
 

 

 

Paradas profundas, sobre o que são? 
 

Introdução 
 

Você pode ter ouvido falar delas, ou mergulhadores experientes, especialmente aqueles que são 

tecnicamente treinados, podem tê-los mencionado em uma conversa, você pode até ter lido uma ou 

duas coisas sobre elas. Mas a questão permanece: o que diabos são paradas profundas , e por que 

é útil saber sobre elas como mergulhador recreativo? 

Nos últimos 15 anos, mais ou menos, as paradas profundas fizeram um progresso lento, mas 

constante, do caminho fechado do mergulho técnico para o mergulho recreativo diário. Seu 

progresso tem sido tão difundido que até os fabricantes de computadores cederam, e hoje muitos 

computadores de mergulho recreativo têm paradas profundas incorporadas em seus algoritmos. 

Os computadores de mergulho de hoje utilizam um método muito simples para indicar uma parada 

profunda para o usuário. A maioria dos computadores indica um teto de descompressão para o 

mergulhador quando ele inicia sua subida, mesmo que o mergulhador não tenha nenhuma obrigação 

de descompressão. Esse teto, que é muito mais profundo do que qualquer teto de parada de 

descompressão, dura apenas um a dois minutos quando o mergulhador o alcança. O mergulhador 

pode então retomar sua subida normalmente. Mas o que queremos saber é por que todo esse alarido 

sobre pontos profundos, o que são e o que fazem? 

Voltando a olhar no tempo, torna-se evidente que toda essa nova parte da teoria da descompressão 

e seu desenvolvimento se deve principalmente à genialidade de um homem. 

 

 



 

Uma breve história de um homem 
 

O início dos anos 90 foi um grande momento para o entendimento da teoria da descompressão, bem 

como alguns grandes saltos na qualidade e inovação tecnológica dos equipamentos de mergulho. 

Um dos maiores contribuidores da teoria da descompressão foi o Dr. Richard Pyle. O médico, que é 

um ictiologista (alguém que estuda peixes), conduzia regularmente mergulhos enquanto trabalhava 

em um museu e centro de pesquisa no Havaí. Seu mergulho, que era uma mistura de recreação e 

técnica, resultou em algumas observações que despertaram sua curiosidade científica, e o resultado 

final foi a criação de paradas profundas. 

 

Uma pergunta curiosa 
 

A pergunta que o Dr. Pyle tentou responder era curiosa, pois ao longo do tempo ele percebeu que, 

embora conduzisse milhares de mergulhos, às vezes se sentia muito cansado depois dos mergulhos, 

e às vezes se sentia absolutamente bem. Essa pergunta realmente incomodou o médico 

empreendedor, pois o evento ocorreu em muitos mergulhos que, para todos os efeitos, eram 

idênticos. Tinha que haver uma razão para isso. 

 

Psicologia, talvez? 
 

Como qualquer cientista que se preze, o Dr. Pyle começou aplicando seu método científico ao 

problema, e a primeira coisa que ele precisou fazer foi reunir um grande conjunto de dados sólidos 

para permitir que ele chegasse a uma conclusão viável. O Dr. Pyle começou a registrar 

meticulosamente em detalhes os eventos de cada mergulho que estava fazendo. Depois de coletar 

os dados e estudá-los, ele chegou a uma conclusão impressionante: os mergulhos que resultaram 

em menos fadiga foram os que ele coletou uma amostra de peixe. Mergulhos em que ele não coletou 

uma amostra foram os mergulhos que o fizeram se sentir cansado após o mergulho. 

 
A princípio, a solução parecia psicossomática - certamente, segundo o dr. Pyle, não poderia ser tão 

obvio que "pegar um peixe" levasse a menos fadiga! Afinal, ele era um cientista experiente que havia 

coletado centenas, senão milhares de espécimes, e não era um novo pesquisador tonto feliz com um 

peixe. Ele teria que cavar mais fundo para descobrir a verdade. 

 

 

Peixe explodindo 
 

Depois de voltar e examinar os dados novamente, o médico empreendedor finalmente teve seu 

momento eureka. Ele percebeu que não tinha nada a ver com psicologia e tinha tudo a ver com peixes 

explodindo. 



Os peixes têm uma maneira única de controlar sua flutuabilidade; dentro do peixe, existe uma bexiga 

natatória que o peixe usa como um BCD. O peixe adiciona e remove gás dessa bexiga para controlar 

sua flutuabilidade. Quando você captura uma amostra de peixe e começa a subir com ela, é 

necessário parar por um minuto ou mais e usar uma seringa para liberar parte do gás em expansão 

da bexiga natatória da amostra. Se o mergulhador não fizer isso, a bexiga natatória explodirá em 

subida e arruinará a amostra, e é exatamente isso que o Dr. Pyle estava fazendo toda vez que 

coletava uma amostra. Ele percebeu que essas paradas, que eram muito mais profundas do que as 

paradas descompressivas normais, não apenas permitiam que o médico expelisse gás do peixe, mas 

também permitiam que seu próprio corpo liberasse pequenas quantidades de gás de seus tecidos 

rápidos. 

 
Para Pyle  
 

O médico continuou publicando suas descobertas e desenvolvendo uma fórmula matemática para 

calcular sua maneira de fazer paradas profundas, e a partir desse dia Pyle nasceram e paradas 

profundas. Escusado será dizer que, desde aqueles dias inebriantes, tem havido cada vez mais 

pesquisas, uma vez que os mergulhadores têm um grande interesse em desenvolver esse novo ramo 

da teoria da descompressão. 

 

Só mergulho por lazer; eu realmente preciso me preocupar com pontos 

profundos? 
Não necessariamente, mas é uma boa idéia: qualquer mergulhador recreativo que se preze faz uma 

parada de segurança de 3 minutos a 5 metros depois de quase todo mergulho, por que? Permitir que 

seus tecidos liberem gás e reduzir o risco de formação de bolhas após a superfície. É exatamente o 

mesmo com o uso de pontos profundos no mergulho recreativo. Pense nelas como paradas de 

segurança mais profundas que basicamente controlam sua velocidade de subida e limpam o perfil de 

subida. Eles são uma ferramenta que, embora não seja obrigatória, você deve usar. 

Como mergulhador recreativo, qual é a melhor metodologia de parada 

profunda para usar? 
Pode ser bastante complexo tentar descobrir as paradas de Pyle ou algumas das outras metodologias 

mais técnicas de mergulho e implementá-las durante um mergulho recreativo. Um dos melhores e 

mais fáceis de implementar é baseado na estratégia de parada do WKPP (Woodville Karst Plains 

Project). Essa estratégia implica uma subida lenta inicial a 80% da profundidade máxima do mergulho, 

seguida por uma subida gradual em incrementos de 3 metros, com pelo menos 30 segundos de 

parada em todos os níveis. Simplificando, um mergulho de 30 metros teria uma subida a 24 metros, 

pararia por um minuto e depois 21,18,15,12,9, etc. e em cada nível subseqüente, haveria uma parada 

de pelo menos 30 segundos em cada nível. 

Então, existem outras metodologias de parada profunda? 
Desde a época do Dr. Pyle, algumas metodologias foram desenvolvidas. A maioria destes 

permaneceu firmemente abrigada na comunidade de mergulho técnico, pois eles tentaram resolver 

um problema fundamental com as paradas de Pyle. Ou seja, eles não refletiam a carga real de gás 

de tecido. Algumas dessas metodologias incluem fatores de gradiente , paradas de micro bolhas, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyle_stop
http://www.diverite.com/articles/gradient-factors/


paradas de expansão de volume de gás e as paradas WKPP acima mencionadas. Hoje, para 

mergulhadores técnicos, o padrão da indústria é um fator de gradiente, pois se baseia na carga de 

tecidos e é relativamente fácil de incorporar nos planos e software de mergulho. 

Existem novos desenvolvimentos na teoria de paradas profundas? 
Nos últimos dois anos, houve um ou dois trabalhos de pesquisa que questionaram a validade e a 

teoria subjacente por trás de paradas profundas. No entanto, deve-se notar que, atualmente, essa 

pesquisa ainda está engatinhando e ainda não foi comprovada. Por outro lado, por experiência 

própria, sabemos que paradas profundas realmente funcionam e foram usadas por milhares de 

mergulhadores em milhares de mergulhos nos últimos 20 anos. 
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