
 

Teoria Neo-Haldaniana 
 

Os métodos de Haldane tiveram um impacto imediato no mergulho, de forma que a taxa 

de lesões foi reduzida para metade. Mesmo assim, as limitações da teoria de Haldane logo se 

tornaram evidentes. O próprio Haldane reconheceu a necessidade de continuar melhorando a 

sua teoria, já que o conceito de período de tempo para semi-saturação crítica ficava cada vez 

mais impreciso em profundidades maiores e em tempos de fundo mais longos. 

 

Ao longo dos anos, muitos pesquisadores Suíços, Britânicos e Americanos, trabalharam na 

expansão e na melhoria do trabalho de Haldane. A sua teoria, atualmente bastante modificada, é 

agora conhecida como Neo-Haldaniana, e ainda hoje constitui a base de cálculo para os tempos 

de descompressão no mergulho recreativo moderno. 

 

Como em muitos temas, existe uma "teoria" e uma "realidade". A teoria é desenvolvida num 

mundo perfeito, sem limitações práticas da vida real, tais como tempo e dinheiro. Finalmente, a 

teoria é colocada em prática e, geralmente, a aplicação da teoria assume diversas formas, cada 

uma tão original como a pessoa ou o grupo que a faz. Cada sucesso e cada falha são adicionados 

ao conjunto de dados, modificando a teoria e alterando a sua implementação. A tecnologia 

aeronáutica, por exemplo, já percorreu um longo caminho, desde o 14-bis até os jatos atuais. 

 

A Teoria da Descompressão não é diferente. Ao longo dos anos, vários métodos têm sido 

desenvolvidos para monitorar e controlar adequadamente a descompressão dos mergulhadores, 

a maioria delas baseando-se na Teoria da Descompressão de Haldane. Muitas pesquisas foram 

realizadas com o objetivo de desenvolver as tabelas e os computadores de mergulho, buscando 

informar quanto tempo você pode permanecer debaixo da água a diferentes profundidades e 

como voltar à superfície em segurança. 

 

Existe uma série de fatores que dificultam o monitoramento da profundidade e do tempo. 

Por exemplo, os modelos de descompressão são desenvolvidos para uso no nível do mar, mas o 

que acontece quando você mergulha na altitude e a pressão atmosférica é inferior a 1 bar? O 

que acontece quando você mergulha e depois voa ou dirige um carro subindo uma montanha, 

onde a pressão atmosférica é menor? E quanto ao mergulho descompressivo? 

 

Nesse momento, você já deve ter percebido que administrar e controlar tanto a absorção 

de nitrogênio, quanto a sua eliminação, estão entre as atitudes mais importantes que deve ter 

como mergulhador. 

 

Apesar das tabelas e dos computadores executarem basicamente a mesma função, 

existem algumas diferenças importantes entre eles. Cada um desses métodos tem seu propósito 

e também limites.  

 

Um princípio geral, ou conjunto de princípios, cientificamente propostos para explicarem 

fenômenos naturais, mediante evidências, dados e resultados experimentais. As teorias podem 

ser contestadas, mas é cientificamente impossível prová-las. A Teoria da Descompressão é um 

assunto complexo devido a vários fatores: Variabilidade da fisiologia humana, a falta de uma 

compreensão completa das interações entre os mecanismos da física dos gases e da fisiologia 

humana, e a mudança do foco de estudo sobre o assunto. 

 



A primeira abordagem cientificamente aceitável sobre descompressão foi realizada por J. 

S. Haldane, no início de 1900. Haldane e o seu colega, que trabalhavam para os Almirantes 

Britânicos, publicaram suas obras sobre a teoria da descompressão em 1908. O trabalho de 

Haldane concentrou-se na teoria dos períodos de semi-saturação crítica para descrever como os 

tecidos acumulavam e eliminavam o nitrogênio. Haldane apresentou o conceito de que os tecidos 

poderiam ser categorizados de acordo com a velocidade com que cada gás era absorvido e 

eliminado, variando de "tecidos rápidos" a "tecidos lentos". 

 

Os períodos de semi-saturação crítica dos tecidos (abreviados em "T" como tempo e 

expressados neste exemplo em minutos) é um método para descrever o tempo que demora para 

uma dada quantidade de gás num tecido varie em 50%.  

 

Haldane escolheu T-5, T-10, T-20, T-40 e T-75 minutos como tempos dos tecidos. Ele 

baseou-se no que eram então considerados os limites da capacidade de mergulho. Na época de 

Haldane, o tempo de fundo e as profundidades máximas eram severamente limitadas, não só pela 

descompressão, mas também pela tecnologia disponível. 

 

Absorção do Gás Inerte 
 

Ao nível do mar, os tecidos do corpo humano estão saturados com nitrogênio (e outros 

elementos residuais) a uma pressão parcial igual à pressão parcial dos gases no ar alveolar. O Ar 

alveolar está contido em sacos pequenos (alvéolos) dentro dos nossos pulmões. As pressões 

parciais alveolares são um pouco diferentes das do ar, devido à presença de humidade e devido 

aos altos níveis de CO2 eliminados durante a respiração. 

 

1: O gás se move de uma região de maior pressão para uma de menor pressão (Dos sacos 

alveolares para a corrente sanguínea). 

 

O nosso corpo contém aproximadamente um litro de nitrogênio saturado a uma pressão 

parcial de cerca de 570mm Hg ou 0.78 bar. Ao respirarmos ar durante uma imersão, a pressão 

parcial do nitrogênio no ar alveolar aumenta. 

 

A Lei de Henry afirma: 
 

A quantidade de gás que se dissolve num líquido, é proporcional à pressão parcial desse 

gás. Em outras palavras, quanto maior é a pressão, maior é quantidade de gás que pode se 

dissolver no líquido. Logo, quando a pressão do oxigênio e nitrogênio aumenta nos pulmões, 

também aumenta a taxa de absorção de cada um desses gases pelo sangue, que depois será 

transportados para os tecidos. 

 

De acordo com a lei de Henry, a quantidade de nitrogênio absorvida é diretamente 

proporcional à pressão parcial do gás. A 40m, a pressão absoluta é de 5 bar e a pressão parcial 

de nitrogênio no ar alveolar terá aumentado em cinco vezes, ou seja, 3.9 bar (5x 0.78). Na 

superfície, a pressão parcial era de 0.78 atm e a nova pressão parcial é de 3.9 bar. Existe uma 

diferença (ou gradiente) de 3.12 atm entre a pressão de nitrogênio no seu sangue e a pressão do 

nitrogênio no ar alveolar. 

 

 

 

 



Pressão Parcial 
 

Esse gradiente é a força que faz com que o nitrogênio se difunda através do tecido 

pulmonar e seja absorvido pelo sangue. Uma vez na corrente sanguínea, ele é transportado para 

o corpo todo. Existe um gradiente semelhante entre o nitrogênio em solução no sangue e o 

nitrogênio dissolvido nos tecidos. A quantidade e a velocidade que o nitrogênio é absorvido pelos 

tecidos depende de uma série de fatores. 

 

A Perfusão desempenha um papel importante na absorção do nitrogênio. A perfusão é 

quando nosso corpo fornece sangue aos leitos capilares nos tecidos. Um tecido do corpo bem 

perfundido, tem uma grande quantidade de sangue em comparação ao seu próprio volume. Um 

fornecimento abundante de sangue vindo dos pulmões, com um elevado gradiente de pressão 

de nitrogênio, vai aumentar a taxa de absorção no interior dos tecidos expostos a um maior fluxo 

de sangue. Estes tecidos bem perfundidos são muitas vezes chamados de "tecidos rápidos", um 

termo que se refere à velocidade com que eles absorvem e eliminam o nitrogênio. Um tecido mal 

perfundido irá absorver e eliminar o nitrogênio a uma taxa mais lenta. 

 

A Lei de Henry também afirma que a absorção depende da solubilidade do gás. O tecido 

adiposo é um tecido conjuntivo especializado que funciona como o principal local de 

armazenamento de gordura. A gordura tem uma alta capacidade de absorção do nitrogênio, mas 

o tecido adiposo não é bem perfundido. Demora muito tempo para que o nitrogênio atinja o ponto 

de saturação. O tecido adiposo é um exemplo de "tecido lento". 

 

Se um mergulhador permanece a uma profundidade constante por tempo suficiente, o 

corpo vai saturar-se de nitrogênio a um nível baseado na nova pressão parcial do ar alveolar. O 

mergulhador pode então permanecer nessa profundidade indefinidamente e não irá absorver 

nitrogênio adicional. O corpo de um mergulhador contém quase 5 litros de nitrogênio, quando 

saturado a uma profundidade de 40m . 

 

Eliminação de Gás Inerte 
 

Quando um mergulhador sobe, o processo de dessaturação começa. Conforme a pressão 

diminui, a pressão parcial dos gases no ar alveolar cai e o processo de saturação é invertido. O 

gás inerte difunde a partir dos tecidos para a circulação sanguínea, do sangue para o ar alveolar 

e, em seguida, para fora do corpo a cada expiração. 

 

O corpo pode tolerar um alto gradiente de saturação, tal como acontece numa descida 

rápida. No entanto, ele tem uma baixa tolerância a uma elevada taxa de dessaturação. Subidas 

rápidas ou incontroladas podem ter consequências graves. Um mergulhador que sobe 

rapidamente, pode criar um alto gradiente de dessaturação para cada um dos gases inertes 

absorvidos. Isto pode levar a uma supersaturação dos tecidos e do sangue. Os gases podem sair 

da solução(estado dissolvido) e virem formar bolhas, o que pode provocar uma condição que é 

conhecida como doença descompressiva. Na subida: Pressão nos alvéolos diminui e os gases 

saem da corrente sanguínea para os pulmões. 

 

Os mergulhadores recreativos controlam o processo de dessaturação, executando uma 

subida de 9 metros por minuto e fazendo uma parada de segurança de 3-5 minutos a 5 metros. 

Nessa velocidade, a tensão do nitrogênio dissolvido é maior do que a pressão ao redor, no entanto 

a supersaturação não chega ao ponto de formar bolhas e causar doença descompressiva. 

 



Os mergulhos técnicos são geralmente mais longos e em maior profundidade do que os 

mergulhos recreativos. São absorvidas grandes quantidades de gás inerte e por isso a 

dessaturação não pode ser exclusivamente controlada pela subida contínua. O termo mergulho 

descompressivo é usado para descrever esta situação. Na verdade, todos os mergulhos são 

mergulhos descompressivos. É mais correto utilizar o termo "paradas descompressivas", para 

descrever subidas onde os mergulhadores, além de controlarem a velocidade, devem fazer uma 

ou mais paradas obrigatórias em profundidades cada vez menores para regular a dessaturação. 

 

Misturas 
 

Em termos gerais, o desenvolvimento de misturas de respiração híbridas, como o Nitrox 

(Ar Enriquecido Nitrox ou EANx) ou o Trimix, também pode ser visto como uma tentativa de 

modificar e de melhor administrar a fase da descompressão. O Nitrox está se tornando cada vez 

mais popular entre os mergulhadores recreativos e está disponível para os mergulhadores 

através do curso de Especialidade SSI de Ar Enriquecido com Nitrox (EANx). O uso de Trimix é 

considerado como mergulho técnico e, portanto, está fora do âmbito do mergulho recreativo. 

 

As tabelas são um método estático e assumem que você irá seguir um determinado perfil 

de mergulho. Os computadores são um dispositivo ativo, pois vão com você para baixo e 

registram as profundidades e tempos a todo o instante. As tabelas e os computadores executam 

essencialmente a mesma função - monitoram a absorção do nitrogênio nos tecidos do 

mergulhador. No entanto, cada um deles exerce as suas funções de uma forma diferente. 

 

Embora não exista um método que ofereça cem por cento de garantia para evitar a doença 

descompressiva, a seleção e a utilização de um método adequado para monitorar a 

descompressão ajuda a reduzir essa possibilidade para quase zero. 

 

Tabelas de Mergulho Não Descompressivo da Marinha dos Estados Unidos 
 

As tabelas da Marinha dos Estados Unidos são o método de mergulho não descompressivo 

mais antigo, mais testado e utilizado no mundo todo. Há uma grande variedade de tabelas de 

mergulho disponíveis, incluindo as do Canadá, Suíça, e as "específicas" de cada agência de 

mergulho. No entanto, uma vez que as tabelas da Marinha dos Estados Unidos (U.S Navy) têm 

sido utilizadas por mergulhadores recreativos desde 1950, são as tabelas que a maioria das 

agências certificadoras utilizam. As primeiras tabelas da Marinha dos Estados Unidos foram 

publicadas em 1905. Naquela época, todos os mergulhos eram realizados com ar fornecido direto 

da superfície. Os mergulhadores podiam permanecer submersos o tempo necessário para 

realizar uma tarefa e, por isso, as tabelas funcionavam bem.  

 

Nos anos 50, as tabelas foram recalculadas para adicionar a tabela de mergulho repetitivo, 

destinada aos mergulhadores autônomos que tinham que subir até à superfície, trocarem os 

cilindros e mergulhar novamente para completarem a tarefa. Este novo conjunto de tabelas foi 

publicado em 1958. As tabelas da Marinha dos Estados Unidos foram submetidas a revisões 

periódicas e são baseadas na teoria Neo-Haldaniana dos períodos de semi-saturação crítica. O 

número e duração relativa desses diversos períodos de semi-saturação crítica dos tecidos têm 

sido ajustados ao longo da história das tabelas U.S.Navy. Esses ajustes levam em conta a 

diversidade de usos dessas tabelas ao longo do tempo. 

 

 

 



As tabelas da marinha dos Estados Unidos foram desenvolvidas para mergulhadores 

profissionais, que desciam a uma certa profundidade, realizavam uma tarefa no fundo e depois 

voltavam à superfície. Alguns mergulhadores da marinha usavam capacetes ou outro tipo de 

equipamentos com Suprimento de Ar da superfície, o que automaticamente os restringia a uma 

área específica. Mergulhos SCUBA repetitivos geralmente são realizados num mesmo local, na 

mesma profundidade. Na seção de Planejamento e Operações do Manual de Mergulho da 

Marinha dos Estados Unidos, os planejadores de mergulho precisam "definir objetivos", e a eles 

são dados exemplos de como "localizar, recuperar e entregar uma âncora perdida". Este é um 

exemplo típico do tipo de mergulho para o qual as tabelas da Marinha dos Estados Unidos foram 

originalmente concebidas. 

 

Pesquisa Doppler 
 

Muitas pessoas perguntam de onde vieram os limites Doppler, eles são resultado de uma 

pesquisa realizada por Merril Spencer em 1976, que usou equipamento ultrassom Dopler para 

detectar a presença de bolhas silenciosas. Acredita-se que as bolhas silenciosas precedem a 

doença descompressiva. Os limites Doppler reduzem o tempo permitido no fundo com objetivo 

de tentar diminuir a incidência de bolhas silenciosas.  

 
Ref.:Spencer, M. 1976. “Limite de Descompressão para Ar Comprimido, determinadas por bolhas 

no sangue detectadas por ultra-som.” Jornal de Fisiologia Aplicada. 40 (2): 229-235. 

 

Os limites Doppler adicionaram um fator extra de segurança à tabela padrão de limites não 

descompressivos da Marinha dos Estados Unidos, mas não a alteraram por completo. Elas 

somente recomendam que os tempos de fundo sejam mais conservadores. Basicamente, os 

limites Doppler formalizaram uma prática comum, ensinada durante anos por instrutores, que era 

subtrair 5 a 10 minutos do tempo máximo de fundo na tabela de mergulho não descompressivo 

da Marinha dos Estados Unidos. Dizer aos mergulhadores para usarem um máximo de 50 minutos 

a 18m ao invés de 60 minutos, adiciona um fator de segurança no mergulho recreativo. A 

pesquisa Doppler usou a ciência para demonstrar o bom senso dos instrutores nos primórdios 

do mergulho. 

 

Limitações 
 

Quando usadas por mergulhadores recreativos, as tabelas da Marinha dos Estados Unidos 

têm limitações. Em primeiro lugar, todas as tabelas de mergulho, não só as tabelas da U.S. Navy, 

foram desenvolvidas para mergulhos realizados à uma profundidade constante. Os 

mergulhadores recreativos costumam realizar mergulhos multinível, onde a profundidade do 

mergulho varia. As tabelas "penalizam" os mergulhadores assumindo que todo o mergulho foi 

feito à máxima profundidade, quando esse pode não ter sido o caso.  

Em segundo lugar, as tabelas forçam a um mergulho bastante rígido e podem exigir uma 

execução precisa do plano de mergulho. Mergulhar mais fundo e ficar mais tempo do que o que 

o plano permite, pode resultar em graves problemas, a menos que o plano possa ser ajustado 

durante o mergulho.  

Em terceiro lugar, os mergulhadores devem ser cuidadosos ao extraírem os dados das 

tabelas e ao fazerem cálculos para evitar erros potencialmente perigosos. 

 

 

 

 



Computadores de Mergulho 
 

Os computadores de mergulho são um método de controle automático da absorção de 

nitrogênio. Embora não sejam um conceito novo, somente depois do avanço tecnológico, 

miniaturização e produção em massa de chips e processadores, foi possível ter instrumentos 

eletrônicos capazes de serem utilizados com facilidade durante mergulho. 

 

História 
 

Os monitores automáticos de descompressão foram idealizados durante anos antes de se 

tornarem realidade. A primeira real tentativa de fazer um medidor de descompressão foi realizada 

pela Marinha dos Estados Unidos em meados dos anos 50. O dispositivo mecânico testado não 

era suficientemente preciso para substituir as tabelas e foi abandonado. O primeiro medidor 

mecânico de descompressão disponível para o público surgiu na Itália, em 1959. Durante os anos 

sessenta e setenta, muitas companhias e departamentos militares trabalharam em projetos sem 

muito sucesso. A tecnologia necessária para tornar esses projetos bem-sucedidos só ficou 

disponível nos anos 80. 

 

No início da década de 80, o microchip tornou-se mais acessível para várias aplicações. 

Finalmente havia potência o suficiente para calcular a descompressão "em tempo real". Em 1983, 

ficou disponível no mercado o primeiro computador de mergulho eficaz e acessível. O impacto 

desse avanço pode ser sentido até aos dias de hoje no mergulho recreativo. Esse computador 

denominado por "the Edge", foi desenvolvido por Karl Huggins e Craig Barshinger para Orca, era 

um computador multinível que utilizava o Modelo Haldaniano baseado nos trabalhos sobre a 

"bolha silenciosa" (Modelo de Spencer para os limites sem paradas de descompressão). Desde 

então, muitos outros computadores surgiram no mercado, mas à exceção do novo Modelo de 

Redução do Índice de Bolhas, todos os outros ainda são baseados numa variação do modelo 

original de Haldane. 

 

Propósito 
 

Os computadores de mergulho foram desenvolvidos pensando no mergulho recreativo. A 

diferença dos mergulhadores comerciais para os recreativos é que estes últimos nadam 

livremente, investigam o mundo subaquático por vontade própria e para obter prazer. O 

computador funciona bem para estes perfis multinível, porque acompanha sempre o mergulhador 

e recalcula continuamente o estado da descompressão, baseado nos parâmetros de 

profundidade e de tempo. 

 

Os fabricantes de computadores de mergulho afirmam que os seus produtos dão mais 

tempo de fundo ao mergulhador, além de serem mais conservadores. Isso é possível, pois o 

computador sabe em quais profundidades o mergulhador esteve e o tempo gasto em cada uma. 

Como os mergulhadores absorvem nitrogênio a taxas diferentes dependendo da profundidade, 

o computador assume uma absorção teórica a taxas mais lentas quando ele está em águas mais 

rasas, e a taxas mais rápidas quando se encontra em águas mais profundas. Monitorando essas 

informações em tempo real, o computador é capaz de realizar cálculos teóricos da taxa de 

absorção de nitrogênio, muito mais próximos do valor real. 

 

 

 

 



Os computadores de mergulho têm várias limitações: 
 

Só podem calcular a absorção teórica do nitrogênio segundo um modelo matemático. O 

cálculo do estado da descompressão baseia-se em parâmetros muito limitados. O modelo 

matemático só funciona com o perfil correto do mergulho, que é um perfil multinível, onde se 

alcança em primeiro lugar a maior profundidade, seguindo posteriormente para profundidades 

menores.  

A profundidade e o tempo são os principais parâmetros, no entanto, os mergulhadores têm 

uma infinidade de parâmetros que afetam a absorção real do nitrogênio. A idade, a aptidão física 

e muitos outros fatores determinantes na saúde; assim como o esforço e a temperatura da água, 

que têm um impacto real na absorção do nitrogênio, no entanto, esses parâmetros muitas vezes 

não podem ser monitorados, ou em alguns modelos, só podem ser parcialmente introduzidos nos 

cálculos do computador. 

Se você mergulhar fundo, em seguida subir, e logo depois for para o fundo novamente, o 

computador pode dar resultados não confiáveis. Uma vez que um computador de mergulho é um 

computador real, podemos usar um velho ditado usado na informática: "Se entrar lixo, vai sair 

lixo". Em outras palavras, devemos fornecer os dados corretos ao computador para ele calcular 

corretamente a descompressão. Como o computador recolhe a informação usando um 

profundímetro e um cronômetro, se um mergulhador não mergulhar corretamente, o computador 

também não vai fazer os cálculos corretos (ver mergulho multinível abaixo). Isso ilustra a terceira 

limitação, que é o treinamento. 

Sem um treinamento adequado de como usar o computador, é muito comum que os 

mergulhadores não mergulharem corretamente, porque simplesmente não sabem como devem 

realizar o perfil do mergulho. Durante anos, os instrutores têm salientado a importância de 

mergulhar de forma conservadora com tabelas. A mesma mensagem precisa de ser 

insistentemente salientada sobre os computadores de mergulho: mergulhe de forma 

conservadora e segura. 

Finalmente, quando os computadores de mergulho são usados para mergulhos orientados 

para realização de trabalhos e o mergulhador permanece o tempo todo à mesma profundidade, 

o computador não oferece nenhuma vantagem real sobre as tabelas. Isto ocorre porque a 

capacidade dos computadores de mergulho para recalcularem continuamente o seu estado de 

descompressão é uma vantagem principalmente em mergulhos multinível. 

 

Perfis de Mergulho que Desafiam a Teoria da Descompressão. 
 

A teoria da descompressão foi originalmente desenvolvida para mergulhos a uma 

atmosfera de pressão (1 bar) e para a prática do mergulho comercial, além de não levar em conta 

viagens aéreas. Depois de todos estes anos, com tantos avanços tecnológicos, a teoria da 

descompressão não mudou significativamente para se adaptar a essas situações corriqueiras. Há 

várias situações que desafiam a teoria da descompressão.  

O mergulho multinível, o mergulho em altitude, mergulhar e voar, e o mergulho com 

paradas de descompressão planejadas (independentemente da parada de segurança) são todas 

situações que desafiam a teoria da descompressão convencional e as ferramentas desenvolvidas 

para o controle da absorção do nitrogênio. Essas situações serão definidas a seguir e discutidas 

a partir de uma perspectiva teórica, para que você tenha uma ideia de como as tabelas e os 

computadores lidam com estas situações. 

 

 

 

 



Mergulho Multinível 
 

Os mergulhos multinível, em geral, são aqueles em que os mergulhadores permanecem 

em profundidades progressivamente menores durante o mergulho, o que permite aumentar o 

tempo de fundo. Tipicamente, mergulhos multinível são feitos nas paredes de grandes formações 

de corais e em naufrágios, onde o mergulhador pode descer até à profundidade máxima e depois 

subir até à superfície. 

Durante os mergulhos multinível, o mergulhador absorve nitrogênio a taxas diferentes, 

dependendo da profundidade e do tempo na mesma. Os tecidos absorvem ou eliminam o 

nitrogênio de acordo com a pressão ambiente. 

Por exemplo, quando um mergulhador desce para 24 metros, os tecidos absorvem 

nitrogênio rapidamente. À medida que o mergulhador sobe, a pressão ambiente diminui e os 

tecidos liberam nitrogênio que estava preso em solução. No entanto, se o mergulhador parar aos 

15 metros, ele ainda estará a sujeito a uma pressão ambiente superior à da superfície, por isso 

os tecidos continuarão a absorver nitrogênio, pois estão procurando equilíbrio (saturação) 

naquela dada pressão. Os tecidos procuram o equilíbrio durante todo o mergulho multinível. 

Portanto, o mergulho multinível é um processo de absorção e eliminação de gás, onde os tecidos 

reagem à pressão ambiente existente. 

Se o mergulhador descer à maior profundidade primeiro, e depois diminuir a profundidade 

progressivamente, o mergulho multinível pode ser relativamente mais seguro. Se os 

mergulhadores alternarem entre profundidades rasas e profundas, a segurança diminui. A 

explicação para este fenômeno é complexa e tem a ver com a solubilidade dos gases sob pressão, 

mas para explicar em termos simples, imagine uma esponja absorvendo água. As esponjas 

absorvem a água em quantidades variáveis, mas num determinado ponto ficam saturadas (não 

conseguem reter mais água). Quando há um aumento da pressão ambiente, os tecidos 

comportam-se como esponjas, absorvendo nitrogênio até estarem saturados (a essa pressão). 

Ao reduzir a pressão, os tecidos irão liberar nitrogênio, mas se forem sujeitos a um novo aumento 

de pressão, eles absorverão novamente nitrogênio, mas o nitrogênio residual irá afetar esse 

processo. 

 

Mergulho na Altitude 
 

Qualquer mergulho acima dos 300 metros é considerado um mergulho em altitude. Os 

mergulhos em altitude criam problemas especiais, devido à redução da pressão atmosférica. Um 

dos problemas é que, partindo do nível do mar, o corpo já estaria saturado com excesso de 

nitrogênio, por causa da diminuição da pressão atmosférica. Isso significa que o primeiro 

mergulho em altitude é semelhante a um mergulho repetitivo.  

Outro problema é a baixa pressão parcial de oxigênio a grandes altitudes. Isto pode levar 

à fadiga e até mesmo à hipóxia. Além disso, uma vez que a maioria dos computadores foram 

projetados para trabalhar no nível do mar, eles podem não funcionar corretamente na altitude. 

Por exemplo, os sensores de profundidade cheios de óleo tendem a ler uma profundidade 

menor do que a profundidade real. Os sensores de profundidade capilares, que funcionam 

seguindo a Lei de Boyle, geralmente são mais precisos, porque podem corrigir as mudanças de 

pressão em função da altitude. 

As tabelas de mergulho da Marinha dos Estados Unidos foram desenvolvidas para o 

mergulhador começar e terminar o mergulho a uma pressão atmosférica de 1 bar (nível do mar). 

Porém, essas tabelas não são consideradas precisas em altitudes acima dos 300 metros.  

Vários conjuntos de tabelas de descompressão adaptadas têm sido desenvolvidas, como 

as tabelas Suíças, as tabelas DCIEM e as tabelas de correção cruzada desenvolvidas pela 



Administração Nacional Oceânica e Atmosférica Americana (NOAA). Com exceção das tabelas 

de correção da NOAA, todas requerem uma nova aprendizagem de uso. 

As tabelas NOAA assumem que o mergulho é realizado a uma profundidade maior do que 

na realidade. Isso coloca você num grupo repetitivo superior ao final do mergulho. Os intervalos 

de superfície são calculados da mesma forma, mas o nitrogênio residual para mergulhos 

repetitivos é calculado a profundidades menores para aumentar o tempo residual, permitindo 

números mais conservadores. 

Deve-se salientar que as tabelas NOAA são teóricas e nunca foram testadas pela Marinha 

dos Estados Unidos ou qualquer outra agência. Por isso, elas devem ser usadas de forma muito 

conservadora. Como regra geral, quanto maior for a altitude, mais conservadores deveremos ser. 

Além disso, os mergulhos repetitivos devem ser realizados a profundidades menores ou mesmo 

evitados. Alguns computadores de mergulho dispõem de correção automática de altitude. Outros, 

só efetuam correções para pequenas altitudes, entre 600 e 900 metros, enquanto um terceiro 

grupo corrige altitudes de 1950 a 3900 m. A maioria dos computadores que corrige a altitude 

requer um período de espera de cerca de 24 horas antes de poderem ser usados. Os 

mergulhadores devem ler as instruções do fabricante antes de usarem os computadores em 

altitude. Tal como ocorre com as tabelas, os mergulhos em altitude com computador devem ser 

conservadores. 

 


