
 

A NAUI Technical Operations nasceu em 1996, da necessidade de padronizar e uniformizar as 

qualificações e treinamentos dos Instrutores, bem como níveis de certificações, além de estudar a sobre 

acidentes dentro da comunidade técnica, a fim de evitar a repetição de erros do passado criando 

propostas e soluções bem orientadas. 

Segundo pesquisas e arquivos sobre acidentes, mais da metade das fatalidades no mergulho 

comercial no mar do norte na década de 70, foi causada por uso de gás errado, no mergulho técnico não 

foi diferente, muitos mergulhadores técnicos morreram após trocas indevidas de gás e por utilização 

inadequada de ar, violando os limites aceitáveis de narcose. 

A NAUI assumiu uma postura rígida em relação ao problema, acreditando que não há limites 

aceitáveis para uso de ar, onde houver narcose em considerável potencial, o mergulhador deverá estar 

respirando mistura baseada em hélio, mantendo os limites de equivalência narcótica dentro de padrões 

aceitáveis. 

Examinando a história do mergulho encontramos muitas páginas onde figuram indivíduos que 

excederam os limites, limites fisiológicos, físicos ou psicológicos, alguns, ficaram famosos, outros, 

infelizmente não estão mais entre nós. 

Em 1939 a Marinha americana, na tentativa desesperada de resgate do submarino Squalus 

emprega misturas baseadas em hélio pela primeira vez, o comandante “Suede” Momsen , do NEDU 

(Naval Experimental Diving Unit) modifica capacetes mark-V para uso com heliox e o Squalus flutua 

depois de mais de 100 dias de luta. 

Era 1945 e Zetterstrom foi o primeiro a utilizar mistura baseada em hélio num mergulho a 153 

metros, além da inovação, ele levava travel mixes e misturas EAN para serem respirados antes da troca 

para um mix de 4% de oxigênio e 24% e hélio, Zetterstrom morreu nesse mergulho devido a um erro do 

seu pessoal de apoio de superfície. 

Anos passaram e em 1959, Hans Keller fez um mergulho heliox a 223 metros com apenas 45 

minutos de descompressão. 

Em 1962 junto com Small, Keller fez um novo mergulho, dessa vez a 305 metros, numa troca de 

gás, os dois mergulhadores perderam a consciência, um mergulhador de apoio morreu durante o socorro 

aos dois mergulhadores inconscientes. 

Em 1982, tres mergulhadores do projeto Atantis-III estabeleceram um novo recorde mundial para 

mergulho em câmara, descendo a 686 metros, nesse mergulho, Dr. Bennett descobre que a adição de 

10% de Nitrogênio a mistura evitaria os “tremores das profundezas”, a HPNS (High Pressure Nervous 

Sindrom). 

Em 1985 Dick Rutkowski, instrutor NAUI e ex-diretor da NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Agency) apresenta ao mergulho recreacional uma nova mistura gasosa, conhecida a partir de então como 

“Nitrox”, na realidade não era uma nova mistura, pois vinha sendo usada desde 1900, após alguma 

relutância passa a ser aceita pela comunidade do mergulho e sua utilização é amplamente difundida. 

No final da década de 80, um grupo muito experiente e dedicado de mergulhadores, buscando 

soluções para o problema da narcose, começa a adicionar hélio a suas misturas gasosas, era o começo 

da utilização de técnicas empregadas no mergulho comercial e no mergulho militar. 

Surgiu a denominação “mergulhador técnico” simultaneamente ao surgimento de quase uma dezena de 

agências certificadoras. 

Em 1990 certificações trimix passam a estar disponíveis além da utilização comercial e militar, a 

NAUI é a primeira das grandes agencias a desenvolver e aceitar treinamento de Nitrox e em 1996, a NAUI 

é a primeira grande agência e endossar o treinamento de mergulho técnico, nascia a NAUI Tec. 

Merece ser lembrado que os primeiros grandes líderes e desenvolvedores do mergulho, além de 

“batedores de recordes” como Jim Bowden, Hal Watts, Billy Deans, Terrence Tysal, Ann Kristovich, Tom 

Mount e Dick Rutkowski foram instrutores NAUI. 

Voltando ao mar do norte, a segunda maior causa de fatalidades no mergulho comercial era a 

ausência de apoio de superfície qualificado, novamente, no mergulho técnico não foi diferente. 

Preocupada em estar à frente, continuamente desenvolvendo novas soluções e propostas, a então jovem, 

NAUI Tec cria o “quadro de conselheiros”, mergulhadores militares, comerciais, engenheiros, 

fisiologistas, médicos hiperbáricos e cientistas centram suas atenções na criação de standards que 



minimizassem os riscos do mergulho técnico, no desenvolvimento de material didático e no suporte a 

todas as necessidades. 

É consenso que as soluções devem ser simples e objetivas: 

 

1 – Não deve haver mergulho profundo a ar. 

2 – Deve haver treinamento e qualificação das equipes de suporte e apoio a mergulho técnico. 

3– Configurações devem ser padronizadas, não há lugar para preferencias pessoais. 

4 - A palavra “Eu” não existe no mundo “equipe”. 

5 – Deve haver material de treinamento com substância. 

6 – Toda técnica de descompressão deve causar a mínima agressão fisiológica. 

 

A NAUI foi a primeira agência a reduzir as profundidades limite de treinamento utilizando ar, 

enquanto treinamentos de “deep air” eram conduzidos por outras agências a 7.2 BAR a NAUI reduzia 

esse limite para 6.5 BAR em 1997 e posteriormente 5.5 BAR em 1998 em todos os locais onde haja 

disponibilidade de hélio. 

Com a popularização de misturas enriquecidas de oxigênio, ficou claro a comunidade do mergulho 

que em muitas aplicações, o ar comprimido não era a melhor opção para mergulhos além de 25, mas 

dois problemas surgiam onde antes só havia um, o controle da toxidade do oxigênio e a preocupação 

com a narcose, em profundidades superiores a 4 BAR, a NAUI Tec novamente na vanguarda, passa a 

recomendar misturas helitrox, onde o hélio dilui tanto o oxigênio quanto o nitrogênio, misturas helitrox 

26/17, 26% de oxigênio, 17% de hélio e 57% de nitrogênio passam a ser a melhor opção de gás na entre 

os 30 e os 46 metros de profundidade, permitindo uma substancial redução dos efeitos tóxicos do 

oxigênio e controlando a narcose por nitrogênio simultaneamente. 

A utilização desse tipo de misturas, aliada a algoritmos de descompressão baseados em 

modelagem de fase passa a oferecer ao mergulhador tempos não descompressivos muito maiores, e 

quando necessário, tempos totais de descompressão muito menores do que os anteriormente praticados 

com ar. 

Novamente a NAUI Tec é a única agência a ter publicadas tabelas para utilização de misturas 

Helitrox baseadas em modelagem de fase para utilização na faixa de 28 a 46 metros, assim como tabelas 

descompressivas para uso com misturas Trimix até 100 m de profundidade, são as únicas tabelas que 

permitem ao mergulhador descomprimir no gás de fundo em caso de perda do suprimento de gás de 

deco. 

Para atender a necessidade de pessoal de apoio dentro do escopo do mergulho técnico, a NAUI 

desenvolve o curso de Technical Support Leader. 

Technical Support Leaders estão aptos a prestar assistência a times de mergulho técnico nas mais 

severas condições de mergulho, o TSL é treinado e capacitado e remover ou trocar stages debaixo 

dágua, monitorar subidas, substituir equipamentos com problemas, remover e trocar gas de cilindros bail 

out e principalmente dar assistência a equipe em caso de emergência. 

A NAUI acredita que o treinamento de TSL aumenta a segurança de times de mergulho 

brutalmente e recomenda a sua utilização em qualquer operação de mergulho técnico. 

Configuração e montagem de equipamento talvez seja o item mais controverso dentro da comunidade 

do mergulho técnico, uma boa configuração, deve suportar e permitir a execução de todas as habilidades 

praticadas durante o treinamento, permitindo, quando necessário, a adição de itens sem que seja 

modificada a configuração base do equipamento, nesse caso, mais não quer dizer melhor, tudo que não 

seja essencial ao mergulho, deve ser abandonado. 

Mergulhar sempre com a mesma configuração permite a padronização de respostas pelo time 

todo, reduz significativamente o task load individual e grupal e permite a padronização de respostas, em 

resumo, ela não ajuda apenas a resolver problemas, mais importante que isso, ajuda a preveni-los. 

A NAUI Tec recomenda uma única configuração base, desde a utilização apenas com uma dupla 

até o uso com múltiplos stages e scooters. 

Quando inicialmente a NAUI Tec voltou seu olhos ao material de treinamento, imediatamente, percebeu-

se a abundância de níveis de certificação e de material redundante de treinamento, que poderiam ser 

resumidos e sintetizados em um número menor de cursos e manuais. 



A maior parte do material disponível então, deixava a desejar, tanto em substância quanto em 

tecnologia, a primeira ação disparada pela NAUI Tec foi receber toda informação possível do NEDU (Naval 

Experimental Diving Unit) berço do treinamento de mergulho das forças de elite americanas, além deles, 

laboratórios White Sands e Los Alamos, onde nasceu a bomba atômica, engrossavam o suporte 

tecnológico a NAUI Tec. 

Armada com tecnologia de ponta, a NAUI Tec começa a produzir um material de treinamento e 

guias de instrutor para o novo padrão de treinamento, Technical nitrox, Decompression techniques e 

Extended Range são incluídos num manual que cobre todos os aspectos dessa arena de mergulho. 

Mixed Gas Blender e Oxygen service Technician é outro curso, inclui num único treinamento todos os 

aspectos ligados a misturas de gás, de nitrox a trimix, também inclui limpeza, teste e documentação de 

teste de equipamentos compatíveis com oxigênio. 

O curso de Trimix, incorpora tabelas baseadas em mecânica de fase, o novo algoritmo, RGBM, 

desenvolvido por Bruce Wienke, diretor da NAUI, torna-se disponível a todos Trimix divers NAUI, além 

disso planilhas para planejamento de mergulhos em equipe e para gerenciamento de gás estão incluídas 

no manual, ainda a atual apresentação em power point da NAVSEA é a desenvolvida pela NAUI e a mesma 

que aparece nos nossos manuais. 

Em anos recentes, algumas das forças especiais americanas usaram um revolucionário modelo de 

descompressão, chamado de modelagem de fase, Todos nós sabemos que modelos como o de Haldane 

atualmente funcionam como tabelas de tratamento, trazendo o mergulhador o mais próximo possível de 

superfície dentro das restrições impostas pelo valor “M”. Esses modelos permitem a criação de bolhas 

de raio muito maior, criando tempos de paradas rasas muito maiores, mas necessários a eliminação da 

fase gasosa. 

Modelagem de fase baseia-se no conceito de raio crítico e crescimento de bolha, assim como 

volume cumulativo dentro de limitações de gradiente, esse modelo, provou reduzir significativamente a 

agressão fisiológica durante a descompressão, assim como permitir um tempo de descompressão total 

muito menor, além de reduzir a exposição ao oxigênio permitindo ao mergulhador começar a 

descompressão em paradas muito mais fundas, reduzindo o tempo de paradas rasas e trabalhando 

principalmente a fase dissolvida do gás. 

A NAUI novamente é a única agência a possuir tabelas de descompressão baseadas em 

modelagem de fase, permitindo a seus mergulhadores descompressões mais curtas, e principalmente, 

mais seguras. 

Acreditamos que o verdadeiro mergulho técnico é um planejamento, preparado por estrutura 

organizada, utilizando equipamentos corretos, da forma corretas, por equipes treinadas, executadas da 

forma planejada e com competência, com respostas a emergência efetivas, positivas e imediatas, sempre 

mergulhando como uma equipe, contando com mergulhadores de apoio treinados, com um mergulhador 

líder responsável pela execução do mergulho e pela manutenção de registros desses mergulhos. 

O conceito de equipe é baseado na somatória da auto suficiência e competência individuais, não 

sendo permitida a colocação individual antes do time, exceto na manutenção da regra de ouro do 

mergulho. Qualquer mergulhador pode, a qualquer momento e por qualquer razão abortar um mergulho! 

A NAUI Tec continuará trabalhando na revolução do mergulho técnico, não haverá compromisso, 

além da qualidade no processo de certificação e treinamento, não haverá material ou nível de certificação 

desnecessário e nós estaremos sempre prontos a atender qualquer agência, mergulhador ou instrutor 

independente de sua filiação ou formação. 

Nosso compromisso é com a manutenção da liderança, com a busca e a disponibilização da tecnologia 

de ponta, estando prontos a falar e a ouvir, a ensinar e aprender, e principalmente fazer do mergulho 

técnico uma atividade segura em função do conhecimento e do treinamento. 

 

Gases de Mergulho Técnico 

Tal como acontece com tudo no mundo, o uso dos gases de mergulho possui seus limites. Para o 

mergulhador técnico, estes limites são ditados pelas equações da Lei de Dalton e as dosagens dos gases 

individuais que respiramos. Este capítulo tratará destes gases, seus limites e suas interações. 

 

Nitrogênio 



O nitrogênio foi descoberto formalmente por Daniel Rutherford em 1772, que o chamou de “ar 

nocivo” ou “ar fixo”. O que ele descobriu foi que havia uma fração de gás no ar que permanece mesmo 

depois de todo o gás carbônico e o oxigênio serem removidos e que este gás remanescente não suporta 

a combustão ou a vida.  

O nitrogênio também foi estudado na mesma época por Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish e 

Joseph Priestley, que se referiram a ele como o “ar queimado”. Este gás foi chamado de inerte por 

Antoine Lavoisier que se referiu a ele como azoto, da palavra grega que significa "sem vida". Animais 

morreram respirando apenas ele.  

Foi o componente do ar em que os animais haviam sufocado, e chamas se extinguiram na presença 

de apenas nitrogênio. O nome de Lavoisier para o nitrogênio permanece nos nomes comuns para a classe 

de compostos de nitrogênio. 

O nitrogênio (N) é um elemento do grupo 15 e representa cerca de 78% da nossa atmosfera. O 

nitrogênio tem um peso molecular bastante pesado de 28,02 gramas por mol, que pode criar uma série 

de problemas para o mergulhador, além da resistência respiratória.  

Como a densidade do gás aumenta com a profundidade, a resistência em nosso aparelho 

respiratório aumenta e cria turbulência e mais resistência nas vias aéreas. Juntamente com o aumento 

da densidade do gás, a carga de trabalho é mais elevada aumentando assim a formação de gás carbônico 

(CO2) e criando um ciclo vicioso. 

A narcose por nitrogênio é provavelmente o problema mais conhecido entre mergulhadores e 

exploradores subaquáticos. Já é bem conhecido que seres humanos e animais, expostos a ambientes 

hiperbáricos, exibem sintomas da intoxicação gasosa chamada simplesmente de narcose, devido às 

elevadas pressões parciais de nitrogênio.  

Este efeito não é limitado a misturas de ar (oxigênio e nitrogênio), e podem apresentar sintomas 

com o uso de hélio e de hidrogênio, bem como com alguns outros gases nobres (raros), tais como 

xenônio, criptônio, argônio e o neon. 

A suscetibilidade individual a narcose varia muito de indivíduo para indivíduo. Outros fatores, além 

da pressão parcial do gás inerte, tal como o álcool, a carga de trabalho, apreensão e os níveis de gás 

carbônico podem também potencializar os sintomas. Tal como acontece com a doença descompressiva, 

a exposição frequente a profundidades com uma mistura como o ar (e sua quantidade de nitrogênio) 

pode proporcionar algum nível de adaptação. 

Muitos outros fatores podem contribuir para a narcose, tais como altas pressões de oxigênio, 

retenção de gás carbônico, redução da função alveolar e redução de hemoglobina. Os mecanismos reais 

e outros subjacentes ainda são desconhecidos. No entanto, os aspectos anestésicos da narcose são 

inquestionáveis na comunidade científica hiperbárica.  

O nitrogênio começa a produzir sintomas narcóticos na maioria dos indivíduos quando a pressão 

parcial de nitrogênio (PN2) atinge um patamar de cerca de 3,16 atmosferas absolutas. 

Há duas teorias atuais quanto à possível causa de narcose. A Hipótese de Myer-Overton, que afirma que 

o grau da potência anestésica está relacionado à sua solubilidade em lipídios (Coeficientes de Henry), o 

nitrogênio tem um coeficiente de solubilidade relativamente alto. Acredita-se que a força de Van de Waals, 

ou a atração intermolecular (dispersão dipolar) entre as moléculas de gás inerte podem também 

desempenhar um papel no potencial narcótico dos gases, o que pode significar que o oxigênio (O2) 

também pode ser narcótico. No entanto, como o oxigénio é rapidamente metabolizado, é provável que 

não tenha qualquer contribuição significativa.  

Os gases menos narcóticos têm o maior potencial narcótico e menor solubilidade lipídica. Em 

mergulhos profundos, o nitrogênio é indesejável como gás inerte primário na mistura respiratória a ser 

escolhida. O mergulhador técnico deve administrar a dose de nitrogênio na mistura, tanto para reduzir as 

obrigações descompressivas, como para reduzir o potencial narcótico. 

 

Oxigênio 

 

O Oxigênio é o elemento de número atômico 8, com peso molecular de 32 gramas por mol, e um 

potencial narcótico igual a zero. É um não-metal altamente reativo que forma prontamente compostos 

(nomeados óxidos) com quase todos os outros elementos. Dois átomos de ligação do elemento formam 



dioxigênio (oxigênio molecular), um gás inodoro, insípido e incolor com a fórmula de O2, que constitui 

20,9% do volume do ar. 

O Oxigênio foi descoberto por Carl Wilhelm Scheele em 1772 e Joseph Priestly em 1774. Foi 

nominado por Antoine Lavoisier, que primeiro o reconheceu como um elemento. O oxigênio é produzido 

industrialmente por destilação fracionada do ar liquefeito. Usos do 

oxigênio incluem a oxigenioterapia, e o suporte de vida em aviões, submarinos, voo espacial e mergulho. 

O oxigênio é o gás presente no ar que suporta a nossa vida. Quando respiramos, o oxigênio 

necessário é transportado por células sanguíneas em nosso sistema circulatório. O sangue transporta 

oxigênio em duas formas: combinado com a hemoglobina, uma proteína encontrada nas células 

vermelhas do sangue, e dissolvido no plasma (o componente líquido do sangue). A hemoglobina é um 

componente necessário porque o oxigênio tem baixa solubilidade no plasma. 

A doença descompressiva poderia ser facilmente evitada se respirássemos apenas oxigênio puro. 

E o uso de concentrações mais elevadas de oxigênio nas misturas respiratórias não só facilita a função 

metabólica, mas certamente ajuda na lavagem (liberação de gás) de gases inertes, tais como o nitrogênio 

e o hélio. Apesar dos efeitos benéficos de respirar oxigênio a concentrações mais elevadas, o oxigênio 

provou ser tóxico em quantidades excessivas, bem como em intervalos de tempo acumulativos, e 

portanto, altamente prejudicial para o mergulhador. Os limites atualmente praticados são para pressões 

parciais de oxigênio que variam de 0,16 atmosferas até 1,6 atmosferas. A NAUI continuadamente 

recomenda uma pressão parcial de oxigênio (PO2) de 1,4 atmosferas absolutas (ATA) como plano de 

contingência em relação a PO2 máxima de 1,6 ata. No entanto há indícios de que em alguns casos, a 

PO2 deve ser reduzida ainda mais. 

A hiperoxia é causada por alta pressão de oxigênio nos tecidos, produzida quando respiramos ar, 

nitrox, ou mesmo Trimix em pressões superiores à pressão atmosférica. A hipoxia, por outro lado, resulta 

de baixos níveis de oxigênio na mistura respiratória, caracterizada por uma deficiência na quantidade de 

oxigênio nos tecidos do corpo. Os sintomas da hiperoxia e da hipoxia dependem da dose respirada. Em 

outras palavras, as ocorrências de sintomas dependem da pressão parcial do oxigênio, bem como o 

tempo de exposição, tal qual a doença descompressiva. A normoxia refere-se ao intervalo aceitável de 

pressão do oxigênio nos tecidos humanos, tanto na superfície, como debaixo da água. Isto é determinado 

pela PO2 inspirada de oxigênio. Embora também dependente do tempo de exposição, o intervalo 

aceitável é de 0,16 ata até 1,6 ata. 

Os centros respiratórios no cérebro e os quimiorreceptores nas artérias aorta e carótida são 

sensíveis ao gás carbônico no sistema circulatório, controlando a taxa e o volume respiratórios. Os níveis 

de CO2 no sangue devem aumentar o suficiente para diminuir o pH do sangue (aumentando a acidez), o 

que desencadeia um aumento do volume respiratório por minuto (VRM), a fim de retornar os níveis de 

CO2 ao normal. O aspecto mais perigoso de se respirar uma mistura hipóxica, como uma mistura com 

10% de oxigênio a menos de 6 metros de água do mar (MAS), é que uma pessoa pode perder a 

consciência antes de sentir falta de ar ou antes de receber o estímulo de CO2 elevado para aumentar a 

sua taxa de respiração. 

Dependendo da mistura de um diluente ao mergulhar com rebreather, a hipoxia pode ocorrer em 

profundidade. A hipóxia pode induzir a inconsciência em menos de 30 

segundos. Não é aconselhável que se desça com uma mistura hipóxica. Em vez disso, use uma mistura 

de viagem (ou de deco) para descer até a profundidade onde o gás de fundo é normóxico, ou seja, até 

uma profundidade onde a PO2 estará entre 0,16 a 0,2 ata, e depois mude a mistura respiratória para o 

gás de fundo. Além disso, não faça uma natação de superfície extenuante antes da descida, porque isso 

pode levar a um apagão debaixo d'água. Os sintomas de hipóxia incluem euforia, sonolência, fraqueza e 

cianose. 

A hiperoxia resulta da respiração de elevados níveis de oxigênio e é também resultante do tempo 

de exposição. As ações neuro tóxicas do oxigênio à alta pressão se relacionam diretamente com a 

oxidação bioquímica de enzimas, tanto nas presentes na membrana alveolar como as presentes nas vias 

metabólicas. A lista abaixo não é completa, mas inclui os seguintes mecanismos: 

• A incapacidade do sangue em remover o gás carbônico a partir dos tecidos quando a hemoglobina 

está saturada de oxigênio. 

• A inibição de enzimas e coenzimas por peróxidos lipídicos. 

• O aumento da concentração de radicais livres que atacam as células. 



• A oxidação de membranas e deterioração estrutural, reduzindo a permeabilidade elétrica para a 

ativação do neurônio. 

• Um ataque direto sobre as fibras musculares lisas. 

• Uma vasoconstrição das artérias induzida pelo oxigênio. 

• O aumento da temperatura do cérebro devido a não substituição do oxigênio pelo gás carbônico 

na hemoglobina. 

 Felizmente para nós mergulhadores, existem maneiras de evitar as complicações geradas pela 

hiperoxia. É necessária uma atenção cuidadosa à dose (profundidade / tempo) e suas limitações para as 

exposições de oxigênio. 

Em 1991, Lambertsen estabeleceu limites e prazos para pressões parciais de oxigênio que variam de 0,6 

ata até 2,0 ata para exposições normais, além de limites mais altos e mais longos para situações de 

salvamento, e estes foram publicados no Manual de Mergulho NOAA. A Marinha americana estabeleceu 

uma PO2 máxima de 1,3 ata para os gases respirados em rebreather de circuito fechado, com um limite 

de tempo de 240 minutos, por causa do potencial de toxicidade pulmonar. Durante os mergulhos de 

treinamento Trimix, o limite máximo PO2 conforme estabelecido pela NAUI é limitado a 1,4 ata, mas para 

mergulhos mais profundos e mais longos, é prudente que se diminua esse valor para 1,3 ata ou menos. 

O objetivo do "relógio de oxigênio" foi limitar a exposição ao oxigênio usando os limites NOAA para 

uma série de misturas respiratórias. O conceito associa o percentual das exposições de oxigênio 

admissíveis na tabela de NOAA, a cada minuto do tempo de exposição (% CNS / min). Por exemplo, 45 

minutos a 1,6 ATA é equivalente a 2,22% por minuto (100% / 45 min), e 180 minutos a 1.3 ATA é 

equivalente a 0,56% por minuto (100% / 180 min). A percentagem total do relógio o oxigênio é encontrada 

multiplicando- se o SNC% / min de tempo para a pressão parcial de cada mistura e somando estes 

resultados para todas as misturas. Um mergulhador que respira 1,3 ata durante 60 minutos acumula 33% 

do seu relógio de oxigênio. Um adicional de 80 minutos a 1.5 ATA é de 67%, o que elevaria o total a 100% 

e, em teoria, mais exposição seria inseguro. 

Vários especialistas acreditam que a meia vida biológica de oxigênio é de apenas 20 minutos, enquanto 

outros acreditam que a meia vida de oxigênio pode ser de 90 minutos. A NAUI escolheu o cronograma 

de 90 minutos para o oxigênio residual para exposições em mergulhos repetitivos. O oxigênio residual é 

o percentual antes do mergulhador fazer um mergulho repetitivo. 

Os dois tipos de toxicidade experimentadas pelos mergulhadores são a toxicidade pulmonar (Efeito 

Lorraine Smith) e a toxidade do sistema nervoso central (SNC) (Efeito Paul Bert). 

 

Efeito Lorraine Smith 

James Lorrain Smith (Lorraine Smith é um erro de ortografia mas que se estabeleceu 

definitivamente) conduziu, perto do final do século XIX, investigações sobre os efeitos patológicos de se 

respirar porcentagens elevadas de oxigênio durante longos períodos de tempo. Lorrain Smith foi também 

desde cedo, um colega de J. S. Haldane, da famosa teoria da descompressão. 

A toxicidade pulmonar e a toxicidade ocular podem ocorrer em longas exposições em 

mergulhadores com rebreathers de circuito fechado, durante vários dias de mergulho com várias 

exposições de mergulho. As OTUs  (unidades de tolerância ao oxigênio) ou UPTDs (unidades de doses 

de toxicidade pulmonar) devem ser mantidas a um máximo de 750 unidades por dia, e, no caso de 

exposições em múltiplos dias devem ser reduzidas para cerca de 350 unidades por dia. 

Este envenenamento pelo oxigênio a baixa pressão, pode começar a ocorrer se mais do que 60% 

de oxigênio for respirado a uma atmosfera durante 24 horas ou mais. Durante o mergulho, isso pode 

ocorrer após uma exposição de 24 horas a uma PO2 de 0,6 ata. Em níveis de PO2 ainda mais baixos, os 

mergulhadores de saturação podem começar a apresentar sintomas depois de alguns dias ou semanas. 

Os sintomas da toxidade pulmonar pelo oxigênio começam lentamente, com irritação substernal, 

que se torna progressivamente mais intensa e generalizada, juntamente com o aumento de tosse não 

produtiva. Tosse incontrolável ocorre em casos graves, e os sintomas originários da traquéia e grandes 

brônquios associados, gera uma sensação de queimação constante, o que é agravado pela inspiração.  

Os sintomas mais graves estão associados à falta de ar, tanto se o mergulhador está em repouso 

como em trabalho. 

 

Efeito Paul 



Paul Bert foi um fisiologista francês cuja investigação lançou as bases para a compreensão de 

como o corpo reage a mudanças significativas do ar sob pressão. Ele descobriu que se podia combater 

os efeitos da redução ou aumento da pressão barométrica, aumentando ou diminuindo a porcentagem 

de oxigênio. Foi Bert, também, que primeiro estabeleceu que respirar nitrogênio sob pressão causa a 

doença descompressiva. Seu trabalho tem se mostrado útil tanto para os exploradores e mergulhadores 

submarinos como todos os envolvidos na exploração espacial. 

O envenenamento por alta pressão de oxigênio, ou toxicidade do Sistema Nervoso Central, é mais 

provável de ocorrer quando os mergulhadores estão expostos a mais de 1,6 ata de oxigênio sob carga 

de trabalho. Há indícios de que a toxicidade do SNC pode ocorrer a níveis ainda mais baixos de PO2 sob 

carga de trabalho. A toxicidade do SNC é o risco mais comum e mais grave relacionado ao oxigênio em 

mergulhos técnicos. A consequência mais grave da toxicidade do oxigênio são convulsões e perda de 

consciência. Este é o principal sintoma quando os mergulhadores são expostos a mais de 2,0 ata de 

oxigênio. 

Nosso sistema digestivo “quebra” os alimentos em açúcares simples, que por sua vez reagem com 

o oxigênio para produzir moléculas de alta energia, que usamos para fazer o trabalho físico, construir ou 

reparar tecidos e manter a temperatura corporal. 

Durante o metabolismo do oxigênio, uma fração desta energia química escapa das vias normais 

para formar "radicais livres", que são quimicamente instáveis e podem causar danos aos tecidos. 

Felizmente, as defesas antioxidantes evoluíram no nosso corpo, que é capaz de converter novamente os 

radicais livres em água e oxigênio. 

Mas mergulhadores que estão respirando elevadas pressões parciais de oxigênio geram mais 

radicais livres do que os nossos antioxidantes podem desativar. Se suficientes radicais livres acumulam, 

eles podem interferir com a função normal do cérebro e fazem com que os sinais de toxicidade do 

oxigênio, como convulsões, ocorram. 

Estas convulsões também podem ocorrer em mergulhos com indivíduos particularmente 

propensos, quando respiram oxigênio a pressões parciais mais baixas, porém em esforço. Um acúmulo 

de CO2 será seguido por um aumento de sangue no cérebro, e um aumento da pressão do oxigênio no 

cérebro será seguido de convulsões. 

Qualquer um dos pequenos músculos faciais, lábios e músculos das extremidades podem ser 

afetados. Estes, juntamente com náuseas, são os sintomas frequentes e mais claros da toxicidade do 

oxigênio. Estes sintomas são o aviso para se reduzir imediatamente a pressão respirada, ou ainda melhor, 

para terminar o mergulho. 

Um teste feito com 18 homens que, em repouso, respiraram oxigênio durante 3,5 horas a 3,0 ata 

em uma câmara hiperbárica, apresentou sintomas de visão de túnel e uma diminuição da visão periférica 

dos mergulhadores, antes de ocorrer convulsões (Lambertsen et al. 1987). Outros sintomas podem incluir 

estímulos auditivos, como zumbido ou qualquer som percebido pelos ouvidos, mas não resultante de um 

estímulo externo, irregularidade na taxa de respiração, tontura, espasmos do diafragma, e qualquer 

alteração no estado mental do mergulhador incluindo confusão, agitação e ansiedade. Na verdade, no 

entanto, o primeiro sinal de toxicidade do SNC de oxigênio pode ser a convulsão, que ocorre com pouco 

ou nenhum aviso. 

A interrupção periódica da exposição ao oxigênio foi um dos principais componentes no 

desenvolvimento dos protocolos da Marinha Americana para oxigenioterapia (USN 1985). Este foi 

definido de modo que a cada 20 minutos, o mergulhador deve respirar 5 minutos com ar, tempo que não 

conta para cumprir o total exigido para paradas descompressivas. Muitas equipes de mergulho tem feito 

a mudança para o mix de fundo, em vez de ar, e contando este tempo de “quebra” como tempo de 

descompressão; No entanto, até este momento, esta prática continua a ser experimental. 

Existem duas fases no processo de intoxicação pelo oxigênio, a fase tônica e a fase clônica. 

Durante a fase inicial, tônica da intoxicação, a respiração para, ocorre a inconsciência e o corpo torna-se 

rígido. Depois disso, inicia a convulsão, que dura cerca de um minuto; então a consciência retorna 

gradualmente durante a segunda fase, chamada de clônica. 

O mergulhador só sobreviverá se o segundo estágio do regulador ainda estiver na sua boca e não 

houver a perda do controle de flutuabilidade, descendo ainda mais para o fundo ou subindo sem controle 

para a superfície. Obviamente, o afogamento é o resultado mais provável de uma convulsão embaixo da 

água. 



 

Práticas conservadoras de mergulho e controle das OTUs (unidades de tolerância de oxigénio) ou 

UPTDs (unidades de doses de toxicidade pulmonar) são a melhor prevenção. Os mergulhadores devem 

ter em mente que "segurança" debaixo d'água é uma questão de aceitar riscos. E aceitar riscos é entender 

que há probabilidade de possíveis lesões graves. Se a lesão potencial é leve, a probabilidade aceitável 

pode ser maior. Se a lesão é grave, a probabilidade aceitável deve ser menor. Se a probabilidade é 

imprevisível como no caso de toxidade do SNC pelo oxigênio, a probabilidade aceitável deve ser menor 

ainda. 

Então perguntamos, em que pressão parcial o oxigênio é seguro? Não há uma resposta inequívoca 

a esta pergunta. Com esta informação disponível à mão, parece que o oxigênio pode ser um problema 

em pressões parciais acima de 1,3 até 1,6 ata. Mas mesmo esta conclusão é temperada pela possibilidade 

de variáveis individuais, influências farmacêuticas e interações com o gás carbônico, que em alguns casos 

reduz o limite para menos de 1,3 ata. A verdade é que há poucos dados sobre a toxicidade de oxigênio. 

Em qualquer caso que encontrarmos um mergulhador com uma intoxicação do SNC por oxigênio, 

devemos levar o mergulhador de volta a superfície, de preferência com o regulador na boca. 

 

Gás Carbônico 

O gás carbônico (ou dióxido de carbono (CO2)) existe normalmente no estado gasoso como uma 

molécula linear. É um gás inodoro, incolor, e mais denso do que o ar. O dióxido de carbono é um produto 

da respiração produzido à base de queima do carbono. Ele é transportado no sangue, principalmente em 

solução de bicarbonato (HCO3 - 60%) e a uma pequena porção combinada com a hemoglobina 

(carbaminohemoglobina), para os pulmões, onde ele é “trocado” pelo oxigênio que passa em sentido 

contrário para a circulação. 

Na respiração, o caminho natural dos gases se dá pela passagem nasal, faringe, laringe, traqueia, 

brônquios e bronquíolos, e nosso volume normal dentro desta área é de cerca de 150 ml. Quando 

anexamos qualquer equipamento de mergulho, o volume deste gás, bem como a turbulência é 

aumentada. O processo de troca gasosa para dentro e para fora dos alvéolos ocorre através de difusão. 

O acionamento mecânico para este processo de ventilação se dá pelos músculos intercostais e o 

diafragma. 

Expiração e inalação são acionadas pelos movimentos para cima e para baixo do diafragma, assim 

como a expansão e ralaxamento dos músculos intercostais. O movimento ascendente da parede do tórax 

e o movimento descendente do diafragma aumentam o volume do pulmão, reduzindo a pressão no tórax. 

A queda de pressão nos pulmões cria um gradiente de pressão entre os pulmões e as passagens oro-

nasal de modo a que os gases de respiração fluem para dentro. Quando o diafragma e os músculos 

intercostais relaxam, os tecidos de recuo do pulmão, extremamente elásticos, forçam o ar para o exterior. 

Deve-se notar que a resistência mecânica agrava ainda mais o nosso trabalho de respiração. 

Como mergulhadores, é importante que entendamos que a respiração exige um trabalho físico e 

que a carga de trabalho é aumentada tanto com circuito fechado como com o circuito aberto de 

respiração. Isto é conhecido como trabalho respiratório (em inglês, Work of Breathing, ou WOB). Uma 

vez mergulhado, o WOB do mergulhador é aumentado imediatamente, devido tanto ao sistema de 

fornecimento de gás como ao 

aumento da densidade do gás respirado. Como a carga de trabalho aumenta, mais oxigênio é queimado, 

o que aumenta a produção de CO2. E nossa capacidade de responder ao trabalho respiratório não é 

ilimitada. 

Muitas vezes, se assume que os nossos alvéolos são ventilados com gás “fresco” a cada 

respiração. O fato é que nunca há uma ventilação completa dos alvéolos. A composição do gás de dentro 

dos alvéolos é determinada por um equilíbrio muito complexo entre o gás inspirado e a troca de gases 

com o sangue. 

O sangue arterial tem sempre uma pressão parcial menor de dióxido de carbono (PCO2) do que 

a pressão parcial nos tecidos circundantes (tensão do tecido ou PtCO2). Movendo- se com este gradiente 

de pressão, o CO2 difunde-se para fora dos tecidos para a corrente sanguínea. Uma vez no sangue, o 

CO2 é transportado em três formas. Pode se transformar quimicamente e ser transportado como ácido 

carbônico; pode dissolver-se no plasma; ou pode ligar-se com as proteínas do plasma sanguíneo e ser 

transportado na hemoglobina. 



 

Como mergulhadores técnicos, precisamos notar algumas diferenças importantes entre o oxigênio que 

entra e o dióxido de carbono que sai, devido a pressão parcial de oxigênio maior que estamos respirando 

quando mergulhamos. 

Quando a pressão parcial de oxigênio inspirada (PiO2) é elevada e a pressão parcial do oxigênio 

nos alvéolos (PaO2) é alta, então teremos grandes volumes de oxigênio nos pulmões, atendendo às 

nossas necessidades metabólicas. Este é geralmente o caso durante a nossa exposição a longos tempos 

e maiores profundidades. Neste ponto, os mergulhadores podem ventilar muito menos e ainda assim 

continuar altamente oxigenados. Em algum momento durante o mergulho, mergulhadores técnicos 

podem não sentir a necessidade de respirar profundamente, ou podem estar em tal estado de 

relaxamento que a respiração superficial (hipoventilação) pode também começar. Uma vez que a 

respiração superficial começa, as PCO2 alveolar e arterial vão começar a subir. Isto não é um problema 

apenas para mergulhadores de rebreather. Na verdade, pode ser um problema para os mergulhadores 

de circuito aberto que simplesmente não estão respirando de forma suficiente. Tenha em mente que uma 

alta PCO2 pode ser o mecanismo de disparo da toxicidade de oxigênio, bem como da narcose por 

nitrogênio, apesar deste último caso não ser normalmente um problema para um mergulhador respirando 

misturas com hélio. 

Nós todos sabemos que a pressão aumenta com a profundidade. Este aumento da pressão cria 

um efeito dinâmico em mergulhadores com rebreather e de circuito aberto, conhecidas como carga 

pulmonar estática (do inglês Static Lung Load, ou SLL). 

Simplificando, a SLL é um diferencial de pressão entre os pulmões do mergulhador e equipamento 

(contrapulmões ou válvula de demanda), que podem causar uma SLL positiva ou negativa. 

Aqui está como isto funciona. Se a pressão ambiente (transferida pelo regulador) é menor do que 

a do o pulmão do mergulhador, o gás será fornecido para os pulmões a uma pressão mais baixa do que 

os pulmões estão expostos, e este diferencial de pressão cria uma carga estática pulmonar negativa, que 

por sua vez cria uma maior carga de trabalho para os músculos intercostais e para o diafragma, criando 

assim mais dióxido de carbono. Em um rebreather, a SLL pode ser ainda mais dramática, dependendo 

da posição do contrapulmão. Se o contrapulmão está a uma pressão menor do que o pulmão do 

mergulhador (contrapulmão montado nas costas), o diferencial de pressão resultará em carga pulmonar 

estática negativa após inalação. Se o contrapulmão está a maior profundidade que o pulmão do 

mergulhador (contrapulmão montado na frente), então você tem uma SLL positiva durante a inalação. No 

entanto, mesmo com um contrapulmão montado na frente, o gás irá migrar para a extremidade superior 

do pulmão provavelmente produzindo também uma SLL negativa. Nesses cenários, o mergulhador terá 

uma carga de trabalho maior e mais dióxido de carbono será produzido, que pode, por sua vez, ser um 

gatilho para a intoxicação pelo oxigênio. 

Resumindo: tudo o que fazemos como um mergulhador: a imersão inicial, a densidade do gás em 

profundidade, a resistência e a posição dos equipamentos, a respiração superficial, bem como a nossa 

carga de trabalho durante o mergulho, pode contribuir para a produção de dióxido de carbono, resultando 

na geração de um "ciclo vicioso" de CO2. 

Embora não provado, alguns pesquisadores têm observado que uma elevada PCO2 pode ser o 

mecanismo de disparo para a narcose por gás inerte e para a toxicidade do oxigênio. Por outro lado, 

alguns declaram que não existe tal relação. 

 

Hélio 

Hélio é o mais "nobre" dos gases para os mergulhadores. O hélio é um gás não reativo, incolor e 

inodoro. É o segundo elemento mais abundante no universo depois do hidrogênio. O hélio tem peso 

molecular de 4.003g / mol, e tem um potencial narcótico de 4,26 (veja a Figura 1, acima), tornando-se um 

gás ideal para o mergulho profundo. Por ter um ponto de ebulição tão baixo (apenas ligeiramente acima 

do zero absoluto) é extremamente importante em muitas aplicações onde devem ser mantidas 

baixíssimas temperaturas. 

Há muito pouco hélio na terra. Por ser tão leve, quase tudo o que estava presente durante, e 

imediatamente após a formação da Terra, há muito tempo já se evaporou para o espaço. Todo o hélio 

restante em nosso planeta é o resultado da desintegração radioativa natural de elementos mais pesados, 

e é encontrado junto com depósitos de gás natural aprisionado sob camadas de rocha impermeável.  



Embora haja alguma pequena quantidade de hélio na atmosfera, o seu isolamento a partir dessa 

fonte, por liquefacção e separação de ar, não é normalmente economicamente viável. É mais fácil e mais 

barato isolá-lo de fontes de gás natural, onde está presente em maior abundância. As concentrações de 

hélio no gás natural em algumas áreas nos E.U.A. chegam a 7%. Outras boas fontes incluem o gás natural 

da Polônia. É isolada a partir desses gases por liquefacção e separação. O hélio está disponível 

comercialmente em cilindros sob pressão. 

O hélio é um gás muito bom para o mergulho profundo, mas nem sempre foi pensado ser assim. 

Nos primeiros dias de mergulho técnico e recreativo, o uso de hélio para mergulho profundo foi 

desencorajado, e na verdade, foi muito temido. Com base em desinformação e alguns problemas iniciais 

no campo de mergulhos profundos, o hélio adquiriu uma reputação de gás "voodoo", fora “da etiqueta”. 

 Alguns equívocos resultaram da tragédia de Hannes Keller / Peter Small em 1962, alguns 

equívocos sobre trocas isobáricas (gases leves para pesados), erros sobre maior risco de intoxicação do 

SNC, e uma escassez de tabelas de descompressão publicadas e confiáveis. Algumas preocupações 

surgiram porque numa mistura de heliox 20/80 (20% O2, 80% He) os limites não descompressivos (NDL) 

em mergulhos curtos e rasos eram mais longos do que os limites de ar. Então, algumas pessoas 

assumiram que uma descompressão com hélio era mais longa e mais perigosa, que comparado ao 

nitrogênio. Em suma, o hélio estava recebendo uma má reputação por uma série de razões erradas. 

Foi também uma opinião da “comunidade de descompressão” que a troca da mistura de fundo 

com hélio deveria ser feita o mais cedo possível para misturas nitrox ou ar, e isso reduziria o tempo de 

descompressão. 

Não é exatamente assim, pelo menos de acordo com as teorias modernas de descompressão – e 

mesmo teorias modificadas a partir de Haldane – onde paradas profundas são adicionadas ao perfil. Se 

o hélio e nitrogênio são diminuídos enquanto o oxigênio é aumentado em uma grande troca isobárica, 

feita em profundidades menores, para uma mistura nitrox, há pequenas diferenças nas obrigações 

descompressivas, comparando trocas precoces para misturas nitrox ao se usar hélio até profundidades 

menores. Parece ser o melhor a fazer de acordo com teorias modernas, mas mesmo assim, não há 

indícios que estes protocolos levem o mergulhador a se sentir melhor. Mas é o que está sendo observado 

em campo, testado por muitas equipes de mergulhos profundos, que utilizam as técnicas 

descompressivas propostas por modelos como o RGBM ou que usem paradas profundas. 

De fato, pode não haver necessidade de se mudar para misturas de nitrogênio em todos os casos. 

Respirar misturas de hélio até próximo da superfície, trocando para oxigênio puro na zona rasa pode ser 

eficiente e mais seguro sem ter que fazer mais trocas de gás durante a subida. Tanto é, que a NAUI 

Technical Operations construiu um modelo de treinamento para mergulhadores e instrutores com 

misturas de hélio para o mergulho técnico e um conjunto completo de tabelas RGBM que apoia totalmente 

esta tese. 

Hoje, o hélio está provando o seu valor como uma mistura de gás seguro e confiável. Seu uso está 

mudando a maneira como o mundo mergulha. Saiu o mergulho profundo com ar, e entraram as misturas 

com hélio e as paradas profundas. 

Vejamos porquê, começando comparando as propriedades dos gases que afetam os 

mergulhadores. 

O nitrogênio é muito limitado como um gás inerte para o mergulho. O aumento das pressões de 

nitrogênio além de 130 fsw (39 mas) pode levar a euforia, reduzir a consciência mental, e provocar 

disfuncionalidade física; e perda de consciência para profundidades além de 500 fsw (150 mas). As 

tolerâncias individuais variam amplamente, dependendo muitas vezes da atividade. Os sintomas podem 

ser notados no início de um mergulho profundo, diminuindo gradualmente com o tempo. A resistência do 

fluxo respiratório e o início da turbulência nas vias aéreas aumenta conforme a pressão aumenta, 

reduzindo consideravelmente a ventilação com misturas respiratórias ricas em nitrogênio durante um 

mergulho profundo. O oxigênio é também limitado a uma 

determinada profundidade devido à sua toxicidade. Os mergulhos para além de 150 fsw (39 mas) que 

exigem tempos de fundo de horas precisará empregar gases mais leves e menos narcóticos que o 

nitrogênio, e todos devem ser planejados para reduzir as pressões parciais de oxigênio. 

Um certo número de substituições com diferentes gases inertes foram testados, incluindo o 

hidrogênio, neon, argônio e hélio, mas apenas o hélio e o hidrogênio mostraram um desempenho 

satisfatório para todas as variáveis. Por ser mais leve, o hidrogênio tem vantagens na velocidade de 



eliminação em relação ao hélio, mas, devido ao alto risco de explosão quando se mistura hidrogênio, o 

hélio se destacou como melhor opção entre os gases metabolicamente inertes para mergulhos profundos 

e de saturação. O hélio pode ser respirado por meses sem danos teciduais. O argônio é altamente solúvel 

e mais pesado do que o nitrogênio, e por isso, uma escolha muito errada. O neon não é muito mais leve 

do que o nitrogênio, e apenas ligeiramente mais solúvel do que o hélio. Isto deixa o hélio como o menos, 

e o argônio, como o gás mais narcótico sob pressão. 

As velocidades de saturação e dessaturação dos gases inertes são inversamente proporcionais à 

raiz quadrada de suas massas atómicas. O hidrogênio vai saturar e dessaturar cerca de 3,7 vezes mais 

rápido do que o nitrogênio e o hélio vai saturar e dessaturar cerca de 2,7 vezes mais rápido do que o 

nitrogênio. As diferenças entre o neon, argônio e o nitrogênio não são significativas para o mergulho. O 

tamanho das bolhas formadas por vários gases inertes depende da quantidade de gás dissolvido, e a 

solubilidade do referido gás inerte. Solubilidades mais elevadas de cada gás promovem bolhas maiores.  

Assim, o hélio é preferível, comparado ao hidrogênio como um gás leve, enquanto que o nitrogênio 

é preferível se comparado ao argônio, um gás pesado. A solubilidade do neon é aproximadamente igual 

a solubilidade do nitrogênio. O Potencial Narcótico correlaciona a solubilidade em lipídios (tecidos 

adiposos), com os gases menos solúveis sendo os menos narcóticos. Diferentes velocidades de absorção 

e eliminação sugerem meios ideais para reduzir o tempo de descompressão utilizando misturas de hélio 

e nitrogênio. Na sequência de mergulhos profundos em uma mistura com hélio, a mudança para uma 

mistura de descompressão baseada em um gás com nitrogênio tem seu risco reduzido se aumentarmos 

gradualmente a quantidade de oxigênio até a mesma fração de hélio, e mantendo a mesma quantidade 

de nitrogênio. Agora, a eliminação de hélio é acelerada se ele for substituído em quantidade por oxigênio. 

Outro benefício positivo com mergulho com hélio na mistura é na minimum-bends depth (MBD), 

ou seja, a profundidade de saturação de uma mistura, a partir da qual a subida imediata para a superfície 

resultará em doença descompressiva (DCS). Para misturas de hélio, o MBD é sempre maior do que para 

misturas com a mesma proporção de nitrogênio. Por exemplo, a MBD para o ar (20/80 nitrox) é de 27 fsw 

(8 mas), enquanto o MBD para 20/80 heliox é de 38 fsw (11 mas). Isso decorre do hélio ter menor 

solubilidade em comparação com o nitrogênio, com um impacto sobre mergulhos mais profundos e 

longos. 

Então como podemos ver, existem alguns benefícios se usamos hélio como um gás inerte para 

mergulhos mais profundos. A velocidade de difusão do hélio é 2,65 vezes mais rápida do que a do 

nitrogênios; é 1/3 da solubilidade do nitrogênio e 1/4 menos narcótico que o nitrogênio; bolhas de hélio 

são menores do que bolhas de nitrogênio; e como tem sido notado, os mergulhadores que usam hélio 

parecem sentir-se melhores após a subida. 

É importante salientar que o hélio sempre foi o mais seguro para a comunidade de mergulho 

comercial, e desde a década de 1990, o uso de hélio por mergulhadores técnicos tornou-se mais comum. 

Não há dúvida de que o uso de hélio exige mais disciplina do que o mergulho com ar, mas certamente 

reduz todos os riscos em comparação com o mergulho profundo com ar. 

 

Misturas Gasosas de Mergulho 

Um olhar para a história: 

Apesar do uso de misturas gasosas ter uma longa história, foi muito recentemente que o uso de 

trimix (oxigênio / nitrogênio / hélio) foi considerada uma mistura de gás validada para uso no mergulho 

recreativo. Em 1919, Elihu Thomson, um inventor prodigioso e co-fundador com Thomas Edison da 

General Electric Company, teorizou que a narcose poderia ser melhorada se o oxigênio na mistura 

respiratória fosse diluído com um gás diferente do nitrogênio, e ele sugeriu que o hélio poderia ser 

utilizado como o diluente em aplicações de mergulho mais profundos. Com o custo de hélio, naquele 

momento, há mais de USD 2.500,00 por pé cúbico, o seu uso numa mistura respiratória não era 

economicamente viável. No entanto, logo depois o hélio fora descoberto em poços de gás natural do 

Texas, o que não só deu aos Estados Unidos um monopólio sobre a oferta mundial de hélio, mas também 

derrubou seu preço a pouco mais do que alguns centavos por pé cúbico. 

Por volta de 1925, Thomson convenceu o Bureau of Mines e à Marinha Americana, a olhar para o 

uso de hélio nos gases de mergulho profundo. O Bureau of Mines (R.R.Sayers, W.P. Yant, J. H. 

Hildebrand) começou a experimentar a utilização de misturas com hélio e oxigênio na descompressão.  



Eles descobriram que animais de laboratório eram capazes de ser descomprimidos com heliox em 

um sexto do tempo que levava para descomprimir os animais com ar. 

Conforme os cientistas e mergulhadores aprendiam mais sobre os efeitos do mergulho em águas 

profundas no corpo humano, também desenvolveram o uso do heliox. Pioneiros como o mergulhador da 

Marinha Americana Charles Momson (que inventou o "Momson Lung") descobriram que o heliox reduzia 

o risco de narcose e parecia ser muito mais seguro do que mergulhar em profundidade usando o ar. 

A equipe de Momson substituiu o nitrogênio pelo hélio não tóxico, e desenvolveu uma metodologia 

para dosar o hélio com oxigênio em função de cada profundidade. Os resultados permitiram modernos 

mergulhadores comerciais e militares operar com segurança em profundidades superiores aos 300 pés 

(91 metros). 

Em 1939 mergulhadores da Marinha Americana demonstraram a eficácia do heliox ao realizar o 

resgate da tripulação do submarino USS Squalus, que afundou aos 243 pés (74 metros), provando que 

o heliox podia prevenir os efeitos incapacitantes da narcose por nitrogênio. Em paralelo, os quatro 

mergulhadores alistados envolvidos nas operações de resgate foram premiados com a Medalha de 

Honra, depois de ter salvado todos os 33 membros da tripulação do Squalus. 

O resgate no Squalus coincidiu com pesquisas que estavam sendo guiadas por Albert R. Behnke 

e O. D. Yarbrough, para o uso de heliox em mergulho. Um dos mergulhos de câmara experimentais 

realizados em seus experimentos era de 500 pés (152 metros). Durante este mergulho em câmara, o 

mergulhador, que não conhecia a sua profundidade, informou que "parecia” aos 100 pés (30 metros). 

Em 1945, Arne Zetterström usou um trimix com hidrogênio, oxigênio e nitrogênio em um mergulho 

de 525 pés (160 metros), bem como misturas de viagem, incluindo misturas nitrox hipóxicas e 

hiperóxicas. Infelizmente, os membros da equipe de superfícies lançaram sua plataforma de volta a 

superfície rápido demais, e ele sofreu hipoxia, bem como doença descompressiva e morreu. 

Em 1959, Hannes Keller juntou-se a Albert Bühlmann na elaboração de planejamentos heliox e em 

seguida, realizou um mergulho aos 730 pés (222 metros) que requeria apenas 45 minutos de 

descompressão. Em 1962, Keller e o jornalista Peter Small, usando um sino de mergulho, foram a 1000 

fsw (305 metros), mas devido a vários contratempos antes e durante a subida a partir do fundo, os dois 

homens perderam a consciência no sino. Chris Whittaker, um dos mergulhadores de apoio, se perdeu no 

mar durante a tentativa de resolver os problemas com o sino de mergulho, quando já se aproximava da 

superfície. Keller e Small sofreram doença descompressiva, e Small morreu no caminho para a câmara 

hiperbárica. 

A disponibilidade comercial do regulador de demanda em 1947 iniciou o mergulho esportivo e 

uma principiante indústria de equipamentos. Em meados dos anos 50, a Marinha Real Britânica difundiu 

massivamente suas tabelas de descompressão, enquanto um pouco mais tarde, em 1958, a Marinha 

Americana fez o mesmo com suas tabelas de Haldane modificadas de seis compartimentos. Ambas iriam 

adquirir “status bíblico” durante os próximos 25 anos ou mais. 

Do meio para o final da década de 50, P. Frederickson nos Estados Unidos e Carlo Alinari na Itália, 

projetaram e lançaram os primeiros medidores analógicos de descompressão (ou decometers – que se 

traduzidos seriam algo como descompressímetros), que simulavam a captação de gás pelos tecidos e a 

eliminação com medidores de pressão, tampões porosos e sacos de gás compressíveis. 

Os primeiros computadores digitais, projetados pelo Defense and Civil Institute of Enviromental 

Medicine (DCIEM) do Canadá, surgiram em meados de 1950. Empregados pela Marinha do Canadá, eles 

foram baseados em um modelo analógico de quatro compartimentos desenvolvido por Kidd e Stubbs. 

No final dos anos 50, o Capitão George F. Bond começou as primeiras experiências em mergulho 

de saturação e iniciou o Projeto Genesis, para estudar a viabilidade de se viver em altas profundidades 

por longos períodos de tempo. No início da década de 60 ele conduziu experimentos na Naval 

Experimental Diving Unit usando técnicas de mergulho de saturação e atingindo profundidades de até 

198 pés (60 metros) por até 12 dias. 

O final dos anos 60 testemunhou uma explosão de mergulhos com misturas a base de hélio, 

impulsionado principalmente pela indústria de exploração de petróleo. 

Westinghouse, Brown e Root "Taylor Diving" estavam experimentando mergulhos com heliox em sistemas 

de sino, e visando para o futuro mergulhos de 1.500 pés (457m) em áreas petrolíferas. Em 1965, Robert 

Workman publicou tabelas de descompressão, tanto para nitrox como para heliox. 

  



Na conquista e exploração dos oceanos, o mergulho de saturação ganhou destaque na década de 

60, permitindo assim a exploração da plataforma continental profunda, o que tinha sido impossível dentro 

dos tempos de exposição permitidos por regimes convencionais de mergulho. Estimulado pelos 

interesses industriais e militares na capacitação de homens para trabalhar debaixo d'água por longos 

períodos de tempo, experiências de habitats notáveis, como o Sealab, Conshelf, Man in the Sea, Gulf 

Task e Tektite estabeleceram a viabilidade de estar trabalhando embaixo da água em períodos 

prolongados. Estes esforços para o mergulho de saturação foram validados cientificamente por Bond e 

colaboradores em 1958. Programas e testes de saturação foram realizados a partir de 35 fsw (10 metros) 

até 2000 fsw (610 metros). 

O desenvolvimento e a utilização de plataformas de suporte subaquático, chamadas de habitats, 

sistemas de sinos de mergulho, submersíveis blindados e unidades de propulsão de mergulhadores 

também foi acelerado nas décadas de 60 e 70, em função de avanços na ciência e na economia. As 

plataformas de suporte subaquático estenderam a utilização de mergulhadores e seu tempo de fundo, 

permitindo a eles viver debaixo d'água, reduzindo os tempos de descida e subida, ampliando a mobilidade 

e diminuindo sua atividade física. Hoje, eles operam remotamente, a partir de plataformas submarinas, 

veículos (ROVs) que escaneiam as profundezas do oceano a 6.000 fsw (1.818 metros) em busca de 

minerais e petróleo. 

Por volta de 1972, as estratégias para os mergulhos que excediam os 1.000 fsw (300 metros) 

receberam uma séria revisão, impulsionada por uma missão comercial para petróleo e produtos 

petrolíferos, e as necessidades da indústria de mergulho comercial para atender a essa busca. Questões 

relativas aos aditivos farmacológicos, limites de pressão absoluta, troca térmica, terapia, procedimentos 

de compressão-descompressão, combinações eficazes de gases respiratórios mistos e a funcionalidade 

dos equipamentos, ou seja, abordando várias questões fundamentais, até então desconhecidas ou 

apenas parcialmente compreendidas. Até o início dos anos 1980, tornou-se claro que os trabalhos open-

sea na faixa de 1.000 a 2.000 FSW foram totalmente empíricos. 

Em 1980, Dale Sweet fez um mergulho recorde de 360 pés (110 m) com uma mistura gasosa com 

hélio, e ficou conhecido como o primeiro recorde de mergulho esportivo de sucesso. Em 1981, uma 

equipe de três homens, incluindo o Instrutor NAUI Dr. Billy Bell, foi realizado aos 2250 pés (686 m) em 

uma câmara na Duke Medical Center, em um estudo realizado por Peter Bennett, que constatou que 10% 

de nitrogênio adicionado ao heliox reduzia os efeitos da HPNS. 

Logo na sequencia surgiu o Edge, um dispositivo baseado em um modelo Haldaneano com doze 

compartimentos, com tecnologia Doppler, desenvolvido por Craig Barshinger e Carl Huggins na Orca 

Industries em 1983. Os computadores de descompressão chegaram no nível de abordar exposições 

repetitivas em regime de testes. Flexível e mais confiável para usar, e capaz de simular quase qualquer 

modelo matemático, os computadores digitais substituíram rapidamente os dispositivos pneumáticos na 

década de 80. Sua funcionalidade e uso generalizado anunciava que o mergulho entrara na era da alta 

tecnologia, e que tinha requisitos para modelos de descompressão abrangentes em totais espectros de 

atividades. 

As estatísticas proporcionadas pelo uso do computador, reunidas desde a década de 90, sugerem 

um histórico invejável de segurança do mergulhador, com uma incidência subjacente de doença 

descompressiva (DCS) abaixo de 0,05%. 

As limitações da mobilidade do mergulhador promoveram o desenvolvimento da unidade SCUBA 

moderna, e a busca para ir mais fundo, levou a respiração de misturas exóticas de gases. Cilindros de 

alta pressão e compressores aceleraram o alcance de mergulhos mais profundos e tempos de exposição 

prolongados. 

O meio para o final dos anos 80 trouxe uma infinidade de possibilidades de uso de misturas 

gasosas por "mergulhadores desportivos" e tecnologia experimental que hoje chamamos de "laboratório 

vivo" com mergulhadores de exposições extremas. No início dos anos 90 agências específicas de 

formação técnica ofereceram as primeiras certificações Trimix fora da indústria de mergulho comercial e 

militar. 

Em 1997 a NAUI se tornou a primeira grande agência de treinamento a padronizar a formação de 

mergulhadores trimix, e em 1998, publicou as tabelas NAUI Reduced Gradient Bubble Model (NAUI 

RGBM) para diferentes misturas trimix. 

 



Misturas Respiratórias 

Todas as misturas respiratórias diferentes do ar, tentam otimizar as fracções de gás na mistura, a 

fim de reduzir ao máximo o insulto fisiológico que diz respeito a quatro fatores fisiológicos críticos para o 

mergulhador. 

  O primeiro fator é a produção de uma mistura de gás ideal que reduza ou elimine os efeitos 

negativos do gás inerte. Isto inclui a narcose pelo nitrogênio, assim como a Síndrome Nervosa das Altas 

Pressões (HPNS, do inglês High Pressure Nervous Syndrome). O segundo fator é o de manter os níveis 

de oxigênio suficientes durante todo o mergulho, tanto no intuito de acelerar a descompressão como 

reduzir os perigos associados com a alta pressão parcial do oxigênio. O terceiro fator é ter uma mistura 

de gás ideal que facilite ou acelere a eliminação (offgassing) do gás inerte. O quarto fator tenta minimizar 

o trabalho respiratório (WOB) e reduzir a produção de gás carbônico. 

Isto sempre foi e provavelmente continuará sendo um ato de equilíbrio fisiológico entre o oxigênio 

e os gases inertes (os diluentes) utilizados em cada mistura. Isto é conseguido selecionando as frações 

apropriadas de gás para a exposição e carga de trabalho do mergulhador, bem como as trocas de gás 

que devem ser feitas durante a operação de mergulho, tanto na fase de descida quanto na de subida do 

mergulho. 

Há uma variedade de misturas de gases especiais que foram e estão sendo usados no mergulho 

atualmente, e em todos os casos, o mergulhador deve monitorar os Limites de Tolerância ao Oxigênio 

(LTO) e As Unidades de Toxicidade do Oxigênio (OTU) mais de perto durante o seu planejamento pré 

mergulho. 

Termos aplicados as misturas respiratórias standards incluem: 

1. Nitrox é uma mistura de nitrogênio e oxigênio que proporciona uma redução da quantidade de 

nitrogênio no gás inspirado. Reduzindo a quantidade de nitrogênio na mistura respiratória resolve-se 

alguns dos problemas causados pelo nitrogênio em maiores pressões. 

2. Nitrox Técnico significa Nitrox que está sendo usado para estender o tempo e a profundidade para 

além dos limites recreativos tradicionais. Exemplos seriam usar uma mistura EAN28 para um mergulho a 

140 FSW (43 metros), ou o nitrox utilizado como um gás de viagem (para ir até uma profundidade onde 

Trimix será usado), ou um gás de fase: por exemplo, utilizando EAN50 como um gás de descompressão 

a 70 fsw (21 msw) ou um nitrox com alta FO2, como EAN40 ou EAN50 usados para o gás de fundo. O 

Nitrox Técnico exige um maior nível de planejamento de mergulho do que Nitrox usado em mergulhos 

recreativos. 

  

3. Heliox é uma mistura de hélio e oxigênio. Há uma série de tabelas militares e comerciais 

padronizadas que estão disponíveis desde meados dos anos 60 para aplicações do Heliox. 

4. Trimix é qualquer mistura de oxigênio, hélio e nitrogênio. Foi desenvolvido pela primeira vez para 

reduzir os efeitos da HPNS para aplicações comerciais em mergulhos profundos, pela adição de 

pequenas frações de nitrogênio na mistura heliox. Mergulhadores desportivos começaram a utilizar 

misturas de oxigênio, hélio e nitrogênio como misturas especiais de gás no início dos anos 90. Com o 

advento das misturas menos caras e da utilização de boosters, o uso deste mix foi se tornando mais 

comum. 

5. Heliar é uma mistura de ar e hélio produzindo um trimix de oxigênio, nitrogênio e hélio. Misturas 

Heliar começaram a aparecer na comunidade do mergulho esportivo na década de 80, já que era prático 

e menos caro, já que enchia-se os cilindros primeiro com a pressão parcial desejada de hélio e depois 

completado com ar. As misturas usuais eram de 16% de O2 / 24% He / 60% de N2, 14% de O2 / 33% He 

/ 53% de N2 e 10% de O2 / 50% He / 40% de N2. 

6. Helitrox é uma mistura hiperóxica, com nitrox e hélio produzindo um trimix em que a fracção de 

oxigênio será superior a 21%. As aplicações começaram no final dos anos 90 com a criação dos boosters 

e a invenção de misturadores Nitrox, tornando a mistura menos cara. 

7. Hidroliox é uma mistura de hidrogênio, hélio, e menos do que 4% de oxigênio (devido à 

inflamabilidade) e foi utilizado pela primeira vez pela COMEX na comunidade comercial. O hidrogênio é 

um gás mais fácil de respirar porque é mais leve do que o hélio, permitindo uma respiração melhor em 

mergulhos mais profundos do que 1500 pés (457 metros). Ele age minimizando a HPNS, mas quando 

usado em profundidades além dos 500 pés (152 metros) pode produzir uma narcose com efeitos 

psicotrópicos e alucinógenos, semelhantes ao uso de LSD.  



Esse gás não é mais usado em aplicações de mergulho comercial e agora Veículos de Operação 

Remota (ROV) são usados em vez de enviar os mergulhadores a profundidades superiores aos 500 pés 

(150 metros). 

 

Aplicação dos Conceitos de Gás para Otimizar Misturas 

Existem fórmulas importantes para determinar as melhores misturas de gases para um dado 

mergulho. Elas podem ser utilizadas de diferentes maneiras para expressar ou para resolver uma dada 

variável (tal como a profundidade ou pressão). 

  Este é um diagrama mnemônico que pode ser utilizado para definir a fórmula para determinar as 

pressões e as frações do gás para uma mistura. Neste caso, a fórmula geral Pg = Fg x Ptotal foi criada 

para determinar informações sobre o oxigênio em uma mistura (PO2 = pressão parcial de oxigênio; FO2 

= fração de oxigênio na mistura; Pata = pressão total da mistura de gases ). O diagrama é utilizado, 

cobrindo a parte que se quer determinar. 

Em 1935, os médicos da Marinha Americana Albert R, Behnke, Robert M. Thomson e E. Preble 

Motley, observaram que mudanças no comportamento, uma coordenação neuromuscular prejudicada e 

uma desaceleração da atividade mental tinham sido relatadas em mergulhadores mais profundos do que 

66 fsw (20 metros), e usando o ar para respirar em quatro atmosferas de pressão num ambiente normal 

(câmara hiperbárica bem iluminada e quente) foram capazes de demonstrar que essas mudanças 

ocorreram devido ao nitrogênio. Durante um mergulho devemos adicionar os fatores de acumulação de 

gás carbônico, carga de trabalho, temperatura da água, visibilidade, etc., e mais uma vez o fator 

imprevisível que é a susceptibilidade individual. 

Como mergulhadores técnicos devemos mais uma vez olhar para a relação risco x benefício para 

a Profundidade Narcótica Equivalente permitida ou a pressão parcial de nitrogênio. Diminuir a fração de 

nitrogênio na mistura de gás é sempre uma vantagem para baixar o nível da narcose durante a fase 

operacional do mergulho. Alguns testes posteriores indicaram que a pressão parcial de nitrogênio de 

3,18 ATA (100 fsw / 30 msw usando ar - estudo aprofundado de Behnke et al.) é o limite a partir do qual 

todos os mergulhadores começam a experimentar algum nível de narcose. Qualquer limite que você 

escolher deve ser inferior a da PN2 de 4,0 ata, mas uma pressão parcial inferior de nitrogênio, como o 

exemplo de estudo de Behnke, certamente será melhor, pois isso reduzirá tanto o nível de narcose como 

o potencial insulto fisiológico devido a fase dissolvida de nitrogênio. 

 

Mergulho com gás hélio 

O mergulho com hélio não é difícil de aprender. Na verdade, aprendendo a usar helitrox (trimix 

hiperóxico com fração reduzida de nitrogênio) é muito semelhante a aprender o uso do nitrox. Tudo o 

que você aprendeu sobre oxigênio e nitrogênio ainda se aplicam; você só precisa conhecer o fator hélio. 

Muito parecido com o nitrox, o helitrox não é um gás para mergulhos profundos. Ele é usado apenas em 

profundidades moderadas e em águas rasas, onde reduzir os níveis de nitrogênio é desejável. A mistura 

é largamente utilizada como um gás para o mergulho de 150 pas (46 mas), como um gás de viagem para 

um mergulho mais fundo, e como uma ajuda como gás de descompressão. 

Embora o mergulho com hélio seja um pouco mais caro do que com o ar, os benefícios que ele 

traz para mergulhos mais profundos superam em muito o seu custo. Como observado anteriormente, 

alguns dos benefícios e considerações incluem: 

• Com a adição de hélio, você pode reduzir os sinais e sintomas da narcose, pelo hélio ser 1/4 menos 

narcótico que o nitrogênio. 

• A adição de hélio, com suas propriedades, exige um planejamento muito cuidadoso e uma alta 

conformidade com o plano de mergulho. 

• A molécula de hélio é menor e menos solúvel e a absorção e a eliminação deste gás é 2,7 vezes 

mais rápido do que a do nitrogênio. 

• Para mergulhos mais profundos e mais estendidos, a menor solubilidade do hélio é um fator 

preponderante na produção do gás podendo superar a quantidade de nitrogênio em mergulhos fundos. 

  

• Habilidades em levar vários cilindros (para o gás de fundo e para estagiar o mergulho), boa 

flutuabilidade e bom trim são essenciais, já que mergulhos com hélio normalmente envolvem obrigações 

descompressivas. 



• As moléculas menores e mais leves de hélio também permitem que o gás respirado seja menos 

denso e mais fácil para respirar em profundidade. 

 

 

Algumas das desvantagens dos gases que contem hélio são: 

• O custo da obtenção de misturas Trimix. 

• A quantidade de tempo necessário para planejar um mergulho trimix profundo. 

• O mergulhador deve ser uma pessoa muito mais qualificada na água. 

• Fazer descompressões em profundidades exatas exigirá um perfeito controle de flutuabilidade. 

• Quanto maior a fração de hélio, juntamente com a maior profundidade do mergulho, exigem um 

grande trabalho de equipe. 

 

O mergulho com misturas gasosas diferentes pode ser uma aventura gratificante para aqueles que 

escolhem a dedicação e a disciplina para fazê-lo direito. 

Em 1908, enquanto trabalhava para Marinha Real Inglesa, John Scott Haldane e seus colegas 

compuseram um conjunto de tabelas com tempos para mergulhos ao nível do mar. Ele observou que 

cabras, quando trazidas à superfície depois de serem saturadas a 165 pés (46 metros), não desenvolviam 

a doença descompressiva (DCS), se realizassem tetos (paradas) de descompressão durante a subida à 

metade da pressão ambiente anterior. Extrapolando para os seres humanos estas observações, os 

pesquisadores reconheceram que os tecidos toleram pressões elevadas de gases dissolvidos (tensões), 

maior que a pressão ambiente em um fator de dois, antes do aparecimento de sintomas. Haldane então 

elaborou planejamentos que limitavam a superssaturação crítica em “2 : 1”, em compartimentos de 

tecidos hipotéticos. 

Como dito anteriormente, um "compartimento" é meramente um modelo matemático e não 

corresponde diretamente a qualquer tecido específico de nosso corpo. Os compartimentos foram 

caracterizados por seu meio tempo (meia vida). Ou seja, neste modelo a absorção ou eliminação de gás 

em tecidos é relacionada a uma taxa exponencial; num dado intervalo de tempo um compartimento vai 

ganhar (ou perder) uma metade da quantidade total de gás inerte que pode ganhar (ou perder) sob 

determinada pressão. Dentro desse modelo, os compartimentos rápidos controlam os mergulhos 

profundos e curtos, enquanto os compartimentos mais lentas controlam mergulhos rasos e mais longos. 

Se a pressão é aumentada, um compartimento de tecido de "5 minutos" será 50% saturado em 5 minutos, 

75% saturado em 10 minutos, 87,5% saturado em 15 minutos, e essencialmente, saturado quase 

totalmente em 30 minutos (seis meios tempos). Haldane utilizou cinco compartimentos teóricos (5, 10, 

20, 40 e 75 minutos), que foram utilizados nos cálculos de descompressão nos próximos cinquenta anos. 

Um resultado imediato dos estudos de Haldane foi a extensão da profundidade operacional praticada por 

mergulhadores de ar em torno dos 200 pés (60 metros). 

Ao mesmo tempo em que Haldane trabalhava seu modelo de gás dissolvido, Sir Leonard Hill 

desenvolvia um modelo que defendia uma redução uniformemente lenta da pressão, para descomprimir 

os tecidos de saturação mais lentos. Hill propôs que, para evitar o crescimento de bolhas, a 

descompressão dependia de um gradiente máximo entre o tecido e a pressão ambiente. Este era um 

modelo de diferencial de pressão (delta P), e não um modelo de taxa crítica que Haldane propusera. O 

trabalho de Sir Leonard Hill foi chamado de "hipótese da pressão crítica". Hill questionou a conhecida 

descompressão estagiada vs. uma descompressão uniforme e contínua, já que os tecidos do corpo são 

mais propensos a agir de forma "analógica" do que de forma "digital". Isso parece muito semelhante às 

tabelas de saturação que foram desenvolvidas por Christian Lambertsen e outros, que ainda estão em 

uso atualmente. No passado, a diferença de aplicabilidade entre os modelos de Haldane e Hill se 

aplicavam se as exposições eram curtas ou longas, relativamente rasas ou profunda. Nenhum dos dois 

modelos funcionavam para todas as aplicações. No entanto, se o trabalho de Hill tivesse sido mais 

universalmente aceito, paradas mais profundas e subidas mais lentas poderiam ter sido comuns décadas 

atrás. 

Em 1937 a Marinha Americana desenvolveu o seu próprio conjunto de tabelas. A principal 

diferença nas tabelas da Marinha Americana foi a atribuição de tensões de limites separados (Valores "M" 

ou máximos) para cada compartimento teórico individual. Simplificando, o Valor M é a pressão máxima 

de nitrogênio permitida num tecido teórico específico, dentro do modelo de descompressão. Mais tarde, 



nos anos 50 e início dos anos 60, outros pesquisadores da Marinha Americana, ao estudar exposições 

em mergulhos repetitivos, defendera o uso de meios tempos de seis compartimentos (5, 10, 20, 40, 80 e 

120 minutos) na elaboração de tabelas de planejamento, com cada compartimento de tecido novamente 

com a sua própria limitação de pressão (valor M) e usaram correlações estatísticas para paradas rasas. 

Estes tipos de tabelas ainda estão em uso pela Marinha Americana e por muitas agências certificadoras. 

  As tabelas modernas da Marinha Real Inglesa ainda descendem dos pioneiros trabalhos de 

Haldane. Entretanto, eles estabeleceram limites de pressão mais conservadores (Valores M) do que os 

da Marinha Americana, bem como procedimentos mais conservadores para os mergulhos repetitivos. 

Ao desenvolver as tabelas suíças, A. A. Bühlmann também utilizou a teoria de Haldane, usando 16 

compartimentos de meia-vida, que variavam de 2,65 a 635 minutos. 

Originalmente Bühlmann empregou um algoritmo E-E (absorção exponencial e eliminação exponencial), 

mas modelos posteriores empregaram algoritmos E-L (absorção exponencial e eliminação linear) que 

estipulam que a eliminação de gás inerte é mais lenta do que a absorção. 

Muitos dos computadores de mergulho concebidos ao longo dos últimos 10 anos estão utilizando 

compartimentos com meias-vidas de até 720 minutos. Esta proliferação de compartimentos é um indício 

de que nós não compreendemos ainda plenamente o que está acontecendo. 

Todos os modelos biofísicos de transporte de gás inerte tentam impedir a formação de bolhas. No 

entanto, eles diferem em uma série de questões básicas que ainda não foram resolvidas atualmente: 

 

• O processo de limitação da taxa de troca de gás inerte, a taxa de fluxo de sangue, ou de 

transferência de gás através dos tecidos. 

• A composição e localização dos tecidos críticos (ou localização das bolhas). 

• A formação e o crescimento de bolhas. 

• O gatilho crítico que melhor delimita o início dos sintomas, tais como a quantidade de gás dissolvido 

nos tecidos, o volume das bolhas, ou o número de bolhas no interior de cada tecido. 

• A própria natureza do insulto crítico que faz com que sejam geradas as bolhas. 

 

Embora estas questões confrontem cada criador de tabelas, eles permanecem ambíguos e 

perplexos na aplicação. Estas preocupações traduzem os dilemas dos desenvolvedores de modelos 

descompressivos, e têm limitado os seus melhores esforços para descrever fenômenos de 

descompressão. 

Modelos de gás dissolvido limitam a saturação de gás nos tecidos, assumindo que a troca gasosa 

é controlada pela taxa circulatório de entrega (perfusão) ou difusão gasosa entre o sangue e o tecido. A 

troca de gás inerte no modelo de Haldane é impulsionada pelo gradiente do local, que é o diferencial de 

pressão entre o gás dissolvido no sangue arterial e a pressão do tecido local (pressão de gás dissolvido 

dentro do tecido). 

Os modelos Haldaneanos procuram maximizar a taxa de eliminação de gás durante a 

descompressão, maximizando esse gradiente. Este modelo leva o mergulhador da maior profundidade o 

mais próximo possível da superfície, dentro das restrições de valor M. Qualquer bolha estará neste 

momento no seu maior volume acumulado admissível (tamanho da bolha na fase livre), para aquela 

profundidade ou valor M. Quando comparado com os modelos descompressivos modernos, alguns têm 

observado que o modelo Haldaneano parece funcionar como uma tabela de tratamento de uma tabela 

de descompressão por tratar destes grandes bolhas a pressão na zona superficial, em vez de eliminar as 

bolhas da fase livre em maiores profundidades. Outra crítica ao modelo Haldaneano é que, ao contrário 

destes modelos de gás dissolvido, as bolhas aparecem antes que a relação de supersaturação ocorra. 

 

Um Novo Olhar sobre as Tabelas de Descompressão 

Nas últimas três décadas, vários grupos de cientistas têm-nos informado que Haldane não 

apresentou todas as respostas. Seus estudos sobre a origem e o crescimento das bolhas formaram a 

base para um novo conjunto de algoritmos de descompressão e tabelas de mergulho desenvolvidos por 

Bruce Wienke, que nomeou o seu Modelo de Gradiente Reduzido de Bolha (RGBM, do inglês Reduced 

Gradient Bubble Model). Os problemas que motivaram estes cientistas foram as lacunas em nossas 

tabelas que são inexplicáveis pela teoria Haldane. Mergulho de saturação de um lado, e mergulhos 

extremos de outro, podem se encaixar perfeitamente (mas não simultaneamente) na teoria de Haldane, 



mas aos longo de muitos anos de uso, várias lacunas têm aparecido nas tabelas, que permanecem 

inexplicáveis apenas pela teoria de gases dissolvidos. Em algumas exposições as tabelas de Haldane, há 

vários acidentes descompressivos. Desenvolvedores de tabelas tem constantemente revisado suas 

tabelas para tentar cobrir estas circunstâncias, mesmo que estas revisões não estejam de acordo com os 

cálculos originais de Haldane. 

Nos últimos anos, muitas alterações fizeram com que o uso das tabelas evoluísse, como diminuição 

dos limites não descompressivos, velocidades de subidas mais lentas e a recomendação da parada de 

segurança. Estas modificações foram desenvolvidos usando a tecnologia de ultra-som Doppler, que pode 

detectar bolhas assintomáticas no corpo do mergulhador, entendendo as estatísticas de acidentes, e um 

consenso de mergulhos mais conservadores entre a comunidade. Todas essas mudanças são suportadas 

pelos modelos de fase, de forma operacional, teórica e experimental. 

 

Uma Nova Era: O Desenvolvimento do Modelo de Fase 

Mergulhadores de Okinawa, em busca de pérolas, que operavam em águas profundas norte da 

Austrália, desciam a profundidades de 300 pés (90 metros) por um tempo médio de uma hora, duas vezes 

por dia, seis dias por semana e dez meses do ano. Impulsionados por seus próprios interesses 

econômicos, eles usaram planejamentos de mergulho que foram desenvolvidos por tentativa e erro e não 

pela ciência. Conforme relatado por Brian Hills, em 1965, esses mergulhadores começavam a 

descompressão em profundidades maiores, mas com menos tempos de descompressão total, do que 

teria sido exigido pela teoria de Haldane. Suas mesas foram desenvolvidas empiricamente, mas eles 

trabalhavam desta forma. 

Planejamentos e procedimentos semelhantes também evoluíram no Havaí entre os pescadores 

subaquáticos, de acordo com Frank Farm e Edwin Hayashi. Pescando no oceano para subsistência e 

vendas, os mergulhadores havaianos faziam entre 8 e 12 mergulhos por dia em profundidades superiores 

a 350 pés (106 metros). Uma série de mergulhos típica começava com um mergulho a 220 pés (66 

metros), seguido por dois mergulhos a 120 pés (36 metros) e terminava com mais três ou quatro 

mergulhos mais rasos que 60 pés (18 metros), com pouco ou nenhum intervalo de superfície entre os 

mergulhos. Estes perfis de mergulho, literalmente espancavam as tabelas convencionais, mas quando 

analisados pela teoria das bolhas e da fase mecânica, esses perfis extremos ganhavam alguma 

credibilidade. 

Como todos os progressos da ciência, os avanços na teoria de descompressão e aplicação no 

mundo real do mergulho têm sido lentos – digno de um século desde a época de Haldane. Embora 

saibamos muito bem que as bolhas causam a doença descompressiva (DCS), e que a abordagem médica 

original de Haldane para descomprimir mergulhadores se centrou apenas nos gases dissolvidos (não nas 

bolhas), apenas nos últimos 10 anos os modelos mais realistas de duas fases (como o RGBM), para o 

tratamento de bolhas e gases dissolvidos, têm sido empregados com sucesso, testados e aceitos em mais 

amplos espectros de mergulho. Uma característica central da dinâmica de duas fases são as paradas 

profundas e o menor tempo de descompressão geral (através de um cabo de subida ou do uso de lift 

bag) para o mergulho técnico. E para o mergulho recreativo, intervalos de superfície, vários mergulhos 

repetitivos num dia, perfis reversos e mergulhos em altitude também são afetados. 

  As Tabelas recreativas e descompressivas NAUI RGBM testemunham tudo isso. O crescente 

número de computadores de mergulho com algoritmos RGBM, implantados com segurança por 

mergulhadores técnicos e recreativos, ressaltam tanto a aceitação popular como um bom histórico de 

segurança. 

Muito do sucesso RGBM é devido a você aí, no "laboratório vivo" de mergulhadores, testadores, 

analisadores, estudantes, professores, cientistas, equipes de operação, médicos e usuários inteligentes 

de softwares. 

O RGBM foi incorporado em cursos de treinamento de mergulho NAUI, mesmo no nível de entrada. 

A NAUI foi a primeira a realizar mudanças importantes na tecnologia de mergulho e de treinamento. 

Nenhuma surpresa. 

O sucesso espetacular dos modelos bifásicos de hoje, no entanto, mascaram o caminho para o 

sucesso, e os rostos dos “primeiros jogadores”.  

A este respeito, a seguinte carta de Brian Hills para mim enviada, é pungente, altamente 

esclarecedora, e eu gostaria de compartilhá-la. Brian Hills, na avaliação coletiva, é realmente o principal 



motor para os modernos modelos de duas fase, o "Pai das Paradas Profundas." Suas contribuições são 

monumentais. 

Muito recentemente, recebi um e-mail de Dean Laffan, de Melbourne, que estava pesquisando os 

arquivos dos primeiros modelos de perfis de descompressão desenvolvidos para mergulhadores de 

águas profundas. Após 20 anos defendendo os modelos de duas fases, eu finalmente desisti, porque, na 

época (1980), os modelos Haldaneanos foram simples, demasiada e profundamente enraizados na psique 

dos oficiais médicos de mergulho, contra qualquer alternativa a ser considerada. Um sistema de duas 

fases para o gás (dissolvido versus separado da solução) também envolvia uma matemática que era 

demasiada complexa para programar em computadores portáteis, que tinham acabado de se tornar 

popular. 

Foi, portanto, com muito interesse que li o comentário de Dean Laffan sobre a aceitação atual do 

modelos de duas fases e do seu modelo de dupla fase, em particular. Eu estou muito interessado em 

ouvir mais sobre o status atual e sobre o nível de aceitação desses modelos. A primeira vez que desafiei 

o conceito de fase única de Haldane foi em 1968, com um artigo no J. Appl. Physiol. intitulado "Relevantes 

Condições de Fase para Predizer a Ocorrência Doença Descompressiva", mas que nunca atraiu grande 

atenção, apesar de nosso sucesso ao interpretar a experiência de mergulhadores de pérolas australianas. 

Eu desisti de elaborar tabelas de descompressão no dia que observei duas bolhas em um tendão 

vivo, uma diminuindo, enquanto, simultaneamente, a outra estava em crescimento. Mais tarde 

descobrimos a "perfusão intermitente", mas que fez naquela ocasião a modelagem matemática tornar-se 

um pesadelo real. 

Tomando uma visão muito ampla, você pode formular uma descompressão de duas maneiras, 

sendo a mais civilizada empregar formulações matemáticas. 

A outra e mais extrema abordagem é puramente empírica, modificando o perfil de mergulho cada 

vez que houver uma morte ou um caso neurológico grave. Isto é efetivamente o que aconteceu na 

Austrália, com os mergulhadores de pérolas entre 1850 e 1950, quando houveram cerca de 4.000 mortes 

e muitos mais casos de lesões descompressivas residuais. Estávamos exatamente na hora (em 1960) de 

colocar este vasto destilado da experiência humana em registros quanto a indústria de pérolas saiu do 

negócio. Isso equivale a mais de 100 milhões de mergulhos com ar. Outro dia me deparei com esses 

registros, com todas as paradas iniciais profundas que derivaram totalmente empíricas, sem ciência, 

medicina ou matemática. Publicamos um resumo na década de 1960, mas com dados que parecem bons 

para testar novos modelos, porque eles variam de 100 pés (30 metros) até os 300 pés (90 metros) de 

profundidade, com até duas horas de tempo de fundo e ainda incluem alguns mergulhos repetitivos com 

ar. 

  A nossa conclusão, até o momento, é que estes dados só podem ser explicados por um modelo 

de duas fases. Por isso, eu estou bem interessado em saber como têm desenvolvido o modelo de duas 

fases. 

Em meados da década de 80, modelos descompressivos de bolhas começaram a ganhar alguma 

aceitação dentro da comunidade de mergulho, a partir do trabalho feito por David Yount (VPM - Varying 

Permeabilidade Model ou Modelo de Permeabilidade Variável) e Thomas Kunkle (Surfactante Stabilized 

Model ou Modelo de Surfactante Estabilizado). O trabalho de Yount começou a simplificar a detalhada 

física dos núcleos de gás, não quantificou os mecanismos de formação e de estabilização para as 

sementes de bolha. 

A fase mecânica no mergulho começa com o conceito de que os tecidos do nosso corpo 

armazenam micronúcleos gasosos persistentes, sobre uma escala de tempo de minutos e horas. 

Micronúcleos podem ser interpretados como "sementes de bolhas". Eles foram demonstrados 

experimentalmente em ágar (substância gelatinosa encontrada em algas vermelhas, usadas como meio 

de cultura biológica e como espessante em alimentos), salmão e camarão. Estas sementes de "bolhas" 

tem cerca de um micron em tamanho, e para efeitos de comparação, os glóbulos vermelhos medem três 

microns de tamanho. 

  Embora a origem dessas "sementes de bolha" não esteja totalmente compreendida, acredita-se 

que são causadas por por fricção entre sangue, gás em nossos intestinos, exercício, pela mecânica de 

sangue correndo através do nosso sistema circulatório, e até mesmo radiação cósmica e carregamento 

de partículas. 

 



Os micronúcleos são estáveis sob uma pressão fixa, mas podem tornar-se instáveis quando 

expostos a mudanças de pressão. Estes micronúcleos são classificados em famílias de acordo com 

o tamanho e as características de seus surfactantes. O surfactante é uma película na superfície da 

bolha composto de moléculas ativadas que revestem a bolha; elas são lipídicas e aquosas. A 

composição do surfactante afeta a taxa em que o gás se difunde para dentro e para fora da bolha. 

Quanto maiores forem os micronúcleos mais rapidamente eles vão se desenvolver e crescer como 

bolhas. 

O estabelecimento e crescimento de bolhas e os possíveis problemas descompressivos envolvem 

uma série distinta e sobreposta de passos: 

 

1. O nascimento da bolha. 
2. O gás dissolvido acumulado no interior do corpo. 
3. A excitação dos micronúcleos e crescimento da bolha na fase livre (bolhas) e interação com 
a fase dissolvida. 
4. A agregação de bolhas. 
5. O dano tecidual e isquemia causada tanto pela agregação como pelo crescimento das 
bolhas. 
  

A medida que a pressão diminui na subida, o gás dissolvido, que está agora a uma pressão mais 

elevada do que a pressão dentro das sementes de bolhas, começa a se difundir dos tecidos através da 

superfície da bolha para o interior da semente. Isso aumenta a pressão interna da bolha e faz com que a 

bolha cresça. O modelo RGBM leva o mergulhador a uma supersaturação admissível, que foi planejada 

com observações de laboratório, dados de mergulhadores, e a probabilidade máxima de risco. A 

supersaturação permitida dentro de Modelo RGBM muda continuamente com as equações de estado de 

tempo, temperatura e pressão. 

O maior princípio do RGBM de Wienke é manter o mergulhador na profundidade na qual as bolhas 

esmaguem e espremam o gás por difusão através do surfactante. Limitar o crescimento de bolhas e seu 

impacto sobre os nervos e sobre a circulação são questões primordiais ao descomprimir mergulhadores. 

Uma vez que tanto o gás dissolvido como o gás na fase livre (bolha) deve ser eliminado, isto é o objetivo 

final de descomprimir um mergulhador. O Modelo RGBM determina uma taxa de descompressão que 

limita e controla tanto o volume acumulado como o tamanho das bolhas. Durante a fase de subida do 

mergulho utiliza equações reais de estado para determinar a taxa de difusão através da camada 

superficial da bolha, e das mudanças de pequena escala no raio dos núcleos gasosos durante a 

compressão e a descompressão, o que é um grande avanço para a modelagem de descompressão. 

  O princípio fundamental da teoria da descompressão Haldane é eliminar gases dissolvidos. Para 

fazer isso o mergulhador é trazido tão perto quanto possível da superfície sem “borbulhar”. Por outro 

lado, para eliminar a fase livre (bolhas), o mergulhador deve ser mantido a uma profundidade em que a 

pressão é usada para “apertar” o gás para fora das bolhas. Obviamente, planejando a subida do 

mergulhos pela fase dupla (gases livres e dissolvidos) o tratamento é um jogo entre a eliminação de gás 

dissolvido e a eliminação da fase gasosa livre durante a subida do mergulhador. 

Em termos matemáticos, isso se torna um problema de minimização x maximização, e que exige 

um modelo desenvolvido para a fase dupla, dados de exposição e algum consenso sobre o que é um 

risco aceitável de DCS. 

O RGBM Wienke é um modelo de duas fases para descomprimir mergulhadores sob uma ampla 

gama de condições, incluindo mergulhos em vários dias, multi níveis, repetitivos, sem paradas, em 

altitude, com descompressão, usando múltiplos gases e mergulhos de saturação. O RGBM assume que 

durante a fase de compressão do mergulho, as "sementes de bolhas" são reduzidas (esmagadas) para 

tamanhos menores e, aparentemente, estabilizam-se na sua nova e reduzida dimensão; e durante a fase 

de descompressão do mergulho, um certo raio crítico irá separar as bolhas que vão crescer a de outras 

bolhas que vão contrair. É durante esta fase do mergulho que o RGBM define a diferença fundamental 

entre o modelo de fase livre (bolha) do modelo de gás dissolvido. O RGBM diminui e elimina as bolhas na 

fase mais funda do mergulho, e opostamente a menor profundidade diminui e elimina o gás dissolvido. O 

modelo RGBM minimiza o crescimento de bolhas e o seu volume acumulado durante a descompressão, 

reduzindo o insulto fisiológico e o tempo total de descompressão. 



Wienke ampliou o modelo RGBM em relação a outros modelos de bolha para mergulhos repetitivos 

em vários dias com três fatores de redução de gradiente, que são aplicados tanto para o tamanho das 

bolhas como para o volume acumulado. O primeiro fator reduz o gradiente permitido pela contabilização 

de novas sementes de bolhas gerados através de uma escala de tempo de dias. O segundo fator reduz 

o gradiente permitido, permitindo o nascimento de sementes bolha adicionais gerados em perfis de 

mergulho reverso. O terceiro fator reduz o gradiente permitido o crescimento de bolhas durante 

mergulhos repetitivos em uma escala de tempo de horas, e este gradiente foi reduzido observando a 

difusão das bolhas durante as primeiras duas horas em compartimentos de tecidos rápidos. 

Enquanto o RGBM está certamente mudando a cara dos protocolos avançados de mergulho, no 

recreativo sem paradas de descompressão, há poucas mudanças são evidentes; mas a física correta do 

RGBM que irá reduzir eficientemente o risco para todos os níveis de mergulho. Na arena mergulho 

recreativo, o RGBM requer paradas de segurança obrigatórios, restringe mergulhos profundos com 

intervalos de superfície curtos, e penaliza limites não descompressivos em perfis de mergulhos reversos. 

 

Fatores de Gás 

Existem muitos fatores que influenciam as estratégias de descompressão, tais como contra difusão 

isobárica, a janela de oxigênio, o efeito de extração, o efeito Off Oxygen e os perfis de mergulhos reversos. 

 

Contra Difusão Isobárica 

A Contra Difusão Isobárica (CDI) é uma palavra pesada que descreve um mecanismo de transporte 

de gás real no sangue e nos tecidos de mergulhadores usando hélio e nitrogênio. Ela tem impactos 

importantes para mergulhadores técnicos. Foi observada pela primeira vez no laboratório por Thomas 

Kunkle e Richard Strauss, em experimentos com bolhas e é uma lei física básica que foi estudada pela 

primeira vez em mergulhadores por C. J. Lambertsen e J. Idicula. 

Isobárica significa pressão ambiente igual. Contra difusão significa dois (ou mais) gases difundindo-

se em sentidos opostos. Para mergulhadores, os dois gases que nos preocupam são o nitrogênio e o 

hélio. A nossa preocupação centra-se em gases inertes e gases não metabólicos como oxigênio, gás 

carbono ou vapor de água. CDI em mergulho significa que dois gases se movem em direções opostas na 

mesma pressão ambiente, no tecido e no sangue. O importante são as velocidades relativas de contra 

difusão: gases mais leves difundem mais rápido do que gases mais pesados. No caso de hélio e do 

nitrogênio, os tecidos circundantes e o sangue com hélio irão resultar em uma maior carga total de gás, 

porque o hélio vai se difundir mais rápido nos tecidos e sangue, do que o nitrogênio irá difundir para fora 

dos mesmos. Tecidos e sangue mais carregados com nitrogênio produzirão o efeito contrário, o hélio 

saindo mais rápido e a pressão do gás vai diminuir. 

Talvez uma melhor descrição seja Contra Transporte Isobárico, porque difusão é apenas uma de 

um maior número possível de mecanismos de movimento. Os processos de contra transporte são uma 

preocupação para mergulhos com gases mistos (envolvendo N2 e He), quando diferentes solubilidades 

e coeficientes de difusão de gás fornecem um meio para vários gases inertes moverem-se em sentidos 

opostos sob diferentes caminhos. Enquanto a pressão ambiente permanece constante, tais correntes 

contra difusas podem induzir temporariamente os altos níveis de pressão nos tecidos a uma maior 

susceptibilidade à formação de bolhas e DCS. 

Em geral, os problemas podem ser evitados quando no mergulho empregamos gases leves no 

lugar de pesados nas trocas de misturas, deixando a fração de nitrogênio igual e aumentando o oxigênio 

e o hélio durante a subida. Este tipo de procedimento irá promover uma dessaturação isobárica. O oposto, 

a troca de gases leves por mais pesados durante a subida promoverá uma saturação isobárica e reforçará 

a susceptibilidade a formação de bolhas. 

De forma simples, o primeiro procedimento (leve substituindo pesado) reduz a carga de gás, 

enquanto o segundo (pesado substituindo mais leve) aumenta a carga de gás. 

Os efeitos da mudança de gás pode ser dramática. Por exemplo, um mergulho a 130 fas (40 mas) 

por 120 minutos com heliox 20/80 com uma troca para nitrox 20/80 a 60 fas (18 mas) requer 45 minutos 

de tempo de descompressão, enquanto que 210 minutos seriam necessários sem a troca (Keller e 

Bühlmann nos famosos testes com troca de gás em 1965). Lesões de pele e perda de função vestibular 

se desenvolveram em mergulhadores de que respiraram nitrogênio depois de ter respirado hélio (testes 

câmara e roupas de exposição). 



 

Trocas de misturas respiratórias com hélio para misturas com nitrogênio raramente são recomendadas 

para mergulho, particularmente por longos períodos de tempo, mais uma razão para não voltar para o ar 

quando mergulha-se com misturas trimix. Nenhum destes problemas de contra difusão ocorrem quando 

se mergulha com a PO2 constante, utilizando-se rebreathers. 

 

A seguir estão algumas regras hierárquicas para CDI empregadas por instrutores de mergulho técnico 

NAUI: 

1. Regra Zero - Não troque misturas com hélio por misturas com nitrogênio. 

2. Primeira Regra - Não troque o hélio por nitrogênio abaixo de 31 mas / 100 fas. 

3. Segunda Regra - Não troque o hélio por nitrogênio abaixo de 21 mas / 70 fas e mantenha a PEN 

abaixo de 15 mas / 50 fas. 

A última regra parece ser comum no mergulho técnico, mas certamente não foi formalmente testada. 

  

 

Janela de Oxigênio 

 

Inssaturação Inerente ou Janela de Oxigênio, ou o vácuo de parcial pressão, referem-se a tecidos 

e sangue menos saturados em relação à pressão ambiente em torno de cerca de 8 a 13% da pressão 

ambiente. As pressões parciais somadas de O2, N2, He, vapor de água (H2O) e CO2 são sempre menores 

do que a pressão ambiente. Ou seja, se somarmos os gases inspirados que estamos respirando, a pressão 

total do sangue e dos tecidos ficam abaixo desse intervalo percentual. 

As pressões do Oxigênio nos tecidos e no sangue são metabolicamente reduzidas durante cada 

transição, e como resultado, aumenta o dióxido de carbono na fase de tecido. O dióxido de carbono é 21 

a 25 vezes mais solúvel do que o oxigênio consumido, e em conformidade com a Lei de Henry, exerce 

uma pressão parcial menor do que a do oxigênio que o que ele substitui. A absorção de oxigênio existe 

porque a pressão de oxigênio no tecido (PtO2) é sempre inferior à pressão parcial do oxigénio alveolar 

(PaO2). A eliminação de dióxido de carbono existe porque as tensões do tecido são sempre maiores do 

que PACO2. Pesquisas sugerem que o grau de sub saturação aumenta linearmente com a pressão, mas 

diminui linearmente com o aumento na fração de gás inerte da mistura respiratória. 

 A janela de oxigênio prevista e a real diferem dependendo da extração de oxigênio nos tecidos críticos. 

A pressão parcial do gás inerte de uma bolha é maior do que a tensão do tecido devido a esta sub-

saturação. 

Esta "janela" também tem impacto nos procedimentos descompressivos, criando um vácuo de gás 

inerte, em que o gás dissolvido é pensado para ser levado para fora através da janela, substituindo os 

gases ativos (oxigênio, dióxido de carbono e vapor de água) por gases inertes tais como o nitrogênio e o 

hélio . Isso realmente cria um débito de descompressão, que é contabilizada no algoritmo RGBM. Isto 

ocorre numa escala de tempo no meio tempo dos tecidos, isto é, dentro de vários compartimentos de 

tecidos, a janela estabelece-se sobre o tecido em escalas de meio tempo segundo mudanças de pressão 

e da mistura respiratória. 

Dito de outro modo, gases ativos são substituídos por gases inertes até que o equilíbrio é alcançado 

na sequência de mudança de pressão e mistura. Uma vez que existe uma mudança contínua de pressão 

durante todo o mergulho, sempre haverá mais gás inerte nesta janela do que representaram em muitos 

algoritmos de descompressão, e esta janela aumenta com a profundidade. No entanto, esse débito é 

contabilizado no Modelo RGBM. 

 

Efeito de Extração 

Respirar uma mistura hipóxica durante a subida pode causar um efeito de extração, que é uma 

transferência inversa de oxigênio a partir dos tecidos de volta para dentro dos pulmões, o que resulta em 

hipoxia. A PtO2 deficiente pode levar a um apagamento de águas rasas. Devido aos efeitos do Efeito de 

Extração, ocorre hipoventilação, e reduzida eficiência circulatória, é melhor usar uma pressão parcial de 

oxigênio mínima de 0,2 ata. 

  

 



 

Efeito da Saída do Oxigênio 

Este é um fenômeno em que em que ocorre uma confusão, vários minutos após o mergulhador 

parar de respirar oxigénio puro. Normalmente é uma preocupação somente para os mergulhadores em 

saturação, ou após longas descompressões com oxigênio puro. Este efeito também tem sido visto em 

pacientes recebendo tratamento com oxigênio hiperbárico, porque o seu sangue está saturado com 

oxigênio. 

 

Síndrome de Absorção de Oxigênio na Orelha Média 

Isso também é conhecido entre os mergulhadores de rebreather como "orelhas de oxigênio". 

Quando o oxigênio é metabolizado para longe após um mergulho pode resultar em uma pressão negativa 

(squeeze) e possível entrada de  líquido no ouvido médio. Se for grave o suficiente, isto pode resultar em 

uma vertigem alternobárica, o que é atribuído a um diferencial de pressão entre as orelhas. Normalmente, 

tudo que é necessário é uma Manobra de Valsalva suave para aliviar os sintomas. 

 

Perfil Reverso de Mergulho 

Perfil reverso - ou inverso - (mais profundos do que o anterior) de mergulho são bons para excitar 

sementes de bolha em crescimento, de acordo com modelos de bolhas como o RGBM. Diferentes 

gradientes do raio da bolha de um mergulho permanecerão menores se realizarmos primeiro o mergulho 

mais fundo, e depois os mergulhos repetitivos. 

 

Preocupações Médicas para o Mergulhador Técnico 

O mergulho tem a sua própria escala de complicações médicas ligadas às alterações da pressão 

ambiente. Alguns dos problemas médicos mais comuns associados com a compressão e a 

descompressão durante o mergulho serão resumidamente revistos aqui. O problema das bolhas tem sido 

muito discutido, mas podemos começar por resumir algumas opiniões consensuais em matéria de doença 

descompressiva, bem como uma discussão superficial sobre algumas drogas, seguida de uma discussão 

do problemas com as bolhas e com doses de oxigênio. 

 

Observações Clínicas 

Para começar, algumas observações clínicas são listadas, não para assustar o leitor, mas sim para 

apontar que o mergulho, como todas as outras atividades que envolvem mudança do ambiente, tem seu 

próprio conjunto de fatores de risco. Obviamente, aqui, o risco refere-se a mudanças de pressão e dos 

tempos de exposição: 

  

 

1. Em 1976, Palmer e Blakemore informaram que 81% das cabras com DD no SNC e 33% com DD 

nos membros apresentaram danos na medula espinhal permanente na autópsia. 

2. Em 1978, os mesmos pesquisadores relataram que as cabras clinicamente sintomáticas, mas 

curadas, também apresentaram danos cerebrais em autópsia. 

3. Em 1979, um workshop em Luxemburgo informou que mesmo mergulhos assintomáticos podem 

causar dano cerebral permanente e comprometimento medular. 

4. Em 1982, Idicula relatou que tomografias de cérebros de mergulhadores veteranos apresentaram 

características semelhantes à de lutadores bêbados (ou desnorteados). 

5. Em 1984, Edmonds conduziu estudos psicológicos e psicotécnicos em mergulhadores de abalone 

na Austrália e relataram uma forte evidência de demência. 

6. Em 1985, Hoiberg informou que mergulhadores da Marinha Americana que já sofreram DD tiveram 

uma maior taxa de dores de cabeça, doenças vasculares e hospitalizações do que uma amostra 

combinada que nunca tinha apresentado sintomas. 

7. Em 1986, Morris informou esses mergulhadores Ingleses com mais de oito anos de experiência, 

tem memória de curto prazo significativamente mais pobre. 

8. Em 1980 e 1990, clínicas expressaram repetidamente preocupação com os efeitos a longo prazo 

de alterações hematológicas transitórias nos mergulhadores, como a sedimentação, a configuração dos 

glóbulos vermelhos, alteração de colesterol e de lipoproteína, redução de plaquetas e estresse vascular. 



9. Em 1984, Brubakk observou através de ultra-som bolhas (VGE) em animais durante o tempo de 

um mês após a exposição hiperbárica. 

10. Em 1985, Dick relatou que leves queixas neurológicas são comuns depois de mergulhar e não 

fazer tratamento, e que muitos casos graves não violaram as tabelas da Marinha Americana. 

 

A NAUI recomenda limitar a pressão parcial de oxigênio a uma profundidade máxima de 1,4 ata 

para operações normais de mergulho. É importante notar que uma exposição máxima de 1,4 ata é apenas 

um limite superior. Um valor mais baixo pode ser selecionado, tal como 1,2 ATA, com base nas condições 

do mergulho ou a tolerância pessoal ao risco. A PO2 de 1,5 ata ou 1,6 ata é para operações de 

emergência, planos de contingência, e para a descompressão, e não deve ser selecionado para o 

mergulho de rotina (a fase funda do mergulho). 

A dose de oxigênio que um mergulhador recebe a determinada profundidade, está relacionada 

com o tempo de exposição e a pressão parcial de oxigênio. É necessário calcular a PO2 para se descobrir 

o tempo de limite do oxigênio. Para calcular a PO2, multiplique a fração de oxigênio (FO2) pela pressão 

absoluta (P). 

Para garantir que você permaneça dentro dos limites, uma boa prática é manter a PO2 em 1,4 ATA 

ou menos. Usando 1,3 ATA ou 1,2 ATA para profundidades extremas ou exposições muito longas, 

teremos mais tempo no relógio de oxigênio para a exposição total, como também é mais seguro do ponto 

de vista de exposição. 

O equipamento de mergulho e sua configuração é provavelmente um dos temas mais controversos 

em círculos de mergulho técnico, ou o assunto mais controverso em todos os círculos de mergulho. 

Uma boa configuração de equipamentos de mergulho é necessária para realizar todos o seus 

mergulhos técnicos, de tal forma que a adição de itens necessários para cada mergulho não pode de 

forma alguma interferir ou alterar a configuração básica. 

O problema começa com cada membro da equipe com uma configuração de equipamento 

diferente por causa de escolhas pessoais. Quem tem que mangueira longa e onde, e quais os reguladores 

têm gás de descompressão? O tempo fica curto o que você faz? 

A Lei de Hick afirma que o tempo de reação aumenta exponencialmente com o número de 

escolhas para as respostas estimuladas. Isto significa que quanto mais maneiras de lidar com uma 

situação, mais tempo você precisará para tomar uma decisão. Esta não é uma situação aceitável embaixo 

da água. 

A situação ideal é ter o menor número de opções possíveis para cobrir todas as contingências. A 

configuração de equipamentos dentro das equipes de mergulho técnico deve ser normatizada a fim de 

racionalizar e minimizar o tempo de resposta. Neste caso, mais não é o melhor. Mergulhos com a mesma 

configuração permite que a mesma resposta seja dada por todos os membros da equipe em todos os 

momentos, reduzindo eficientemente o tempo de resposta devido à familiaridade. Em outras palavras, 

não só ajuda a resolver os problemas, mas também os impede. 

Para fins de segurança, uniformidade da instrução e funcionalidade, as configurações de 

equipamentos para o trabalho na água e exercícios de treinamento devem ser a mesma para os 

instrutores e para os alunos. Equipamento padrozinado para os cilindros de fundo e de estágios, manifolds 

com isoladores, manômetros, sistema de flutuação, reguladores primários e reguladores de back up são 

cruciais para a segurança, sucesso e treinamento eficiente de mergulho técnico. A Configuração de 

Equipamento Técnico NAUI (NTEC – NAUI Technical Equipement Configuration) é uma configuração 

específica de equipamentos de mergulho para mergulho técnico, e a sua organização e configuração no 

mergulhador serão aqui apresentadas para uso em cursos de treinamento de mergulho técnico. 
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