
ROUPAS SECAS DE NEOPRENE 

São obviamente feitas de neoprene de espessuras variadas e o neoprene tem algumas 

grandes vantagens, como é flexível e elástico, o que significa que o traje pode ser mais 

adequado e, como o neoprene é cheio de pequenas bolhas de ar, possui seu próprio valor de 

isolamento térmico o que reduz a necessidade de camadas térmicas adicionais. 

Porém, como o neoprene contém pequenas bolhas de ar em todo o material, ele está sujeito 

aos efeitos de compressão e expansão conforme a pressão muda. Como resultado, à medida 

que você mergulha mais fundo, o traje não apenas se torna mais fino, mas também menos 

dinâmico, o que cria três problemas: 

1. O peso necessário para afundar na superfície é significativamente maior do que o 

necessário em profundidade, potencialmente tornando-o negativo e exigindo muito mais 

sustentação. 

2. Um cinto de peso (ou qualquer outra cinta) apertado na superfície agora está mais solto, 

adicionando a possibilidade de escorregar ou até mesmo sair. 

3. As pequenas bolhas de ar no neoprene são reduzidas, reduzindo a classificação térmica 

do neoprene. 

Na realidade, eles estão olhando ao extremo, mas os efeitos e resultados são muito 

reais. Então, como contornar esses problemas? 

NEOPRENE PAD RÃO, COMPRIM ID O OU ESMAGAD O  

No entanto , as roupas secas de neoprene não vêm apenas em neoprene padrão. Você 

também encontrará versões usando neoprene comprimido e triturado, que usam técnicas 

diferentes para modificar o material e ajudar a minimizar algumas das desvantagens do 

neoprene. 

O neoprene padrão usado no mergulho é essencialmente uma borracha sintética 

espumada que é revestida de ambos os lados para proteger o neoprene e proporcionar uma 

superfície final mais durável. 

O neoprene comprimido passa por um processo extra de pressurização para simular os 

efeitos da pressão da água, reduzindo a espessura do material, as bolhas de ar no interior e 

minimizando as mudanças de flutuabilidade durante o mergulho. A desvantagem é que o 

material não tem mais a mesma eficiência térmica que uma vez, então você precisará 

compensar com roupas térmicas adicionais. 

O neoprene triturado usa um método diferente para alterar o neoprene, mas, em vez de 

usar a pressão para fornecer uma distribuição uniforme da compressão, o neoprene é triturado, 

o que aperta as bolhas de ar e a borracha para ficar mais fina. No neoprene comprimido, a 

estrutura celular e as bolhas de ar ainda são redondas, mas no neoprene triturado as células 

são planas, o que, em teoria, dificulta a penetração do traje e proporciona melhor alongamento.  
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O neoprene triturado tem menos variação de flutuabilidade, geralmente é mais fino que o 

neoprene comprimido, mas, novamente, a desvantagem é que a eficiência térmica é reduzida.  

O neoprene triturado também é mais caro de fabricar do que o comprimido, o que 

resultará em uma roupa seca mais cara. 

SEL OS 

Normalmente, roupas secas de neoprene são equipadas com vedações de neoprene 

como padrão. As vedações de pulso são peças simples em forma de cone que selam contra a 

pele e são mais confortáveis do que as vedações de látex que são montadas em roupas secas 

de membrana como padrão. Os vedantes de látex e os sistemas de anéis de silicone podem ser 

instalados em roupas de neoprene. 

Um selo de pescoço de neoprene é um pouco diferente na maneira como eles funcionam, 

em comparação com o látex ou silicone. Embora seja o contato entre a vedação e a pele que 

cria a barreira estanque, a vedação é dobrada sobre si mesma e a pressão do ar no traje seco 

ajuda a manter a vedação contra a pele. Novamente, sistemas de látex e silicone podem ser 

instalados. 

No pulso e no pescoço, uma vedação de neoprene é confortável, mas eles sabem que os 

mergulhadores deixam um pouco de água; portanto, esteja ciente de que, se você ficar um 

pouco molhado ao redor do manguito ou no pescoço, provavelmente não será um vazamento e 

apenas um problema inerente. com vedações de neoprene. 

F ECHOS 

Assim como acontece com roupas secas de membrana, o estilo padrão do zíper é um 

zíper de latão resistente montado na parte de trás dos ombros. Não há variações posicionais 

como com um traje seco de membrana, assim você sempre precisará de outro mergulhador 

para ajudá-lo a fechar o corpo antes do mergulho e deixá-lo sair depois. 

Não há nada particularmente errado com um zíper de latão, ele faz o trabalho e, se 

mantido e cuidado adequadamente, deve durar muito tempo. Existem, no entanto, propensas a 

danos se não forem respeitadas ou mantidas. Um zíper de latão não é muito flexível pela 

natureza de seu design; portanto, ele pode dobrar da maneira errada, pode quebrar, 

comprometendo a integridade da água. 

Uma alternativa é um zíper composto ou plástico que é mais leve, mais fino e 

extremamente mais flexível que os zíperes de latão. Os zíperes compostos estão se tornando 

muito mais populares com as mudanças no mercado de reposição, mas são frequentemente 

encontrados como uma atualização opcional para roupas personalizadas e feitas sob medida, 

bem como padrão em roupas secas de alta qualidade. 
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VÁLVUL AS 

A escolha da válvula é a mesma da roupa seca de membrana, com uma escolha limitada 

de fabricantes confiáveis. As válvulas de insuflação são fixas ou giratórias para maior 

comodidade e as melhores válvulas de descarga e descarga de mangueiras são fornecidas em 

variedades montadas em manguito, montadas no ombro, automáticas ou no perfil baixo, 

montadas no ombro. 

Um despejo de manguito permite o controle manual da sua flutuabilidade, elevando e 

abaixando o braço apropriado, mas tem problema de despejo inevitável se o braço precisar ser 

levantado por necessidade, talvez para executar uma tarefa, pegar uma escada ou segurar um 

barco ou em caso de emergência para pegar um companheiro mergulhador. 

O despejo de ombro tira parte disso, automatizando o processo de flutuabilidade. A 

sensibilidade da válvula pode ser ajustada durante o mergulho girando a válvula e à medida que 

a pressão dentro do traje é atingida, a válvula se abre e ventila ar suficiente para fechar a válvula 

novamente. A única coisa que você pode fazer é rolar periodicamente um pouco durante as 

subidas para tornar a válvula o ponto mais alto para que ela funcione corretamente. Na 

superfície, ele pode ser fechado para evitar perda de ar e obter flutuabilidade positiva. 

Os trajes dos dias de hoje são normalmente equipados com válvulas de insuflação 

giratórias e escapes de perfil baixo como padrão. 

B OTAS /  M EIAS 

Roupas secas de neoprene prontas para uso estarão disponíveis com meias de neoprene 

ou botas de borracha resistentes, enquanto personalizadas e feitas sob medida normalmente 

oferecem a você a escolha. 

As meias de neoprene têm a vantagem de oferecer controle sobre o tipo de calçado que 

você deseja, com muitos mergulhadores optando por botas de lona resistentes que amarram na 

frente, mas você também pode optar por botas de neoprene tradicionais. 

As botas de serviço pesado geralmente são feitas de borracha espessa para excelente 

durabilidade e geralmente revestidas de neoprene para proteção térmica. A desvantagem é que 

eles são pesados e não particularmente flexíveis. 

PRECISA D E AJUD A PARA DECID IR?  

Roupas secas de neoprene oferecem melhor proteção térmica em comparação com 

roupas secas de membrana, mas o problema é a flutuabilidade e a variação térmica à medida 

que você mergulha. Os fatos vêm em uma ampla gama de espessuras para diferentes 

temperaturas da água e durações de mergulho, bem como diferentes materiais de neoprene 

compactados e triturados. 


