
VPM - Variable Model Permeability 

 

O modelo de permeabilidade variável ou VPM é um algoritmo usado para calcular as 

paradas de descompressão necessárias para um perfil de mergulho específico. Foi 

desenvolvido pela D.E. Yount e outros para uso em mergulho profissional, mergulho técnico 

e mergulho recreativo. Foi desenvolvido para modelar observações laboratoriais de 

formação e crescimento de bolhas de nitrogênio formadas durante a ascensão (subida) do 

mergulho, em sistemas inanimados e in vivo expostos à determinada pressão (no 

laboratório).  

O modelo VPM é o resultado de muitos anos de trabalho de indivíduos dedicados, 

pesquisadores, uma parcela da indústria de mergulho e diversos mergulhadores técnicos. 

Os vários algoritmos usados no modelo foram desenvolvidos ao longo de muitos anos, 

inicialmente em trabalhos de pesquisa e posteriormente em um grupos mais amplos e 

sujeito a revisões sendo concluído no ano de 2000. Erik Baker e Eric Maiken foram 

essenciais para a conclusão do modelo e eles adicionaram a revisão final ao VPM-B em 

2002, que se tornou o algoritmo padrão de uso comum atualmente pela grande maioria 

dos mergulhadores técnicos e com uso de rebreather. 

Em 1986, este modelo foi aplicado por pesquisadores da Universidade do Havaí para 

calcular tabelas de descompressão para uso no mergulho prevenindo à doença 

descompressiva. O VPM presume que núcleos ou micronúcleos microscópicos de bolhas 

sempre existem na água e nos tecidos que contêm água (cerca de 75% do peso de um 

músculo é composto por água, o sangue contém 95% de água, a gordura corporal 14%, o 

tecido ósseo 22%, o corpo humano em geral possui cerca de 65% de água em homens 

adultos e 60% em mulheres adultas). 

O VPM é um algoritmo de descompressão que tenta prever o comportamento das 

bolhas no corpo humano durante a descompressão, comparados aos perfis típicos de 

Bühlmann, os perfis de mergulho VPM geralmente têm paradas iniciais mais profundas que, 

acredita-se, reduzem a formação de bolhas, além de um tempo reduzido em profundidades 

rasas.  

O VPM-B (uma versão que inclui ajustes para os efeitos da Lei de Boyle) é popular 

entre a comunidade de mergulho técnico e mergulho com Rebreather para uso no cálculo 

de tabelas de mergulho com paradas necessárias e obrigatórias. A empresa Canadense 

Shearwater Research https://www.shearwater.com/ implementou o VPM-B de acordo com 

https://www.shearwater.com/


a especificação original de Erik Baker.  O VPM-B permite que um fator de conservadorismo 

seja ajustado em uma faixa de 0 (menos conservador) a +5 (mais conservador), além de 

implementar a versão de referência da Baker, a Shearwater Research adicionou uma 

versão aprimorada porque alguns mergulhadores acreditam que os tempos reduzidos de 

parada em profundidade rasa podem ser muito curtos para perfis VPM-B longos.  

A opção Gradient Factor Surfacing (GFS) adiciona conservadorismo às paradas 

rasas em mergulhos com requisitos de descompressão significativos (mergulhos com 

DECO total necessário superior a uma hora). A opção GFS é um híbrido que escolhe 

automaticamente o teto de descompressão do mais conservador do VPM -B e um perfil 

Bühlmann ZHL-16C. Para o perfil de Bühlmann, é usado um único fator de gradiente, 

ajustável entre 70% (mais conservador) e 99% (menos conservador), o padrão é 90%. 

Qualquer núcleo maior que um tamanho "crítico" específico, relacionado à 

profundidade máxima do mergulho (pressão de exposição) crescerá após a 

descompressão (quando o mergulhador subir novamente).  

O VPM visa minimizar o volume total dessas bolhas crescentes (o crescimento delas 

e a velocidade desse crescimento), mantendo a pressão externa grande (a pressão do meio 

ambiente) e as pressões parciais inspiradas do gás inerte (nitrogênio) baixas durante a 

descompressão.  

O modelo depende das suposições de que existem diferentes tamanhos de bolhas 

no corpo; que as bolhas maiores requerem menos redução na pressão para começar a 

crescer do que as menores; e que existem menos bolhas grandes do que bolhas menores.  

Eles são usados para construir um algoritmo que fornece agendas de 

descompressão projetadas para permitir que as bolhas maiores e crescentes sejam 

eliminadas antes que possam causar problemas (durante à subida – evitando ou 

minimizando riscos à DD). Até 2002, o RGBM foi essencialmente a mesma coisa que o VPM 

sendo ambos usados para um único mergulho descompressivo.  

Mesmo que Bruce Wienke afirmava ter "abandonado" a pesquisa sobre o VPM, suas 

publicações e parceiros fornecedores desmentem isso pois aparentemente o RGBM ainda 

usava elementos centrais do algoritmo VPM de Yount e Hoffman como base. Ainda em 

2004, foi demonstrado a partir de programas comerciais que o RGBM ainda era sustentado 

por de Yount e Hoffman como um algoritmo interativo e base de tudo.   

Com a ampla distribuição do VPM, Wienke foi colocado sob pressão para diferenciar 

seu produto (RGM do VPM) pelos clientes que pagaram para que o material pudesse ser 



obtido praticamente de graça o que resultou em um novo modelo de RGBM, divulgado na 

indústria do mergulho, que na verdade, só resultou em ajustes no modelo que estava sendo 

utilizado gratuitamente.   

 

Procedimentos de Descompressão Convencionais: 

  Uma das principais diferenças entre o VPM e algoritmos de supersaturação padrões 

é que os programas de VPM utilizam um procedimento interativo para calcular uma 

programação de descompressão. Em cada passo da interação, uma nova programação de 

descompressão é calculado. O tempo total de descompressão é então alimentado e volta 

para o cálculo revendo os gradientes e um novo horário mais liberal é produzido. Talvez 

isso deve ser chamado de "IGBM" o aumento modelo bolha gradiente. 

Este processo de atualização das repetições de subida até o tempo de 

descompressão converge para o que supostamente corresponde à formação da 

quantidade permitida máxima de gás livre. Os primeiros e últimos horários produzidos por 

um breve mergulho são muitas vezes bastante diferente. Isto resulta da contribuição de 

ambos a magnitude do gradiente de crescimento + G e o tempo em que o gradiente atua 

para promover o crescimento de bolhas.  

Depois de um breve mergulho, os tecidos rapidamente zeram o gás inerte da 

circulação, porque o tempo em que o gradiente atua é pequena, a magnitude de G pode 

ser aumentado, permitindo paradas curtas e rasas. Tabelas VPM lidam com a entrada e 

saída de gaseificação de gás dissolvido em tecidos do mesmo modo que os cálculos de 

Haldane convencionais. Isto é, compartimentos paralelos com meios-tempos exponenciais 

que variam de minutos a horas, são utilizados para modelar a absorção e eliminação de 

gás inerte (nitrogênio) pelo corpo. Este é dentro e fora de uso de gás é tratado de forma 

simétrica em todos os programas.  

A divergência da VPM a partir de cálculos convencionais está nos detalhes de como 

a subida de um mergulhador é controlado. Em vez de estabelecer limites sobre a pressão 

máxima com o gás dissolvido em tecidos e à pressão ambiente (supersaturação), os 

acessos são limitados, controlando o volume de gás que evolui no corpo devido à inevitável 

formação de bolhas. Enquanto este volume é mantida menor do que um certo "volume 

crítico", presume-se que o corpo de um mergulhador tem a capacidade de tolerar as 

bolhas. Se o volume das bolhas excede o volume crítico, o mergulhador está em risco de 

uma DD ou uma suscetibilidade maior digamos assim.  



O volume do gás nas bolhas está relacionada com o produto: (número de bolhas) x 

(subida) x (tempo de crescimento). O número de bolhas de crescimento é definida por 

meio da compressão máxima encontrado em um mergulho. Esta pressão de esmagamento 

está relacionada com a maior profundidade do mergulho, bem como a mistura de gás e 

taxa de descida. Todos os programas disponíveis relacionam diretamente à profundidade 

máxima.  

O gradientes e crescimento bolha são controlados pela programação da taxa e 

velocidade de subida com a superfície considerada explicitamente a última parada de 

descompressão. 

Em vez de utilizar dezenas ou centenas de parâmetros de forma arbitrária para gerar 

tempos de subida, o resultado principal de VPM representa a substituição da matriz 

limitativa de subida dos valores de M com apenas quatro constantes, correspondendo a 

quantidades físicas e fisiológicas mensuráveis. 

 

UM BREVE HISTÓRICO: 

1974 – 1981 Os títulos dos trabalhos de pesquisa incluem formação de bolhas, nucleação 

de bolhas em fluidos supersaturados, crescimento de bolhas isobáricas, peles das bolhas 

e de permeabilidade variável, determinação dos raios dos núcleos de cavitação de gás, 

aplicação de um modelo de formação de bolhas na doença descompressiva. 

1982 – 1984 Artigos de pesquisa de Yount, D.E. Hoffman, DC SGillary, EW evolução, 

geração e regeneração de núcleos de cavitação de gás, uso de um modelo de cavitação 

para calcular tabelas de mergulho, fissão de microbolhas em soluções de surfactantes, 

investigação microscópica dos núcleos de formação de bolhas. 

1986 Modelo de permeabilidade variável (VPM) - Tabelas Yount e Hoffman. 

1990 Eric Maiken começa a trabalhar com o código VPM. 

1992 Eric Maiken começa a mergulhar na faixa de profundidade de 130 a 220 pés, com 

descompressão com O2, e progride para trimix até 250 pés. 

1994 Eric Maiken distribui seu programa  VPM Basic para mergulhadores e pesquisadores.  

1995 O algoritmo VPM de Yount e Hoffman (1986) foi disponibilizado gratuitamente para 

programadores e pesquisadores na conferência de tecnologia de mergulho TEK95EUA. 

Eric lançou seu programa VPM e relatou suas experiências. O texto desta conferência 

"Estratégias de Descompressão de Bolhas" mais tarde se tornou um artigo na revista Deep 

Tech de Win Remly e Curt Bowen. 



1998 Rob Murray discute e testa o progresso do trabalho do VPM de Eric Maiken. David 

Yount participa de discussões, satisfeito ao ver seu trabalho de pesquisa em uso. Erik Baker 

(desenvolvedor do modelo Gradient Factor) se junta ao projeto. Muitos pesquisadores 

conhecidos de outros modelos e projetos de descompressão, mergulhadores de tecnologia 

e líderes da indústria e outros contribuem para o progresso do modelo VPM. A lista VPM 

cresce para mais de 200 membros. 

1999 O desenvolvimento do VPM progride com David Yount, Eric Maiken, Erik Baker 

trabalhando em mergulho repetitivo e escrevendo um artigo para a conferência 

Smithsonian sobre perfis de mergulho reverso. 

2000 David Yount, professor de física e astronomia do UH, morre em abril aos 64 anos. O 

algoritmo principal do VPM foi finalizado em junho de 2000 quando o algoritmo preliminar 

de David Yount para vários mergulhos no VPM foi apresentado na conferência UHMS em 

Estocolmo. Nesse momento, o algoritmo havia avançado além do artigo de Yount / Hoffman, 

de 1986, para incluir vários gases e interruptores inertes, novas dinâmicas no cálculo do 

raio crítico (por exemplo, influência de subida e descida em raios críticos), além de rastrear 

os efeitos de vários mergulhos. Os códigos do programa Fortan VPM de Erik Baker foram 

finalizados (domínio público) com contribuições de muitos envolvidos nos últimos anos. 

Isso se torna a implementação padrão do VPM no momento. 

2001 Ross Hemingway (desenvolvedor do programa Z-Planner) adapta os códigos VPM 

Fortan de Erik Baker do seu estado de console do DOS, em um programa completo do 

Windows. Este é o primeiro programa Windows com VPM, e o público em geral tem sua 

primeira aparência e uso de perfis VPM. O novo programa é chamado V-Planner e é 

lançado como freeware em julho. 

2002 O uso do VPM no mergulho com tecnologia recreativa cresce. O modelo é adaptado 

para uso com o planejamento da CCR. O feedback do mergulhador e as experiências 

documentadas aumentam. O feedback inicial sugere que o modelo é um pouco limitado 

em seus perfis. Erik Baker inicia o trabalho de revisão do modelo original. Isso resulta em 

uma alteração no método de cálculo dos limites máximos de subida e como eles são 

propagados através da subida. A revisão do modelo é denominada VPM-B e se torna o 

padrão para o VPM. 

2003 Fevereiro: V-Planner com VPM-B lançado na conferência NAUI Deep Stop. O IANTD 

inclui tabelas VPM-B em novos cursos de treinamento da CCR. O VPM inicia um trabalho 

comercial como um programa de descompressão aprovado pelas autoridades marítimas 



dinamarquesas. O programa V-Planner foi desenvolvido para incluir muitos dos recursos e 

práticas atuais de planejamento de mergulho em tecnologia. 

2004 O V-Planner e o VPM / B agora são amplamente utilizados por mergulhadores 

técnicos nos EUA e Canadá e continuam a crescer em todo o mundo. Dave Shaw 

estabelece o recorde mundial de profundidade de CCR (270m na caverna Boesmansgat) 

com o VPM-B. 

2005 A opção de modelo VPM-B / E foi introduzida. O GUE adiciona o modelo VPM-B ao 

seu programa DecoPlanner. O computador de mergulho com tecnologia VR3 adiciona o 

nome do modelo VPM-B / E. 

2006 Cedric Verdier estabelece recorde de 201m Megulho com rebreather na caverna Sra 

Keow, em Krabi, Tailândia, usando o VPM-B / E. Três meses depois, Cedric Verdier 

mergulha para 176m no Yamashiro, com VPM-B / E. 

2007 Cedric Verdier em um Megulho com VPM-B / E, junto com Ben Reymenants descem  

226m e 239m na caverna Sra Keow, em Krabi, na Tailândia. 

 

O VPM-B e o V-Planner foram adicionados ao manual alemão TDI Trimix e utilizados 

em todos os cursos de Procedimentos de descompressão, Extended Range, Trimix e 

Advanced Trimix como software oficial de descompressão. 

O V-Planner Live com cálculos VPM-B e VPM-B / E em tempo real para um 

computador de mergulho submersível é adicionado ao computador de tecnologia 

Liquivision X1. 

2008 Matt Reed, Mike Taylor, Roger Ingebo, Paul Neilson mergulham a 120m na Princesa 

do Oriente, nos arredores de Manila Bay, Filipinas (com total de 7 mergulhos). Todos os 

mergulhadores usaram o VPM-B e Mike usou um Liquivision X1 com o V-Planner Live. 

 

Pim van der Horst, Henrik Enckell, Per Bjorn Rakvag, Spyros Spyro e Cedric Verdier, 

usando os procedimentos Meg, DIRRebreather e perfis VPM-B deco, realizaram 10 

mergulhos no HMS Victoria, localizado perto de Lebabon. As profundidades do mergulho 

variavam de 100m, com alguns membros da equipe atingindo o fundo aos 140m, e dois 

membros usaram o X1 com o V-Planner Live. 

2009 Foi cirado o banco de dados online do V-Planner Live . Os mergulhadores podem 

fazer upload dos perfis de mergulho reais, conforme registrados no Liquivision X1, no 



banco de dados. O banco de dados possui 11.000 perfis de mergulho a partir de 09 de 

agosto e continua a aumentar em 1.000 mergulhos por mês. 

 

A variação do modelo VPM-B / FBO foi adicionada. O Fast Bail Out (FBO) é projetado para 

mergulhadores da CCR para uso em situações de resgate. Reduz o volume de gás diluente 

necessário durante o resgate. 

2011 VPM-B e VPM-B / E adicionados ao computador de mergulho HeinrichsWeikamp DR5 

como Multideco-DR5. A base de dados on - line do V-Planner Live agora possui mais de 

50.000 mergulhos. 

O computador de mergulho Predator adiciona a opção de modelo VPM-B. 

Krzysztof Starnawski mergulha MultiDeco-X1 e VPM-B / E para 283m em Dahab Egito, com 

um sistema de rebreather duplo. 

2015 A base de dados on-line V-Planner e MultiDeco agora possui mais de 140.000 

mergulhos. 

 

Referências: 

http://www.decompression.org/maiken/VPM/Links.htm 
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http://www.decompression.org/maiken/VPM/VPM_Program_Site_Map.htm 

http://www.hhssoftware.com/v-planner/vpmdetail.php 

http://www.decompression.org/maiken/VPM/Bubble_Model_Program_Info.htm 

https://www.shearwater.com/ 
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