: multitissue model, variante do modelo USN com diferentes compartimentos de tecido e valores 
M.

M-values: conjunto de tensões limitantes para acúmulo de gás dissolvido em compartimentos de
tecidos em profundidade.

NAUI: National Association of Underwater Instructors.

NDL: no-decompression limit, tempo máximo permitido em determinada profundidade, permitindo 
ascensão direta à superfície.

NEDU: Naval Experimental Diving Unit, braço de testes de mergulhadores da USN na Cidade do 
Panamá.



NEST: Nuclear Emergency Strategy Team, um grupo dedicado de cientistas e engenheiros envolvidos 
na descoberta, avaliação, desativação e remoção de dispositivos nucleares hostis e armas de destruição 
em massa.

Nitrox: mistura de gases respiratórios de nitrogênio e oxigênio usados em mergulho recreativo.

OC: open circuit, sistema respiratório subaquático usando gases de um cilindro que são exauridos após 
a expiração.

Ostwald ripening: grande crescimento de bolhas à custa de pequenas bolhas em sistemas líquidos e 
sólidos.

OT: oxtox, toxicidade do oxigênio no sistema nervoso pulmonar e / ou central resultante de 
superexposição ao oxigênio em profundidade ou alta pressão.

Oxygen limits: tempo de exposição máximo permitido ao oxigênio de alta pressão antes da emissão do 
oxtox.

PADI:  Professional Association of Diving Instructors.

PDE: Project Dive Exploration, um projeto de coleta de perfis de mergulho por computador na DAN.

Phase volume: ponto limite de superfície para crescimento de bolhas sob descompressão.

RB: rebreather, sistema respiratório subaquático que utiliza gases misturados que são recirculados no 
circuito respiratório após a remoção química do dióxido de carbono (lavado).

RP: reverse profile, um mergulho mais profundo que o mergulho anterior.

Recreational diving: mergulho com ar e nitrox sem necessidade de descompressão.

RGBM algorithm: um modelo americano de estagio de bolhas correlacionado com os resultados do 
computador DCS por Wienke.

Saturation diving: exposições longas e profundas em profundidade, em que todos os tecidos e sangue 
são equilibrados às pressões ambientais, de modo que o retorno à superfície requer um tempo de 
descompressão extenso.

SCR:  semi-closed-circuit rebreather, um reinalador semelhante a um CCR, mas usando apenas uma 
caixa de gás respiratório em vez de oxigênio e diluente separadamente.

SDI: Scuba Diving International.

Shallow stop: parada de descompressão realizada na zona rasa para eliminar o gás dissolvido.

SI or SIT: surface interval, tempo entre mergulhos.

SMP: shared memory processor, um supercomputador com muitos nós compartilhando um banco de 
memória comum.



Square-root law: constância aproximada do produto da profundidade e raiz quadrada de prazos 
sem interrupção.

SSI: Scuba Schools International.

TBDM:  tissue bubble diffusion model, um modelo que correlaciona o risco de DCS com o tamanho e a 
dose da bolha desenvolvidos por Gernhardt.

TDI: Technical Diving International.

Technical diving: gás misto (nitrogênio, hélio, oxigênio),

OC and RB, mergulho profundo e descompressivo.

TMX x / y: trimix com fração de oxigênio, x, fração de hélio, y, e o restante nitrogênio.

TM: thermodynamic model o primeiro modelo de bolha de fase dupla com pontos-limite de volume 
de fase desenvolvidos pela Hills.

Trimix: mistura de gases respiratórios de hélio, nitrogênio e oxigênio usados em 
mergulhos profundos e descompressivos.

USN algorithm: um modelo americano de estadiamento de gás dissolvido desenvolvido por 
Workman, da Marinha dos EUA.

VGE: venous gas emboli, bolhas na circulação venosa.

VPM algorithm: um modelo americano de estagio de bolhas baseado em géis da Yount.

WKPP: Woodville Karst Plain Project, um projeto de exploração e mapeamento de 
cavernas subaquáticas na Flórida.

ZHL algorithm: um modelo suíço de estadiamento de gás dissolvido desenvolvido e testado 
em altitude por Bühlmann.



Perguntas e respostas sobre mergulho técnico e glossário de termos: parte 2
Por Bruce R. Wienke, NAUI 5343, e Timothy O'Leary, NAUI 10144

Perguntas e respostas

A seguir, é apresentada uma coleção de consultas e explicações técnicas. Eles atravessaram nossos 
telefones, e-mails e caixas de correio ao longo dos anos. Alguns dos mais interessantes seguem, e alguns 
foram mencionados em artigos anteriores do Tech Corner em Fontes :

O mergulho mais profundo primeiro destrói bolhas no próximo mergulho?
Talvez. A redução de bolhas e sementes em ciclos de pressão sucessivamente menores foram observados 
em laboratório, mas nunca medidos em mergulhadores. Parece sensível ambos da bolha e do gás 
dissolvido, pois mergulhos sucessivamente mais rasos resultam em menores tensões de tecido computadas 
com o uso de mesa e medidor.

Bolhas obedecem à Lei de Boyle sob compressão-descompressão?
Nada de novo. As conchas de bolhas no corpo são normalmente substâncias lipídicas ou aquosas. Sob 
mudanças de pressão e / ou temperatura, essas substâncias tornam o gás no interior como não ideal. Gases 
não ideais não obedecem à Lei de Boyle, embora a partida seja pequena para conchas aquosas finas e mais 
pronunciada para conchas lipídicas espessas.

Os valores M e Z são pontos limite para a formação de bolhas em mergulhadores?
Não. Nos primeiros dias, pensava-se que os valores M e Z eram pontos-limite de gás dissolvido 
metaestáveis para a formação espontânea de bolhas (chamadas bolhas de novo). Os valores M e Z não são 
pontos limite para a formação de bolhas de novo, nem qualquer outro mecanismo. Eles são limites 
estatísticos de gases dissolvidos para possíveis sintomas da DCS em mergulhadores para compartimentos 
arbitrários de tecidos. Eles foram formulados usando os resultados do DCS ou as pontuações do Doppler 
contra as tensões de gás dissolvido (GM) calculadas pela comunidade médica. A maioria dos valores M e Z 
para mergulho sem parada e descompressão leve tem uma taxa de incidência de DCS abaixo de 1%, em 
média. A redução de valores reduz as taxas de incidência de DCS, conforme relatado pela comunidade 
médica. Lembre-se, o mais importante, formam-se bolhas em todos os mergulhos.

Nucleação e cavitação são a mesma coisa?
Nem tanto. Os processos são mecanismos distintamente diferentes. Infelizmente, os termos são usados 
de forma intercambiável às vezes. Cavitação refere-se à separação de camadas líquidas, orifícios e defeitos 
e / ou subsequente preenchimento de vazios com gás ou vapor. A nucleação ressalta a existência de 
microembolia gasosa pré-formada, muito pequena, que possivelmente recebe gás ou vapor vazio por 
cavitação e cresce dependendo das condições. A vida útil da microembolia gasosa é desconhecida em 
mergulhadores. Pensa-se também que os núcleos de gás se estabilizem por períodos mais longos, 
semeando o crescimento de bolhas após mudanças de pressão independentes de qualquer cavitação. Uma 
questão debatida em mergulhadores é a questão dos micronúcleos persistentes. E o tempo escala para 
persistência.



A alta velocidade do fluxo sanguíneo suporta a cavitação de Reynolds?
Não. Os índices incipientes de cavitação devido ao sangue, vorticular ou laminar, são ordens de 
magnitude muito pequenas. A cavitação ocorre nos sistemas aquosos que fluem quando os índices de 
cavitação caem abaixo dos valores limiares (incipientes). Os índices incipientes (espontâneos) de 
cavitação para o fluxo de água (sangue) são próximos de 1,0 na temperatura ambiente e no nível do mar. 
Para taxas máximas de fluxo sanguíneo próximo a 30 cm / segundo na veia cava ao nível do mar, o índice 
de cavitação é de cerca de 2000, enquanto a 18.000 pés o índice é de 900 tratando o fluxo como laminar 
próximo. Com fluxo vorticular, dentro e ao redor de válvulas cardíacas e constrições de flexão, os índices 
são aproximadamente 1400 e 600. Nos casos laminar e vorticular, os índices de cavitação são muito altos 
por ordens de magnitude. As bolhas observadas ao redor das válvulas cardíacas protéticas provavelmente 
ocorrem devido ao atrito mecânico.

Bolhas de hélio são menores, mas mais numerosas do que bolhas de nitrogênio em mergulhadores?
Não é realmente conhecido em mergulhadores, mas visto em experimentos com substratos. Sugerido 
pelas propriedades moleculares de ambos os gases. Os algoritmos de bolhas de computador focados na 
distribuição de números de hélio e nitrogênio geralmente consideram o volume total de bolhas de ambos 
praticamente o mesmo nos cálculos de estadiamento dos mergulhadores. O volume acumulado de todas 
as bolhas em uma distribuição de número de bolhas é chamado de volume de fase e é usado para limitar 
as subidas de mergulhadores em BMs.

NDLs de hélio são maiores que os NDLs de nitrogênio porque os gases de nitrogênio são mais lentos?
Não categoricamente até atingir o nível de 200 fsw. Nesse ponto, ambos são muito curtos. Caso 
contrário, os NDLs de hélio são mais curtos, exatamente o oposto.

O produto da dióxido de gás vezes a solubilidade escala NDLs e estadiamento de descompressão?
Sim, na verdade, mas você não verá isso nas tabelas, softwares ou medidores de descompressão 
disponíveis usados popularmente hoje em dia. Isso pode mudar.

A alta solubilidade do nitrogênio geralmente torna o nitrogênio menos desejável para o mergulho?
Com certeza, especialmente quando acoplado ao seu peso molecular. Mas o ar é abundante e barato, e o 
hélio é caro. Hoje em dia, mergulhadores técnicos e profissionais não mergulham no ar profundo, sendo 
a profundidade limitante para o mergulho com ar algo na faixa de 130 fsw. Nitrox e helitrox são opções 
de gás rasas ainda melhores que o ar.

Estagiando com trimix, é vantajoso aumentar a fração de oxigênio com a diminuição correspondente 
na fração de hélio nos comutadores de gás OC?
Sim, mantendo assim a fração de nitrogênio relativamente constante na subida e descompressão. A 
mistura inferior deve manter a fração de nitrogênio o mais baixa possível e a fração de oxigênio 
restringida para evitar a toxicidade do oxigênio. O resto é hélio.

Os protocolos Pyle half-stop (ad hoc) se correlacionam com o VPM e o RGBM?
Não, não rigorosamente, mas como as prescrições de Bennett e Marroni, os protocolos de meia parada 
imitam amplas características dos modelos de bolhas (BM).

Os modelos VPM e RGBM de parada profunda podem ser ajustados para produzir paradas rasas?
Somente o uso de bolhas muito estranhas ou gradientes de gás dissolvidos por bolhas permitidos muito 
grandes é o que ocorre com o mergulho sem parar nas zonas rasas. Os modelos de parada profunda e 
parada rasa convergem para mergulho sem parar nas zonas recreativas (menos de 130 fsw).



O RGBM é padronizado em bolhas Doppler?
Não. As bolhas Doppler estão movendo bolhas na corrente sanguínea provenientes de locais por todo o 
corpo. Eles se correlacionam fracamente com a incidência de DCS em mergulhadores, exceto nas curvas 
dos membros. O RGBM está correlacionado com os resultados do DCS em dados de perfil reais baixados 
de computadores de mergulho.

Os tempos sem pararadas RGBM são mais curtos que os tempos sem paradas Haldane?
Principalmente não, dependendo da mistura. Os tempo de mergulho único sem paradas RGBM e os 
tempo de mergulho único sem paradas de Haldane são praticamente os mesmos entre mergulho 
recreativo e até técnico.

O RGBM e o VPM estão correlacionados com os dados de mergulho?
Definitivamente sim, como afirmado repetidamente.
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Parte 3 - Perguntas e respostas - continuação

As diferenças entre os modelos de Haldane e o RGBM não são importantes para o mergulho recreativo?
Nem tanto. Para mergulhos únicos sem parar com ar e nitrox, isso é verdade. Geralmente, não é verdade 
para mergulhos repetitivos, de vários dias e mais profundo que o primeiro, com diferenças notáveis por 
curtos intervalos de tempo, grandes decréscimos de profundidade entre mergulhos sucessivos e excursão 
mais profunda por períodos mais longos no fundo.

RGBM técnico e RGBM recreativo são modelos diferentes?
Não, eles são o mesmo modelo de bolha nos dois casos. O RGBM recreativo foi aprimorado para 
implementação fácil e rápida em computadores de mergulho usando valores M consistentes e obtidos com o 
RGBM técnico completo.

As tabelas recreativas e técnicas da NAUI foram testadas no campo?
Com certeza e correlacionado com o RGBM Data Bank. O teste de campo é um processo contínuo. As 
centenas de milhares de mergulhos realizados por mergulhadores técnicos e recreativos da NAUI 
(estudantes e instrutores) atestam fortemente esse fato. Os picos de DCS no mergulho RGBM são 
inexistentes.

Computadores e equipamentos de mergulho extrapolam fora dos envelopes nominais de mergulho para 
a mistura e o dispositivo (OC e RB) empregado?
Eles extrapolam para qualquer atividade de mergulho dentro ou fora de envelopes nominais ou podem 
desligar se a profundidade exceder as limitações do algoritmo programado. O manual do usuário geralmente 
especifica faixas algorítmicas de profundidade e altitude para as quais existem correlações de dados. 
Mergulhar além do envelope é um negócio arriscado.

Alguns computadores de mergulho oferecem os algoritmos GM e BM como opção de mergulhador?
Sim, como visto anteriormente. Para aumentar a profundidade e o tempo, as diferenças nos regimes de 
estadiamento aumentam obviamente e podem ser facilmente vistas. As escolhas de GM e BM são melhor 
feitas por mergulhadores técnicos e profissionais experientes, usando algoritmos correlatos ou protocolos 
testados pelo tempo.

Os botões agressivos para conservadores nos computadores e no diveware variam muito entre unidades 
e pacotes?
Definitivamente sim. E as alterações do usuário nas configurações podem produzir grandes diferenças nas 
opções de teste. Algumas mudanças de 5 a 10% nos parâmetros críticos, como valores M, Z, raios da bolha, 
fatores de expansão de Boyle, volume permitido de superfície da bolha e outros são os botões de mergulho 
habituais e precisam ser aplicados com cuidado no lado agressivo. Nada de errado com as configurações 
mais conservadoras.

Modelos de bolha (BM) e modelos de gás dissolvido (GM) têm os mesmos NDLs para configurações 
nominais?
Aproximadamente verdade para computadores de mergulho ar e nitrox usando os algoritmos USN, ZHL, 
VPM e RGBM, como também pode ser visto para computadores e diveware acima. Os algoritmos BM 
colapsam com os algoritmos GM no limite da separação de fases pequenas, geralmente no caso de mergulho 
sem parar. Para gases mistos como trimix e heliox, há variações mais amplas nos NDLs. Obviamente, para 
NDLs de mergulho muito profundo se aproxima de zero e a descompressão é sempre necessária.



Os modernos computadores de mergulho podem processar até os modelos biofísicos mais complexos 
para mergulho?
Muito hoje em dia. A velocidade dos chips nos modernos computadores de mergulho rivaliza com os 
smartphones e alcança a categoria de 800 megaflops (800 milhões de flops), com os flops designando uma 
operação de ponto flutuante (somar, subtrair, multiplicar ou dividir) por segundo. Por mais rápido que seja, 
por outro lado, os supercomputadores mais rápidos atualmente operam na faixa de petaflops, um milhão de 
vezes mais rápido. O supercomputador Blue Mountain da LANL foi usado para processar os 3200+ perfis de 
mergulhador baixados no LANL DB para correlacionar e ajustar os algoritmos USN, ZHL, VPM e RGBM e 
ainda levar 13 minutos do relógio de parede. Os computadores quânticos no horizonte serão capazes de 
processar a mesma tarefa em aproximadamente dois segundos.

Computadores de mergulho e software de planejamento de mergulho estão substituindo as tradicionais 
tabelas de mergulho?
<ou o mergulhador treinado e experiente, provavelmente. Os iniciantes ainda usam e provavelmente se 
beneficiam com o aprendizado e a compreensão das tabelas de mergulho, especialmente no mergulho 
recreativo com ar e no mergulho com nitrox. Na área técnica, existem poucas tabelas de mergulho com as 
Tabelas de Mergulho Técnico NAUI como uma exceção singular. Confira e use-os com segurança.

Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis?
Rapaz, quando se trata de fabricação de computadores, modelos, tabelas e softwares, há uma certa verdade 
na afirmação. Um declarativo melhor pode estar incompleto ao invés de errado, mas o ponto está bem 
entendido na arena de mergulho. Dick Vann comentou certa vez que "os modelos de mergulho são como 
meias - todo mundo tem duas e as duas cheiram mal". Modelos úteis, fedorentos ou não, são aqueles que 
estão correlacionados com dados reais de mergulho, são confiáveis e são reproduzíveis sob uma ampla 
variedade de condições ambientais e fisiológicas. Não é um requisito fácil nem trivial, com certeza.

As tabelas USN originais foram exaustivamente testadas?
Nem mesmo perto. Edward Lanphier, responsável pelo programa nos anos 50, relatou no Workshop de 
Mergulho Repetitivo da AAUS em Woods Hole, Massachusetts, nos anos 90 que as Tabelas de Mergulho 
Repetitivo da USN foram "testadas por alguns perfis repetitivos" e o resto foram "extrapolações". Felizmente, 
o modelo USN (Workman) teve muito conservadorismo, porque o compartimento de tecido mais lento
(120 minutos) foi usado para controlar o mergulho repetitivo.

Testes na câmara e úmidos de um perfil específico não são conclusivos para todos os mergulhos em 
todos os sistemas em todas as misturas de gases?
Com certeza, mas muitas vezes pode fornecer métricas para protocolos de preparação seguros, sejam bem-
sucedidos ou não. Aqui é onde os DBs brilham por causa da diversidade de perfis e resultados. E baixo custo 
versus câmara e testes de úmidos.



As agências de treinamento estão ou têm realizando alguns de seus próprios testes de modelos de 
parada superficial e profunda?
Bastante. A PADI, há cerca de 20 anos, realizou testes em águas abertas nas tabelas da USN para mergulho 
repetitivo e criou outro conjunto chamado DSAT Tables. As tabelas DSAT possuem NDLs Spencer (mais 
conservadoras que as USN NDLs) e procedimentos repetitivos menos conservadores que as tabelas USN 
originais. A ANDI testou ativamente o RGBM usando seus instrutores antes de lançar novos padrões e 
software de treinamento (ANDI GAP) para mergulho com ar e nitrox. A NAUI, é claro, testou o RGBM por 
muitos anos antes de estender os padrões de treinamento e emitir um conjunto completo de tabelas de 
mergulho técnico para tabelas OC air, nitrox, helitrox e trimix plus RB para alguns diluentes padrão. O 
software NAUI GAP foi lançado no início dos anos 2000, lançado nas tabelas de mergulho técnico da NAUI 
e, mais recentemente e em tempo hábil, o Free Phase RGBM Simulator foi empacotado para venda 
comercialmente e através do NAUI. O Free Phase RGBM Simulator também combina com as Tabelas de 
Mergulho Técnico NAUI. Isso é importante para segurança, treinamento e uniformidade e 
reprodutibilidade necessárias. O treinamento de todas as agências tem sido eficiente, seguro e digno de 
nota, seja usando protocolos de parada rasa ou profunda.
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Parte 4 - Perguntas e Respostas - continuação

A contra-decisão isobárica (CDI) é apenas uma mistura teórica e nunca foi observada?
Não. Foi demonstrado e observado em experimentos de laboratório com hélio e nitrogênio. Mudanças 
inadequadas de gás de misturas à base de nitrogênio para misturas à base de hélio (pesadas à claras) foram 
implicadas como causadoras de DCS. Cálculos simples com pacotes de diveware quantificam facilmente os 
efeitos em gases apenas dissolvidos.

As tabelas NAUI RGBM recreativas e sem cálculo são conservadoras?
Sim novamente e muito fácil de usar em relação às versões mais antigas das tabelas NAUI com base no 
modelo USN. Um conjunto simples de mergulhos repetitivos até os limites das Tabelas AirUI e Nitrox 
NAUI RGBM em comparação com os tempos permitidos nas antigas Tabelas NAUI (USN) enfatizarão a 
conservação. Para as tabelas de ensino, as tabelas NAUI RGBM Air e Nitrox são ideais para neófitos e úteis 
para mergulhadores experientes.

A taxa de acerto do DCS em testes de câmara é menor que testes em oceano aberto para o mesmo 
perfil?
Outro sim, como observado por Peter Bennett. A variabilidade de impactos ambientais, conforto e 
conscientização do mergulhador, modificações de flutuabilidade e demandas de equipamentos em águas 
abertas versus a tranquilidade e o conforto dos leitos de câmaras pesam mais nos testes em águas abertas.

Todas as agências de treinamento ensinam tabelas de mergulho?
Não mais. Alguns determinam e ensinam computadores de mergulho para facilitar e simplicidade como 
política principal. Acho que é como usar calculadoras para aritmética em vez de saber como adicionar, 
subtrair, multiplicar e dividir. A sua ligação, não a nossa.

GFs foram testados e correlacionados com VPM e RGBM?
Não, mas esse é um exercício que pode valer a pena fornecer métricas de referência contra algoritmos de 
software e computador de mergulho consistentes, uniformes e amplamente utilizados. Os GFs são 
arbitrários e não consistentes. A correlação de GFs com BMs experimentadas, testadas e seguras está na 
lista de itens aqui na LANL há algum tempo. Veremos.

Paradas profundas controlam a bolha e paradas rasas tratam a bolha?
Certamente verdade do ponto de vista da física pura, mas os processos bioquímicos e metabólicos afetam o 
tecido e o sangue de maneiras que não foram quantificadas nem incorporadas nos BMs (nem nos GMs). 
Em face disso, a afirmação (atribuída a alguns na comunidade médica) é uma descrição simples das 
diferenças entre os BMs e os GMs. Para mergulhos arbitrários, os protocolos BM de risco de superfície 
igual são sempre mais curtos que os protocolos GM correspondentes. Isso é digno de nota por qualquer 
motivo.



Computadores e equipamentos de mergulho extrapolam fora dos envelopes nominais de mergulho 
para a mistura e o dispositivo (OC e RB) empregado?
Eles extrapolam para qualquer atividade de mergulho dentro ou fora de envelopes nominais ou podem 
desligar se a profundidade exceder as limitações do algoritmo programado. O manual do usuário 
geralmente especifica faixas algorítmicas de profundidade e altitude para as quais existem correlações de 
dados. Mergulhar além do envelope é um negócio arriscado.

Alguns computadores de mergulho oferecem os algoritmos GM e BM como opção de mergulhador?
Sim, como visto anteriormente. Para aumentar a profundidade e o tempo, as diferenças nos regimes de 
estadiamento aumentam, obviamente. Essas escolhas são melhor feitas por mergulhadores técnicos e 
profissionais experientes.

Modelos de computador foram basicamente validados?
Sim, mas uma pergunta delicada e depende do seu ponto de vista de validação. Certamente USN, ZHL, 
VPM e RGBM são considerados validados da maioria das perspectivas do usuário, tendo sido mergulhados 
em computador com segurança por muitos anos sem picos de DCS e oxtox e uma taxa de incidência abaixo 
de 1% aproximadamente. Provavelmente o mesmo se aplica a qualquer modelo de computador que tenha 
apresentado desempenho seguro semelhante ao longo do tempo. Em um nível mais científico, USN, ZHL, 
VPM e RGBM foram correlacionados com dados de baixa prevalência de DCS. Os testes de laboratório e 
úmidos dos modelos são seletivos e geralmente se concentram em um ou outro perfil, e não em todo o 
espectro de mergulho em gases mistos, sistemas OC, RB e exposições profundas e rasas, para citar alguns. 
Testes únicos em um único perfil sugerem a pergunta para alguns. É aí que os bancos de dados (DB) são 
importantes. Mencionamos teste a seco e a úmido, dados, e implicações por mergulhar antes.

O estadiamento do modelo de bolha geralmente leva a paradas mais profundas e menores tempos de 
execução de descompressão do que os modelos clássicos de valor M?
Sim, no sentido amplo, mas apenas categoricamente verdadeiro quando se comparam perfis de risco iguais. 
Isso requer dados e análises de profundidade e profundidade.

Às vezes, a TM era problemática com abandono em 35 fsw?
Sim, ocorreram problemas em alguns testes de câmara hiperbárica.

A parada em meia profundidade para mergulho recreativo é apenas uma precaução?
Não, não exatamente. Os testes de Bennett e Marroni mostraram que os escores do Doppler foram 
sistematicamente reduzidos com paradas semi-profundas no intervalo de dois minutos.

Paradas de segurança rasas recreativas também são preventivas?
Talvez, mas difícil de dizer. Estatísticas sobre mergulho recreativo nos NDLs sugerem que a taxa de 
incidência de DCS está no nível de ruído. Outros apontam que a segurança superficial impede o controle 
da flutuabilidade do mergulhador como uma espinha benéfica.



Modelos de bolha são mais arriscados que modelos de gás dissolvido ou vice-versa?
Nada. Parece que ambos estão sendo mergulhados em segurança com medidores de descompressão, 
tabelas e software de planejamento de mergulho. Se houvesse picos de DCS em ambos os usos, ouviríamos 
sobre isso rapidamente de todos os quadrantes, principalmente do pessoal do medidor. Razões para isso 
são óbvias.

Bolhas de gel e bolhas corporais são iguais?
Não, as bolhas corporais são perfundidas e metabólicas. Diferenças sutis são vistas nas estruturas da pele 
com bolhas.

Deus criou o hélio para mergulho, mas o diabo o substituiu por nitrogênio?
Só poderia ser, e se assim for, Satanás também fez o hélio muito caro.

Espero que sejam interessantes e úteis para o mergulhador técnico. Mergulho seguro e divertido.
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