
 

RESUMO - Efeitos Direto da Pressão: 

 

O estudo das leis da física nos auxiliarão na compreensão das mudanças ambientais, às quais 

os mergulhadores irão enfrentar. Principalmente ao sair do meio aéreo no qual vivemos 

normalmente e entrar no meio líquido onde os comportamentos físicos e biológicos se alteram 

de forma acentuada. 

 

A água é mais densa que o ar, é incompressível, afeta a transmissão da luz, do calor e  absorve 

rapidamente o calor, então AFETA: 

- O movimento do mergulhador: aumenta o arrasto e a resistência ao movimento, gerando um 

gasto maior de energia. 

- A visão do mergulhador: Objetos quando vistos sob a água parecem 25% mais próximos e 

33% maiores. 

- A audição do mergulhador: O som viaja 4 vezes mais rápido na água (desorientação) 

- A respiração do mergulhador. 

- E provoca perda de calor no mergulhador: A água conduz calor 25 vezes mais rápido que o 

ar. 

- O consumo de ar: Durante o mergulho, você respira um volume fixo de ar à pressão ambiente 

e, portanto, o consumo aumenta com a profundidade, o ar preenche os espaços aéreos do 

nosso corpo, e a cada 10 metros nosso consumo dobra. 

 

Pressão: É toda força exercida sobre um corpo e medida em Kgf/cm2. O ar que respiramos 

exerce uma pressão sobre o nosso corpo ao nível do mar de 1 Kgf/cm2  que é igual a 1 ATM. 

COMO FUNCIONA O AUMENTO DE PRESSÃO: PROF/10+1 = ATA 

0m...............................1ATA 

10m..............................2ATA 

20m..............................3ATA 

30m..............................4ATA 

40m..............................5ATA 

 



 

As principais leis da Física Aplicada ao Mergulho: 

1 Lei de Boyle e Mariotte: Os gases variam seu volume quando variam a pressão a uma 

temperatura constante (fala de pressão e volume) se aplica ao mergulho quando falamos de 

barotraumas e também para calcular nosso consumo e qual volume de um gás utilizável num 

cilindro com uma dada pressão. O AUMENTO DA PRESSÃO REDUZ O VOLUME. 

 

2 Lei de Charles: A pressão absoluta e o volume de um gás variam com sua temperatura. O 

volume por exemplo pode aumentar se a temperatura aumentar de um gás num recipiente, 

como ao encher o cilindro, ele esquenta, acusando uma pressão X mas ao colocar na água fria 

a pressão cai porque caiu a temperatura. NUNCA DEIXE O CILINDRO NO SOL. 

 

3 Lei de Henry: As moléculas de gás em contato com um líquido entrarão em solução no 

líquido onde se dissolverão. Resumindo: Aumentando a pressão e diminuindo a 

temperatura, mais gás se dissolve no líquido e com mais facilidade. Diminuindo a 

pressão, ou aumentando a temperatura resultará em mais gás saindo da solução. Ex. ao 

abrir uma garrafa de coca cola que você chacoalhou ela espuma porque o gás carbônico sai 

do líquido. A lei de Henry é a base para os modelos de descompressão, como os gases se 

comportam nos tecidos e líquidos do nosso corpo. 

 

4 Lei de Dalton: O efeito de um gás no mergulhador está diretamente relacionado a pressão 

parcial daquele gás quanto maior a pressão maior o efeito do gás. Para efeito de cálculos 

considere o ar 79% de N2 e 21% de O2. Pp = Pa x % gás exemplo: a 30m qual a Pp 

Pp=4x 79/100 = 3,16 ATA de N2 e Pp=4x 21/100 = 0,84 ATA de O2 

A lei de Dalton determina a profundidade máxima para mergulho com ar enriquecido e com a 

Lei de Henry é aplicado pelos modelos de descompressão de seu computador e tabelas de 

mergulho. 

 

5 Lei de Arquimedes: Todo corpo imerso em meio líquido está sujeito a uma força de baixo 

para cima denominada EMPUXO. Ex. do navio e da pedra, por que o navio flutua e porque a 

pedra afunda? Flutuabilidade é uma força para cima exercida em um objeto colocado em um 

fluído (líquido ou gás). Ex. no mergulho: Sua necessidade de lastro varia quando você mergulha 

na água doce (+2kg) ou salgada (-2kg) mas também precisa ajustar quando você muda o tipo 

de roupa de exposição que utiliza no mergulho (3mm, 5mm, 7mm, drysuit). 


