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 O Nosso planeta é formado por 2/3 de água que detém 
a chave sobre o  funcionamento da Terra, apesar do nosso 
conhecimento sobre os oceanos ser cada vez maior, muito per
manece por descobrir.

  O foco do projeto esta na atualização da mascara 
de mergulho para exploração de lugares inóspitos, facilitando 
e auxiliando a pratica do mergulho para um melhor proveito.

Iniciaremos pesquisando projetos conceituais já existentes, te
ses e estudos de tecnologias e matérias o qual caiba o uso no 
projeto.

Palavras-Chaves: Futuro, Inovação, Tecnologia, Conceito.

RESUMO
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 Our planet is formed by two thirds of water that holds the 
key on the operation of the earth, despite our knowledge about 
the oceans is increasing, much remains to be discovered.

The focus of the project is to update the masks diving to explore 
inhospitable places, assisting and facilitating the practice of di
ving to a better advantage.

Begin researching existing conceptual projects, theses and stu
dies of technologies and materials which fit the use in the pro
ject.

Key Words: Future, Innovation, Technology Concept.

ABSTRACT
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INTRODUÇÃO

Introdução

 O nosso planeta é formado por 2/3 de água, e desde tempos 

antigos, existem teorias nas quais a espécie humana teria evoluído a 

partir de seres que teriam vivido grande parte do tempo na água.

 Essas teorias têm sido rebatidas por evolucionistas, paleontólo

gos e antropólogos, no entanto, a persistência como “hipótese” de

monstra mais que a sua base científica, demonstra a permanência 

da base imaginária que na sociedade, que vê no oceano um local 

de nascimento, de início de tudo, de onde se tenta perceber uma 

raiz da nossa própria natureza como seres.

  Descartando tais motivos, o fato comprovado é que o ser hu

mano desde sempre tentou estabelecer formas de explorar e sobre

viver no meio aquático, quer sobre ele, quer sob ele.

 Os vestígios dos avanços da humanidade pelas águas são 

tanto documentais e materiais como culturais, sendo possível, na 

atualidade, vermos o registro milenar, perpetuamente escrito em hie

róglifos. A procura de instrumentos que possibilitassem uma estada 

mais prolongada em imersão que aquela que a apneia permite, uma 

maior proteção contra o meio adverso, com frio e pressão, e a pro

cura de maior facilidade e estabilidade de deslocação dentro de 

água foram, por isso,  alvos  de  diversas   experiências  e  inovações 

ao longo dos tempos.
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1.0 PESQUISA

1.1 História do Mergulho

 A origem das atividades do mergulho está ligada à necessi

dade do homem em expandir as fronteiras do conhecimento, atra

vés da exploração e da pesquisa subaquática. O início do mergulho 

como atividade profissional ocorreu há mais de 5.000 anos. Esses es

forços primitivos eram limitados a águas relativamente rasas (menos 

de 30 metros), com os mergulhadores coletando uma variedade de 

materiais de valor comercial como alimento, esponjas, corais e péro

las.

‘Um dos primeiros registros foi encontrado nos escritos do historiador 

grego Herodotus. Segundo ele, um mergulhador chamado Scyllis, 

que foi empregado pelo rei persa Xerxes para recuperar um tesouro 

afundado no século 5 A.C. Desde os tempos mais remotos, mergu

lhadores atuavam em operações militares; e suas missões típicas in

cluíam cortar amarras para deixar navios inimigos à deriva, fazer furos 

nos cascos dos navios, construir obstáculos submersos para defesa de 

portos e, ainda, destruir as defesas dos portos inimigos.

 A indústria de salvamento também desenvolveu suas ativida

des desde o início da história do mergulho, centrada nos portos de 

maior movimento comercial do Mediterrâneo oriental. Já no século 

1 AC., as operações estavam tão organizadas, que foi estabelecida 

uma escala de pagamentos para trabalhos de salvamento, basea

da no reconhecimento de que o esforço e o risco aumentavam com 

a profundidade
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1.0 PESQUISA

1.2 Linha do tempo do Mergulho

1000 a.C.  

 • Soldados assírios mergulham com ajuda de bolsas de

   couro animal. (Fig. 01)

 • Um baixo-relevo mostra como as tropas de 

  assalto assírias usavam um respirador de pele de cabra 

  para atravessar rios. Alguns arqueólogos acreditam

  que não era usado para respiração, apenas para

  flutuação.

332 a.C.  

 • O filósofo e naturalista grego Aristóteles descreve no livro

   Problemata, um sino de mergulho, denominado Lebeta,

   usado por Alexandre, o Grande no cerco de Tiro.(Fig. 02)

200 a.C. 

 • Relatos de que se construiu na China um submarino que 

  navegava no fundo do mar.

14 

 • O geógrafo grego Estrabão registra dados de marés e 

  realiza medições de profundidade até 2 mil metros. 

1250  

 • O monge Franciscano Roger Bacon refere no seu trabalho

 “De Mirabili” aparelhos “através dos quais é possível aos homens

  caminhar sobre o leito dos mares sem prejuízo para os seus 

 corpos” vindo a sublinhar o facto com a alusão aos

 feitos de Alexandre o Grande. (Fig. 03)

Figura 01: Desenho de 1511 com mergulhador encapuzado 
com bolsa de couro ligado à superfície. 

Figura 02: Alexandre o Grande descendo ao mar dentro de um 
sino de mergulho.

Figura 03: Conceptualização do 
aparelho de mergulho.
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1.0 PESQUISA

1.2 Linha do tempo do Mergulho

1490 

 • Leonardo da Vinci desenhos de projetos  como o um sino

  de mergulho e uma vestimenta completa para mergulho.

  (Fig. 03 e 04).

1535  

• Guglielmo de Loreno inventa o sino de mergulho. (Fig. 05)

1551

 • Nicholas Tartaglia projetará

 um aparelho de mergulho consistindo 

 numa estrutura que sustentaria e 

 serviria de lastragem a uma campânula

 de vidro aberta no fundo que albergaria

 a cabeça do mergulhador. (Fig. 06)

1578  

 • O matemático inglês Willam Bourne 

 realiza o primeiro projeto de um submarino

  no ocidente, que nunca foi construído.

Figura 04: reconstrução da vestimenta de 
mergulho de da Vinci

Figura 05: flutuador em forma 
de sino de mergulho, para o 
respirador do aparelho ante
rior.

Figura 06: Interpretaçao do apa
relho de Loreno.

Figura 07: Aparelho de Tartaglia 
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1.0 PESQUISA

1.2 Linha do tempo do Mergulho

1640 

 • O inventor norte-americano Edward Bendall cria um sino  

 de mergulho de madeira para recuperar partes de um galeão  

 afundado no porto de Charlestown.

1650  

 • O físico alemão Otto Von Guericke desenvolve a primeira 

 bomba de ar eficiente, com a qual Robert Boyle realizou 

 experimentos sobre compressão e descompressão em animais.

 (Fig. 07)

1678  

• O físico italiano Giovanni Alfonso Bo

relli esboça pela primeira vez as nada

deiras de borracha, além de projetar 

um equipamento de mergulho que reci

claria o ar respirado. (Fig. 08)

1663  

• Os suecos Hans Albrecht von Treile

ben e Andreas Peckell fazem o primeiro 

uso comercial de um sino de mergulho 

no resgate dos canhões do navio de 

guerra sueco Vasa.

1667  

• O físico inglês Robert Boyle realiza 

a primeira observação dos efeitos da 

doença descompressiva em testes 

com animais.

1690  

• Edmond Halley patenteia um sino 

de mergulho, o primeiro dotado de 

um reservatório de ar, capaz de mer

gulharaté os 18 metros.(Fig. 09)

1714  

• O inventor inglês John Harrison

 cria um relógio preciso que resiste

 ao balanço dos navios. Com ele

 passa a ser possível determinar

 com precisão a latitude (posição

 com relação ao lesteoeste).

Figura 08: Modelo da Bomba de Guericke do 
museu de Magdeburgo

Figura 09: “Rebreather” e barbatanas de 
Borelli 

Figura 10: Sino de mergulho de Halley’s ilustrado 
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1.0 PESQUISA

1.2 Linha do tempo do Mergulho

1715 

 • Documento intitulado “le plongeur du Chevalier de 

 Beauve”, é descrito um equipamento composto por 

 um capacete ligado a um fato de mergulho. O capacete

 recebe dois tubos, onde um tem a finalidade de receber

 ar da superfície e o outro a de expulsar o ar expirado. (Fig. 10) 

 • O inglês John Lethbridge constrói um sino de mergulho  

 abastecido com ar comprimido desde a superfície. Possuía dois 

 braços de couro para uso pelo operador em tarefas a 18 metros 

 de profundidade.

1716  

• Edmond Halley desenvolve 

dois tipos de sinos de mergulho:

de madeira e de chumbo.

1727  

• Projeto de uma vestimenta de mergulho completo, original, doado 

ao museu pelo Captain Johan Leufstadius (1829-1906), feito em pele 

de bezerro. (Fig. 12)

1771 

• O capitão inglês John Phi

pps a bordo do Racehorse realiza 

uma sondagem de profundidade 

além da plataforma continental, 

obtendo a medida de 1.250 me

tros.
Figura 11: Fato de mergulhador de Beauve 

Figura 12: : Equipamento de Lethbridge (1 ATM). 

Figura 13: : Réplica fiel da Vestimenta, produzida em 1988.
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1.0 PESQUISA

1.2 Linha do tempo do Mergulho

1772 

 • O cientista francês Sieur Freminet cria um grosseiro e pioneiro

 capacete de mergulho com abertura para os olhos 

 e ar bombeado desde a superfície, que permite mergulhos

 a 16 metros de profundidade com uma hora de duração. (Fig. 13)

1773 

 • O capitão inglês John Phipps a bordo do Racehorse

 realiza uma sondagem de profundidade além da plataforma

 continental, obtendo a medida de 1.250 metros.

1775 

 • O inventor escocês Charles Spalding constrói um sino de

  mergulho que pode ter o mergulho controlado pelos ocupantes.

1776  

 • Primeiro ataque por um submarino, o norte-americano  

 Turtle, contra o navio inglês HMS Eagle, durante a Guerra da

 Independência.

 • O submarino militar Turtle, pilotado por Sergeant Lee,

 realizou a primeira missão de guerra ao minar o HMS Eagle. 

 • Esquema do Turtle, projetado por Bushnell, 

1786 

• John e William Brai

thwaite desenvolvem uma 

versão aperfeiçoada do ca

pacete de Freminet.

1788  

• O engenheiro inglês 

John Smeaton aprimora o 

sino de mergulho incorporan

do uma bomba de ar manual 

mais eficiente que o tornaria 

muito empregado em missões 

de resgate.

Figura 14: Machine Hydrostatergatique de Freminet

Figura 15: Submarino de Bushnell
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1.0 PESQUISA

1.2 Linha do tempo do Mergulho

1797  

 • O mecânico alemão Karl Heinrich Klingert cria o protótipo 

 da primeira roupa de mergulho de couro com capacete de 

 metal, mas sem alimentação contínua de ar.

1800  

• O físico anglo-americano 

Count Rumford sugere a existên

cia de uma circulação meridio

nal, pela qual massas de água 

afundariam nos pólos para emer

girem próximo do Equador.

1801  

• Robert Fulton projeta e cons

trói o submarino Nautilus inteira

mente de cobre e o lança no Rio 

Sena.

• O primeiro submarino que recebeu o nome Nautilus. 

1808  

• Friedrich von Drieberg desenvolve o Triton, um equipamento

 de mergulho dotado de um tanque portátil alimentado desde 

 a superfície.

1818  

 • O explorador escocês John Ross coleta vermes e estrelas-

 do-mar a 1.919 metros de profundidade no Atlântico Norte.

1825 

 • Atribui-se ao engenheiro inglês William Henry James a 

 invenção do princípio do aqualung ao associar uma bolsa de 

 ar ao cinto do mergulhador.

 • O norte-americano Charles Condert desenvolve o 

 aqualung de William H. James dotado de um reservatório

 de ar em formade ferradura usado na cintura.

1828  

 • O francês Lemaire d’Angerville produziu um aparelho  

 de mergulho denominado Pneumatonautique que consistia  

 em uma bexiga reguladora que armazenava o ar.

Figura 16: ilustração de: Description of a Diving Machine
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1.0 PESQUISA

1.2 Linha do tempo do Mergulho

1828  

 • Os irmãos inventores norte

americanos Charles e John Deane 

adaptam para o mergulho um capa

cete com ar bombeado, inicialmen

te projetado para uso em incêndios. 

(Fig. 16)

1837  

• O empresário alemão Augus

tus Siebe inventa o escafandro, um 

traje de mergulho com capacete 

metálico, conectado a superfície por 

um cordão umbilical, baseado no 

princípio do sino de mergulho e no capacete dos irmãos Deane. Como 

seu invento era plenamente operacional, Siebe foi considerado o Pai 

do Mergulho. (Fig 17)

1839  

• O uso bem sucedido do escafandro de Siebe no resgate dos 

canhões do navio de guerra inglês HMS Royal George, faz dele o equi

pamento padrão de mergulho em todo o mundo.

medidor de profundidade, registrando 3.700 metros.

1840  

 • O explorador inglês James Clark Ross estréia um novo  

 tipo de medidor de profundidade, registrando 3.700 metros.

1842  

 • O francês Sandala concebe e constrói o primeiro 

 escafandro autônomo de circuito fechado, com um saco 

 com ar impermeável, alimentado por gás comprimido em 

 uma pequena garrafa de aço.

1843 

• Criado pela Marinha inglesa a pri

meira escola de mergulho.

1850  

• Brooke inventa a sonda de peso 

perdido, destinada às medições de 

profundidade e colheita de sedimen

tos marinhos.

• Lançado o submarino Bauer, proje

tado pelo alemão Wilhelm Bauer, que 

se deslocava pela força de sua tripu

lação. 

           • No submarino Bauer as hélices   

           eram movidas a manivela. 

Figura 16: Capacete de Charles e John 
Deane

Figura 17: Escafandro de Augustus Siebe
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1.0 PESQUISA

1.2 Linha do tempo do Mergulho

1856 

 • O fotógrafo inglês William Thompson faz as primeiras fotos 

 submarinas.

1858  

 • Instalado o primeiro cabo telegráfico submarino, que exigiu

  estudos iniciais sobre o fundo oceânico.

1859  

 • O inventor espanhol Narciso Monturiol cria o primeiro 

 submarino moderno, batizado de Ictíneo.

 • O submarino espanhol Ictíneo é considerado como o 

 primeiro submarino moderno por ter sido movido por motor 

 a vapor. 

1861  

 • O submarino Haunley foi o primeiro a conseguir a afundar 

 um navio em combate, porém com a perda de sua tripulação.

 • O Haunley foi projetado por David Haunley para ser usado

 movido pela  forma de oito homens. 

1865 

 • O engenheiro de minas Benoit Rouquayrol e 

 o oficial naval Auguste Denayrouse, ambos franceses,

 patenteiam o Aerophore, alcunhado de caçarola, o precursor

 do aqualung pois possuía um tanque metálico horizontal

 com ar comprimido carregado nas costas do mergulhador.   

 (Fig. 17)

 • O padre italiano Pietro Ângelo Secchi cria um disco

 para determinar a profundidade limite de penetração da luz

 solar, que mais tarde ficou conhecido como disco de Secchi.

Figura 18: Aerophore
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1.0 PESQUISA

1.2 Linha do tempo do Mergulho

1870 

 • Publicação de 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio 

 Verne.  (Fig. 18)

1873-1876  

• Expedição Tuscarora, dos EUA, des

cobre no Pacífico uma fossa submari

na, de mesmo nome, com 8.514 metros 

de profundidade.

1875  

• Lançado o Holland, o primeiro sub

marino operacional norteamericano. 

• O Holland foi o submarino pioneiro 

da marinha norteamericana. 

1876  

 • Expedição Gettysburg, dos EUA, pesquisa no Atlântico e 

 no Mediterrâneo.

 • O mercador marinho inglês Henry A. Fleuss desenvolve o 

 primeiro equipamento viável de mergulho autônomo, que usava

  oxigênio comprimido ao invés de ar comprimido.

• Escafandro de Fleuss (Fig. 19)

18771889  

 • Expedição Blake, dos EUA, descobre a Fossa de Porto 

 Rico, com 8.341 metros de profundidade.

1878  

 • O fisiologista francês Paul Bert publica o trabalho de mil 

 páginas A Pressão Barométrica que desvenda a causa da 

 doença da descompressão.

18821883  

 • Expedição Romanche, da França, descobre fossa de 

 seu nome no Atlântico, com 7.370 metros de profundidade

1887  

• Lançado o HMS Nautilus, o primeiro 

submarino da marinha inglesa.

1888 

• O químico alemão Clemens Ale

xander Winkler desenvolve um método 

simples para medir a concentração de 

oxigênio nas amostras de água.

Figura 19: Capa do Livro 20.000 Léguas 
Submarinas

Figura 20: Escafandro de Fleuss
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1.0 PESQUISA

1.2 Linha do tempo do Mergulho

1893 

 • O mergulhador francês Louis Boutan inventa a primeira 

 câmera fotográfica submersa, além de aprimorar o escafandro 

 com autonomia de até três horas.

1897  

 • O submarino Plunger era movido por um motor elétrico 

 durante o mergulho.

 • O Plunger foi projetado por Holland

1908  

 • Os fisiologistas John Scott Haldane, Arthur E. Boycott e 

 Guybon C. Damant publicam o livro A Prevenção da Doença 

 do ArComprimido, um marco para o mergulho por apresentar 

 tabelas de descompressão usadas até hoje.

1918 

 • O japonês Ohgushi desenvolve um tanque de mergulho 

 que pode ser levado nas costas.

1919 

 • C. J. Cooke desenvolve a mistura de hélio e oxigênio (heliox)

 que evita a narcose por nitrogênio em mergulhos profundos

1922  

 • Primeira aplicação naval da ecossonda, a bordo do 

 destróier norteamericano USS Stewart.

 • O destróier norte-americano USS Stewart realizou 900 

 sondagens batimétricas no Estreito de Gibraltar.

 • O inventor inglês Joseph Peress cria o traje de mergulho

  profundo Jim Suit que mergulhou até 145 metros.

1923  

 • Primeiras fotos coloridas submarinas são tiradas por 

 W. H. Longley.

1924  

 • Primeiro mergulho experimental usando mistura de 

 héliooxigênio substituindo ao ar comprimido.

1925  

 • O capitão da marinha francesa Yves Le Prieur modifica

 o aqualung Aerophore adaptando um cilindro de ar comprimido

 com fluxo contínuo, sem válvula.

1927  

 • A Marinha norte-americana desenvolve uma câmara

  de resgate para tripulações de submarinos afundados.
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1.0 PESQUISA

1.2 Linha do tempo do Mergulho

1930  

 • O aviador e mergulhador norte-americano Guy Gilpatric 

 é o primeiro a usar uma máscara de mergulho de borracha, 

 semelhante às atuais.

 • O zoólogo norte-americano William Beebe e o engenheiro

 norteamericano Otis Barton inventam a batisfera e alcançam 

 434 metros de profundidade no primeiro mergulho.

 • Antes da criação dos submarinos de pesquisa, a batisfera 

 era o único veículo de estudos submarino

1932  

 • Primeiros estudos em cobaias de laboratório sobre os  efeitos

 do mergulho de saturação prolongado, que comprovam a 

 toxidade do oxigênio sob altas pressões. 

1933  

 • O francês Louis de Corlieu patenteia as nadadeiras, mais 

 tarde popularizadas pelo empresário norteamericano Owen 

 Churchill.

 • Criado na Califórnia (USA) o primeiro clube de mergulho 

 esportivo, o Bottom Scratchers.

 • Le Prieur aprimora seu aqualung incorporando uma válvula

 para altas pressões, porém sem regulador.

1934  

 • William Beebe e Otis Barton mergulham 923 metros em 

 uma batisfera, vislumbrando pela primeira vez peixes bizarros.

1935  

 • A Marinha francesa adota o aqualung de Le Prieur, 

 dotado de duas garrafas de ar comprimido e máscara.

1936  

 • Le Prieur funda o pri

meiro clube de mergulho com 

aqualung, chamado Clube dos Mer

gulhadores e da Vida Submarina.

Figura 21: Aqualung de Le Prieur
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1.2 Linha do tempo do Mergulho

1937  

 • O francês Georges Commeinhes aperfeiçoa o aqualung 

 de Le Prieur adaptando um regulador automático.

1938  

 • Guy Gilpatric publica The Compleat Goggler, o primeiro 

 livro sobre mergulho amador e pesca submarina, entre cujos 

 leitores estava um jovem oficial naval francês, chamado 

 Jacques Cousteau.

 • O mergulhador norte-americano Max Nohl – observado 

 pelo médico Dr. Edgar End  faz o primeiro mergulho de saturação

  a até 31 metros de profundidade. 

1939  

 • Realizado o pri

meiro resgate bem suce

dido de um submarino 

afundado, o USS Squa

lus, usando uma câma

ra de resgate que mer

gulhou até 74 metros.

19411944  

 • Mergulhadores italianos usam minisubmarinos

 com equipamentos de aqualung para colocar

 explosivos nos cascos dos navios britânicos.

1942  

 • O médico norte-americano Al Behnke estabelece as 

 bases teóricas do mergulho de saturação.

1943  

 • Georges Commeinhes efetuou um mergulho autônomo 

 ao largo de Marselha até 53 metros de profundidade.

 • O oficial naval francês Jacques Cousteau e o engenheiro

 francês Émile Gagnan desenvolvem um eficiente regulador 

 para a válvula de respiração do aqualung, logo patenteado 

 por Cousteau. 

• O mergulhador Fre

deric Dumas, membro da 

equipe de Cousteau, bate 

o recorde de mergulho au

tônomo ao atingir 64 metros 

no Mediterrâneo e experi

menta a narcose por nitro

gênio.Figura 22: USS Squalus Figura 23: Regulador para Aqualung
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1945  

 • O termo mergulho de saturação é usado pela primeira 

 vez pelo médico Otto van der Que que realizava pesquisas para 

 a Unidade de Mergulho Experimental da 

 Marinha norteamericana.

1946  

 • O aqualung de Cousteau é lançado comercialmente na 

 França e nos Estados Unidos chegará apenas oito anos depois.

1947  

 • O mergulhador Frederic Dumas, membro da equipe de 

 Cousteau, bate novo recorde de mergulho autônomo ao atingir 

 93 metros no Mediterrâneo.

1948  

 • Otis Barton mergulha com uma batisfera modificada a 

 até 1.400 metros, nas costas da Califórnia.

 • Pela primeira vez o aqualung é usado em pesquisas de 

 arqueologia marinha.

 • Primeiro mergulho do físico suíço Auguste Piccard com 

 seu batiscafo FNRS 2 atingindo 1.800 metros de profundidade, 

 próximo das ilha de Cabo Verde.

1951 

 • O navio britânico Challenger II localiza o ponto mais 

 profundo do oceano na Fossa das Marianas, que passou a ser 

 chamado de Fossa Challenger.

 • Jacques Cousteau adquire um velho caça-minas 

 britânico e o transforma no Calypso, sua casa no mar e famoso 

 navio-oceanográfico.

 • Lançado o primeiro número da pioneira revista de 

 mergulho Skin Diver Magazine.

1953  

• E. R. Cross publica Segurança

Submarina, o primeiro manual moder

no de mergulho.

• Jacques Cousteau, Frederic Du

mas e James Dugan lançam o livro O 

Mundo Silencioso, importante na popu

larização da Oceanografia Biológica. 

• Auguste Piccard e seu filho Jac

ques realizam o primeiro mergulho com 

o batiscafo Trieste, atingindo a profun

didade de 3.000 metros.

Figura 24: Livro O Mundo Silencioso
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1954  1955 

 • A Marinha norte-americana ativa a primeira geração de 

 equipamentos para audição de sons refletidos no fundo oceânico,

 como meio de localizar os submarinos inimigos.

1954  

 • Georges S. Houot e Pierre-Henri Willm batem o recorde de 

 mergulho com um batiscafo, o francês FNRS 3, atingindo 4.050 

 metros de profundidade.

 • Os mergulhador norte-americano Al Tillman e o salva-vidas

 Bev Morgan criam em Los Angeles (EUA) o primeiro programa 

 civil de treinamento de mergulhadores que logo se tornou um 

 modelo seguido por todo o mundo.

 • Estréia nos EUA o documentário submarino de TV Kingdom

 of the Sea, estreado por Zale Parry, que logo tornase uma 

 celebridade.

1955 

 • Al Tillman e Bev Morgan criam o primeiro programa de 

 certificação de instrutores de mergulho.

1956  

 • Jacques Cousteau lança o seu primeiro filme 

 oceanográfico,o Mundo Silencioso, baseado em livro de mesmo 

 nome. Com ele conquista prêmios cinematográficos e fama 

 internacional.

 • Ted Nixon apresenta a bandeira vermelha e branca, 

 adotada como símbolo internacional do mergulho.

 • Criada a roupa de mergulho de neoprene, capaz de 

 garantir maior conforto térmico.

Figura 25: Bandeira do Mergulho
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1957–1961  

 • Os fisiólogos norte-americanos George Bond, Walter 

 Mazzone e Robert Workman realizam o Projeto Genesis, testando

 em animais o mergulho de saturação como novas misturas de 

 gases, incluindo a heliox.

1957  

 • A Marinha norte-americana compra o batiscafo Trieste e 

 começa a reforçar sua estrutura para suportar mergulhos mais 

 profundos.

 • Estréia o seriado Sea Hunt (no Brasil apresentado anos depois

 como Aventuras Submarinas) com o ator Lloyd Bridges fazendo 

 o papel de mergulhador, o que inspirou milhares de pessoas a 

 praticarem mergulho autônomo.

1959  

 • O submarino Disco de Mergulho SP 350, desenhado por 

 Jacques Cousteau chegou a 400 metros de profundidade em 

 seu mergulho inaugural.

1960  

 • O físico suíço Jacques Piccard e o oficial da Marinha 

 norte-americana Don Walsh mergulham a bordo do batiscafo 

 Trieste, atingindo o ponto mais fundo do planeta, a 11.034 metros

  na Fossa das Marianas. 

1960  

 • Ao centro, a dupla de cientistas e aventureiros que 

 foram os únicos humanos a chegarem até o ponto mais fundo 

 dos oceanos. George Bass escava um naufrágio da Idade do 

 Bronze no Cabo Gelidonya, estabelecendo novos padrões 

 para a Arqueologia submarina.

1961  

 • Navio norte-americano mergulha um tubo por mais de 

 3.000 metros até o leito oceânico e realiza a primeira perfuração

 em grande profundidade, avançando o estudo da geologia e 

 mineração no fundo oceânico.

 • A Marinha francesa lança o batiscafo Archimede, que 

 mergulhou até 8.382 metros na Fossa de Porto Rico.

1962-1964  

 • O projeto Genesis passa a realizar experimentos de 

 mergulho de saturação com humanos, o que criou as bases 

 seguras para a criação dos laboratórios submarinos.

1962  

 • O professor suíço Hans Keller realiza mergulho de saturação

 saindo de uma câmara a 300 metros de profundidade por 

 alguns minutos.

 • Projeto Homem no Mar I mantém um mergulhador por 

 24 horas a 61 metros de profundidade.
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1962  

 • Início de operações do primeiro laboratório submarino, o 

 Conshelf I, com a permanência por sete dias a 10 metros de 

 profundidade dos mergulhadores Albert Falco e Claude Wesley, 

 da equipe de Jacques Cousteau.

1963  

 • Cinco mergulhadores permanecem no laboratório 

 submarino Conshelf II por um mês, mergulhado no Mar Vermelho

 a 10 metros de profundidade. Outros dois, também da equipe 

 de Cousteau, ficaram a 24 metros.

1964  

 • O pioneiro robô submarino CURV teve várias versões e 

 aprimoramentos a partir desse modelo. 

 • Projeto Homem no Mar II mantém dois mergulhadores por 

 49 horas a 126 metros de profundidade.

 • A Marinha norte-americana realiza experimentos de 

 mergulho de saturação no laboratório submarino Sealab I, 

 onde quatro  mergulhadores permaneceram durante 11 dias a 59 

 metros de profundidade na ilha de Artemois Argus, nas Bermudas.

1965  

 • Três equipes de mergulhadores revezaram-se ao longo 

 de 45 dias na ocupação do laboratório submarino Sealab II, 

 instalado a 62 metros de profundidade, próximo de La Jolla, 

 litoral da Califórnia.

1965  

 • Seis mergulhadores da equipe de Cousteau permanecem

 23 dias no laboratório submarino Conshelf III, a 110 metros de 

 profundidade no sul da França.

 • Dois mergulhadores britânicos permanecem uma 

 semana no laboratório submarino Glaucus, instalado a 11 

 metros de profundidade no Estreito de Plymouth.

 • A Westinghouse Electric Corporation desenvolve o 

 Cachalot, o primeiro sistema de mergulho de saturação de 

 uso comercial.

 • A Marinha norte-americana testa o Halibut, um robô 

 submarino capaz de levar equipamentos de observação e de 

 espionagem para grandes profundidades.

1966-1969 

 • Cada uma das cinco equipes de oito mergulhadores 

 permanecem por 12 dias no laboratório submarino Sealab III, a 

 186 metros de profundidade.

1966-1985  

 • O laboratório submarino Hydrolab recebe mais de 700 

 mergulhadores em aproximadamente 180 missões.
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1968-1976 

 • Jacques Cousteau produz e exibe na televisão a série O 

 Mundo Submarino de Jacques Cousteau.

1968  

 • Os mergulhadores John J. Gruener e R. Neal Watson batem

 o recorde de mergulho autônomo (133 metros) que somente 

 será superado em 1990.

1969 

 • Quatro mergulhadores ocupam o laboratório submarino 

 Tektite I por 30 dias a 18 metros de profundidade, nas ilhas Virgens.

1970  

 • Uma equipe exclusivamente feminina permanece por 

 duas semanas a 15 metros de profundidade no laboratório 

 submarino Tektite II.

19721974  

 • O Laboratório de Fisiologia Naval da Marinha inglesa 

 realiza 28 simulações de mergulhos de saturação de até 250 

 metros de profundidade.

1972  

 • O mergulhador e arqueólogo George F. Bass funda no 

 Texas (EUA) o Instituto de Arqueologia Náutica, o mais produtivo

 e prestigioso centro de arqueologia marinha.

1973 

 • A Marinha norte-americana começa a projetar um 

 robô submersível sem cabos, inicialmente conhecido como 

 Sistema Remoto de Pesquisa Avançada, capaz de mergulhar 

 até 6.400 metros.

 • Dois dos quatro tripulantes do submarino de pesquisa 

 Johnson Sea Link morrem sufocados em acidente no qual o 

 submarino ficou preso entre os cabos de um destróier afundado.

 • O robô submarino CURV III recupera os dois membros 

 da tripulação do submarino Pisces III, afundado ao largo da 

 Irlanda.

1974 

 • Equipe franco-americana mergulha na Cordilheira 

 Meso-Atlântica e descobre que o fundo dos vales estão 

 recobertos por lava.

 • A empresa norte-americana de mergulho Oceanering 

 International lança o Jim Suit, um traje de mergulho profundo 

 que permite trabalhar a até 600 metros de profundidade.
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1974 

 • Jacques Cousteau cria a Sociedade Cousteau, um grupo

 ambientalista sem fins lucrativos dedicado à conservação marinha.

1977 

 • Equipe liderada pelo oceanógrafo norte-americano 

 Robert Ballard mergulha com o Alvin em uma fenda vulcânica 

 no Pacífico e descobre o ecossistema das fontes hidrotermais 

 submarinas, com novas formas de vida.

1980  

 • O oceanógrafo norte-americano Robert Ballard aplica 

 pela primeira vez a tecnologia de fibras ópticas para a 

 transmissão de imagens submarinas em tempo real.

1981  

 • O Centro Médico Duke atinge o recorde de mergulho 

 de 686 metros em uma câmara de compressão, que levaria dez 

 anos para ser quebrado.

 • O JAMSTEC lança o submarino japonês Shinkai 2000, capaz

 de atingir até 2.000 metros de profundidade.

1983  

 • Os inventores Craig Barshinger, Carl Huggins e Jim Fulton 

 lançam o primeiro modelo comercial de computador auxiliar 

 de mergulho autônomo, o Orca Edge.

1985  

 • Primeiro mergulho do robô submersível Graham 

 Hawkes’s Deep Rover.

1986-1989  

 • O laboratório submarino Aquarius, instalado nas ilhas 

 Virgens a 20 metros de profundidade, hospeda cientistas e 

 técnicos em 12 missões.

1989  

 • Lançado pelo JAMSTEC o submarino japonês Shinkai 

 6500 que atinge 6.527 metros de profundidade na Fossa do 

 Japão.

1991 

 • O submarino japonês Shinkai 6500 descobre a 6.366 

 metros o mais profundo afloramento frio, ecossistema criado 

 em torno de uma poça de metano congelado. 

• A França realiza com sucesso experimentos de simulação de 

 mergulho de saturação em uma câmara de compressão, 

 atingindo uma pressão recorde equivalente a 700 metros de 

 profundidade. 

1992  

 • O robô submarino AUSS é um veículo de busca 

 comandado por controle remoto. 
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19932000  

 • O laboratório submarino Aquarius é transferido para a 

 Flórida, a 20 metros de profundidade, tendo recebido cerca de 

 200 cientistas e técnicos em 45 missões desde sua criação em 

 1986.

1993  

 • Duas empresas norte-americanas anunciam uma câmera

 laser capaz de observações em grandes profundidades.

 • Japão começa a testar o robô submarino Kaiko, o de 

 maior capacidade de mergulho, responsável pela quebra de 

 vários recordes.

 • Primeiros testes com o veículo submarino autônomo ABE, 

 criado pelo Instituto Oceanográfico Woods Hole.

1995  

 • O robô Kaiko mergulha na Fossa das Marianas até 10.911 

 metros de profundidade, onde encontra pequenos animais e 

 tornase o primeiro robô submarino a atingir o ponto mais pro

 fundo dos oceanos.

1996  

 • Lançado o robô submersível Tiburon que pode mergulhar 

 a até 4.000 metros para coleta de amostras biológicas.

 • O navio-oceanográfico Calypso é destruído ao chocar

 se com uma barca. Jacques Cousteau projeta o Calypso II.

1996  

 • A U.S. Submarines termina o projeto de um submarino 

 turístico para dois passageiros, o Explorer 1000, capaz de 

 mergulhar até 305 metros.

1997  

 • Morre o comandante Jacques Cousteau.

1998  

 • Usado pela primeira vez, por arqueólogos submarinos, a 

 mistura gasosa nitrox, desenvolvida por Bob Olsen, que permite

 mergulhos mais prolongados e com menos risco de narcose.

 • As garrafas de nitrox devem ter o seu conteúdo de 

 oxigênio cuidadosamente conferido antes do uso. A esquerda 

 há uma câmara de descompressão, usada nesse tipo de 

 mergulho. 

1999  

 • A U.S. Submarines termina o projeto de um submarino 

 turístico para dois passageiros, o Triton 650, com excelente 

 visibilidade.

 • O submarino turístico Triton 650 é uma tentativa de se 

 popularizar o segmento de veículos submarinos. 

2001  

 • O mergulhador francês Loic Leferme quebra o recorde 

 mundial de mergulho em apnéia, atingindo 154 metros de 

 profundidade.
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2002  

 • Lançado o navio-oceanográfico japonês Chikyu (Terra), 

 capaz de perfurar a crosta terrestre até 10 mil metros de 

 profundidade.

2003 

 • Dados preliminares do projeto internacional Censo da 

 Vida Marinha estima a existência de 210 mil espécies marinhas.
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Existem basicamente dois tipos de mergulho: o livre e o autônomo.

Mergulho livre

 Por mergulho livre entendese aquele feito sem o uso de apa

relhos de respiração. Dentro desta categoria devemos distinguir duas 

modalidades muitíssimo diferentes entre elas: o mergulho em apnéia 

e o chamado de snorkeling.

Snorkeling

O snorkeling é a maneira mais fácil de ter o primeiro contato com o 

mundo submarino. Pode ser praticado por quase qualquer pessoa, 

usando apenas um par de nadadeiras, uma máscara e um snorkel 

(aquele tubinho que serve para respirar enquanto permanecemos 

olhando para 

debaixo d´água) para nadar e dar curtos mergulhos em apnéia 

(prendendo a respiração) em baixas profundidades (piscinas natu

rais em rios e mares).

Apnéia

O mergulho em apnéia propriamente dito (técnica usada principal

mente por caçadores submarinos), pela elevadas profundidades al

cançadas e tempos relativamente longos, só pode ser praticado por 

pessoas técnica, física e psicologicamente treinadas.

1.0 PESQUISA

Mergulho Autônomo

 Por mergulho autônomo entendese todo aquele que utiliza 

aparelhos de respiração subaquática independente de suprimento 

da superfície. Para o mergulho recreativo utilizase o equipamento 

SCUBA (SelfContained Underwater Breathing Aparattus). Ele é cons

tituído basicamente de um reservatório (cilindro) de mistura de respi

ração (normalmente ar) e de um dispositivo de fornecimento e redu

ção de ar (válvula reguladora ou simplesmente regulador).

Além disto, completa o SCUBA, o profundímetro (medidor de profun

didade), manômetro (medidor da pressão do ar do cilindro), além do 

colete equilibrador. Todos acoplados ao cilindro.

1.3 Tipos de Mergulho
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Os tipos de mergulho profissional existentes 

 Hoje em dia pouco se sabe dos diversos tipos de mergulho e 

as diferenças para o mergulho profissional, para tanto irei relacionar 

seus grupos e subdivisões.

 Antes de enumerarmos, vamos lembrar que existe o mergulho 

de apnéia onde a única fonte de ar esta dentro do pulmão do mer

gulhador.

 Existem basicamente algumas modalidades como a esportiva 

e caça submarina.

Primeiro

 Bem difundido, é o Recreacional, com especialidades de mer

gulho não descompressivo e profundidade máxima de até 40 metros.

 

Segundo

 Mergulho Técnico, onde são utilizados equipamentos e con

figurações especiais como: misturas de nitrox, heliox, trimix, reabrea

ther em sistema fechado e semiaberto, múltiplos cilindros e a neces

sidade de descompressão.

 As subdivisões são basicamente três tipos, caverna, naufrágio 

e profundo.

1.0 PESQUISA

Terceiro

 

 Muito visto e pouco compreendido, é o de Resgate ou Mergu

lho de Segurança Pública.

 O treinamento é árduo devido à seleção dos alunos por capa

cidade e afinidade, sendo poucos os mergulhadores que se prestam 

a esta atividade ou concluem o curso. Segundo os bombeiros, é o 

curso de maior carga que eles têm na sua formação. São profissionais 

que não tem a escolha de optar em mergulhar ou não, tudo é mo

vido pela necessidade em salvar vidas,ou mesmo. diminuir a dor dos 

familiares na busca por seus entes queridos. Hoje, estes profissionais 

já são mais preparados tecnicamente e seu aparato já é de primei

ro mundo, onde algumas corporações já possuem sistemas de mer

gulho dependente, roupas para águas contaminadas, capacetes e 

com formação com certificação internacional. (ERDI)

 

Quarto

Melhor remunerado: Mergulho comercial

 Este é o mergulho que se diz ser letal devido às doenças com

pressivas, pois no passado, muitos mergulhadores faziam estes traba

lhos sem supervisão alguma e na ganância de receber por mais ho

ras de fundo, acabavam tendo as doenças descompressivas.

 No mundo globalizado as empresas terceirizam os serviços 

1.4 Tipos de Mergulho Profissionais
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subaquáticos e controlam as atividades destes mergulhadores. Ou

tra mudança foi na necessidade não só em se ter mergulhadores 

experientes, mas sim, trabalhadores com boa formação em solda, 

mecânica e trabalhos da construção civil. Neste processo o mergu

lhador tem apenas que executar um serviço e não tem que fazer 

mais nada. A equipe de superfície é quem controla tudo, como o 

tempo descompressivo, demanda de ar e outros.

As categorias existentes são:

• Mergulho Raso - Onde os serviços são executados a uma pro

fundidade de até 50 metros

• Profundo - Com a utilização de câmara hiperbárica e sino de 

mergulho fazendo saturação ou não.

 

 Os locais de trabalho podem ser os mais variados, desde pla

taformas de petróleo, usinas hidroelétricas, limpeza de cascos de na

vios até instalações de esgoto. Cabe lembrar que o mergulho extra

tivista de pedras preciosas e minerais não é um mergulho profissional 

devido à inexistência de normas de segurança para tal serviço. A 

maior parte destes mergulhadores nunca viram um regulador, colete, 

octopus ou tabela de descompressão.

1.0 PESQUISA

Quinto

 Sem nenhuma publicidade, é o mergulho de combate da Ma

rinha, os Grumec´s (Grupamento de Mergulhadores da Marinha).

Estes são treinados para infiltrar em áreas litorâneas ou ribeirinhas com 

a finalidade de sabotagem e espionagem. É considerado o melhor 

grupamento de combate de nossas forças armadas por terem a mo

bilidade de transporte desde um avião ou até serem lançados de um 

submarino submersos. Suas técnicas são as mais diversas possíveis e 

imaginárias. Em alguns países eles são responsáveis pelo resgate de 

submarinos e embarcações militares.

 Existem ainda os mergulhadores virtuais, estes executam servi

ços e fiscalizam os mergulhadores por meio de Robôs, câmeras, so

nares e equipamentos que ainda estão em testes.

 Com este aparato todo não é necessário que o operador se 

molhe e tenha de fazer paradas de descompressão. Também são 

muito utilizadas em locais de alto risco, grandes profundidades e nas 

buscas de naufrágios. Em breve estarei postando matérias especifi

cas de cada tipo de mergulho profissional

1.4 Tipos de Mergulho Profissionais
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 A cabeça humana é, no seu topo, enformada pelo crânio 

(composto por vários ossos encaixados), que protege o encéfalo. O 

encéfalo está ainda protegido de lesões exteriores pelas meninges e 

pelo líquido cefalorraquidiano (também chamado cefalorraquídeo 

ou cefalorraquídio). Os órgãos sensoriais já referidos, inseridos em ca

vidades formadas pela própria estrutura óssea cefálica ligamse, a 

partir de nervos, ao cérebro (uma das partes do encéfalo) que tra

duz os dados por eles recebidos nas nossas sensações e percepções, 

registandoas na memória.

 A parte anterior da cabeça é a face. A parte posterior apeli

dase de nuca. É possivel rodar ou inclinar a cabeça graças a duas 

vértebras no cimo da coluna vertebral. A cabeça mantémse direita 

graças à acção dos músculos e ossos que compõem o pescoço.

Ossos da cabeça

 A cabeça óssea é constituída pelos ossos do crânio e pelos 

ossos da face.

 O crânio é uma caixa óssea constituída por uma parte supe

rior, a abóbada craniana, e uma parte inferior, a base do crânio. A 

face é constituída por uma maciço ósseo, situado adiante da base 

do crânio e limitando com este várias cavidades onde se encontra a 

maior parte dos órgãos dos sentidos.

1.0 PESQUISA

Ossos do crânio

 O crânio é constituído por 8 ossos, sendo que dois são pares e 

quatro são ímpares.

    Parietal (2)

    Temporal (2)

    Frontal

    Occipital

    Esfenóide

    Etmóide

Ossos da face

 A face é constituída por 14 ossos, sendo que seis são pares e 

dois são ímpares.

    Maxila (2)

    Zigomático (2)

    Lacrimal (2)

    Nasal (2)

    Corneto inferior (2)

    Palatino (2)

    Vómer (o vómer é o osso que 

separa as duas narinas)

    Mandíbula

1.5 A Cabeça Humana

Figura 27: Ossos da Face

Figura 26: Ossos do Crânio
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 A antropometria trata de medidas físicas do corpo humano. 

Aparentemente, medir as pessoas seria uma tarefa fácil, bastando 

para isso ter uma régua, trena e balança. Entretanto, isso não é assim 

tão simples, quando se deseja obter medidas confiáveis de uma po

pulação que contém indivíduos dos mais variados tipos. Além disso, 

as condições em que essas medidas são realizadas (com roupa ou 

sem roupa, com ou sem calçado, ereto ou na postura relaxada) in

fluem consideravelmente nos resultados.

 Por um lado, isso foi provocado pelas necessidades da produ

ção em massa. No projeto, o dimensionamento da cabeça humana, 

é preciso para ver a necessidade de tamanho diferentes do produto 

no livro de Lida, Itiro – “Ergonomia “ Lida, Itiro – “Ergonomia “ as ima

gens a seguir mostra as variaveis dimensionais da cabeça masculina 

e feminina, dos percentis 2,5; 50; 97,5, que são usados como referncia 

para o dimensionamento de produtos

1.0 PESQUISA

1.6 Antropometria da Cabeça Humana

Figura 30 Mulher (Vista Superior)

Figura 28 Mulher (Vista Frontal) Figura 29 Homem (Vista Frontal)

Figura 31 Homem (Vista Superior)
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1.6 Antropometria da Cabeça Humana

Figura 32 Mulher (Vista Lateral)

Figura 33 Homem (Vista Lateral)





42

2.0 PROJETO

2.1 Objetivo

 Propor o desenvolvimento de uma Mascára de mergulho con

ceitual, incorporando tecnologias ja existentes, para que possa dar 

mais recursos e conforto ao mergulho. 

 Os aspectos a serem focados são: acoplamento de uma ca

mera fotografica, comunicação remota, iluminação e a ampliação 

do anglo de visão.
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2.0 OBJETIVO

2.2 Abstração

 A partir desse primeiro pensamento, a questão a seguir foi com 

referencia ao futuro da pratica do mergulho. Seguiuse a resolução 

de investigar o uso da mascara de mergulho e quais são suas possibi

lidades de uso, quais funções seriam justificadas em agrega-las. Sde 

poderia ser incluido em nossa realidade.
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2.0 OBJETIVO

2.3 Coletas de Dados

 Como no Brasil as publicações a respeito desse tema são pou

cas, a pesquisa terá foco em publicações estrangeiras, site de em

presas no exterior que possuem projetos correlatos a proposta.

 Pesquisa de sites que tartam do tema, revistas especializadas 

em equipamentos de mergulho, analises do processo de fabricação 

e materiais. Leituras de tese na area de equipamentos subaquáticos.

 Análises formais em geral para o estudo de formas.
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Figura 37: Render frontal

Figura 35: Render Aplicado

2.0 OBJETIVO

2.3 Concept Design

DIVING MASK

 Máscara de Mergulho Digital  O objetivo deste projeto é in

ventar o futuro máscara de mergulho. Nossa pesquisa analisou as 

tecnologias disponíveis e tentou implementálas em um novo produ

to. O primeiro elemento é câmera digital embutido na máscara. A 

segunda é uma lanterna. O terceiro é uma informação projetada 

na máscara de mergulho. Esta capacidade tecnológica última está 

sendo usado hoje, com aviões de combate e a necessidade de in

formação crítica, como o tempo disponível de mergulho, profundi

dade, oxigênio existente. Outras opções são as informações sobre 

a navegação subaquática, a vegetação subaquática e assim por 

diante. 

2.3.1 D Vision

Figura 34 Estudos da mascara D Vision

Figura 36: Render em perspectiva

Figura 38: Render Lateral
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2.0 OBJETIVO

2.3 Concept Design

 Melhorar as limita

ções do atual sistema scu

ba diving, designer Adam 

Wendel veio com um dis

positivo futurista chamado 

de “Sentidos Imerso” que 

muda a forma como o mer

gulhador vê, ouve, e respira 

debaixo d’água, permitin

do que se tornem uma par

te do seu ambiente circundante. Senses imerso é o futuro do mergulho 

e exploração. Apresentando uma lanterna LED para deixar o mergu

lhador para observar as profundezas escuras do oceano, a máscara 

também inclui um visor de vidro grandes OLED para oferecer uma vis

ta panorâmica dos arredores. O capacete fechado OLED também 

permite que o oxi

gênio extraído a 

fluir livremente por 

todo o capacete, 

como se você está 

respirando sobre a 

terra sem qualquer 

equipamento de 

respiração.

 Enquanto um display OLED interativo dá acesso a mapas su

baquática GPS, permitindo assim que o mergulhador para navegar 

de forma eficiente em todo paisagens do oceano. O OLED também 

oferece software que pode identificar todas as espécies de peixes, 

corais e outras criaturas do oceano de habitação que o mergulha

dor está exibindo no momento. Com Senses Imerso, experimentando 

o mundo subaquático está agora totalmente interativo. Além disso, 

a tela OLED mostra informações importantes, tais como toxicidade 

de oxigênio, níveis de nitrogênio e até mesmo o calor do corpo para 

manter o mergulhador bem informada e segura.

 Feito em vidro haptic, o conceito de dispositivo touts tecno

logia futurista para o núcleo. Um vidro opticamente clara com mi

croscópicas derrama mantém as moléculas de água para fora, no 

entanto, permite que ondas de som para passar. O som viaja seis 

vezes mais rápido debaixo d’água que em terra, no entanto, é quase

2.3.1 Immersed Senses Diving helmet 

Figura 39: Render em Aplicação

Figura 40: Render em Apli
cação
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impossível de interpretar, onde o som está vindo. O vidro haptic inter

preta a orientação onda sonora em seguida, exibe a fonte e direção 

no visor OLED.

 Vazamento de água é eliminado com o uso de um revesti

mento de silicone que sela o capacete para a pele. A flexibilidade 

do silicone de recursos para o mergulhador para explorar com os mo

vimentos confortável. Os painéis laterais laranja ajudar na circulação 

interna do oxigênio extraído. A parte traseira do capacete contém 

um reator de eletrólise que extrai oxigênio da água salgada. O oxigê

nio respirável é distribuída por todo o capacete, criando uma experi

ência revolucionária de respiração subaquática.

 Senses imerso opera por uma bateria que utiliza um mecanis

mo de centrífuga para puxar o oxigênio da água do mar que come

ça a reação de eletrólise. Água salgada é extraído para o reservató

rio inferior que reage com o gás hidrogênio. A água salgada é então 

carregado por um cátodo positivo e negativo ânodo / que gera oxi

gênio respirável. Dois dispositivos internos ajudar a circular o oxigênio 

para a boca do mergulhador e do nariz.

 O mergulhador respira em seguida, o dióxido de carbono de 

oxigênio e para fora, que sai do capacete. O hidrogênio da bate

ria e armazenado pode manter um mergulhador submerso por até 

8 horas. Sentidos Imerso revoluciona a forma como um ser humano 

pode respirar debaixo d’água, bem como interagir com a tela OLED, 

oferecendo uma vista panorâmica sobre o mar profundo.

2.0 OBJETIVO

2.3 Concept Design
2.3.1 Immersed Senses Diving helmet 

Figura 41: Explicação de funcionamento
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3.0 DESENVOLVIMENTO

3.1 Briefing

 Não existe uma fórmula básica, única ou considerada a mais 

correta para e elaboração de um briefing. (PHILLIPS, PETER L.:2008). 

Nesse capítulo segue um briefing elaborado segundo as necessida

des do projeto, podendo sofrer pequenas alterações ao longo do 

projeto
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3.0 DESENVOLVIMENTO

3.2 Justificativa

 A escolha do tema se deu apos um trabalho realizado no sex

to semstre da faculdade, ao realizar uma pesquisa na historia das 

mascáras de mergulho percebi que depois de certo periodo ela pa

rou de ser melhorada no parte de recursos, vi tambem que existe di

versos deles que possibilitam realizar o mergulho de forma muito mais 

proveitosa.

 Tendo como objetivo inspirar a nunca paramos de melhora 

produtos, mesmo que esses sejam desejaveis e desempenham sua 

função com grande desempenho.
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3.0 DESENVOLVIMENTO

3.3 Concorrentes

 A seguir, uma análise dos principais fabricantes existentes no 

mercado, que possuem produtos que concorrem com o projeto pro

posto  Mascara de Mergulho FullFace para uso civil  As empresas 

pesquisadas são:
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3.0 DESENVOLVIMENTO

 Segundo informaçõs no site da empresa, a OceanReef aten

de o mercado global com produtos lideres mundiais, com operação 

em varios continentes

 A OceanReef oferece ao mercado produtos subaquaticos 

com diversas funções: Mascaras, Comunicação, Audio e Video, 

Controladores e etc.

 

 

 A Neptune Space iron é realmente um equipamento de luxo 

com varios detalhes e peças bem acabadas, a fonia funciona satis

fatoriamente devido à utilização de oro nasal.

 O desempenho do segundo estágio está de acordo com o 

nível da máscara. A posição do segundo estágio atrapalha um pou

co devido sua projeção para frente e a mangueira tende a puxar a 

máscara para o lado.

 O sistema de ajuste da aranha é boa e facilita sua retirada.

 A máscara acompanha um case para acomodação e um 

acetato de proteção da lente.

3.3.1 OCEANREEF

Figura 42: Neptune Space Iron

Neptune Space Iron
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3.0 DESENVOLVIMENTO

 A Dräger é uma empresa multinacional líder no mercado da 

tecnologia médica e de segurança, uma companhia bem tradicio

nal e varios produtos de sucesso.

 

 

 A Panorama Nova Dive é um equipamento com uma segu

rança invejavel e um alto desempenho, a fonia funciona satisfatoria

mente devido à utilização de oro nasal.

 O sistema de vedação juntamento com o sistema de aranha 

dão ao usuario um conforto muito grande.

3.3.2 DRÄGER 

Figura 43: Panorama Nova Dive

Panorama Nova Dive
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3.0 DESENVOLVIMENTO

 Poseidon atende o mercado global com produtos lideres 

mundiais, com operação em varios continentes. Mesmo com uma 

peuqena gama de produtos tem reconhecimento no mercado.

 

 

 A Atmosphere é uma mascara basica mas com uma relação 

custo beneficio excelente.

 A posição do segundo estágio atrapalha um pouco devido 

sua projeção e a mangueira tende a puxar a máscara para o lado e 

atrapalha um pouco a movimentação da cabeça.

3.3.3 POSEIDON 

Figura 44: Poseidon Atmosphere

Atmosphere
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3.0 DESENVOLVIMENTO

3.4 Plubico-Alvo

 O projeto tera como foco profissionais da area e empresas 

com atividades subaquaticas, como pesquisas, exploração e segu

rança.
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 Após análise dos principais concorrentes e do publicoalvo, 

foi possível especificar mais detalhadamente os objetivos a serem al

cançados no projeto. Dentre os concorrentes foram escolhidos como 

referência aqueles que apresentaram melhores soluções. 

3.5.1 Dimensões
 Com a grande diversidade no padrão do usuario decidimos 

em ter dois tipos de tamanho P/M e M/G, para atingir um maior nu

meros de pessoas

3.5.2 Tecnologia embarcada.
 
 Camera Fotografica
 Comunicação Wireless
 Tela de OLED
 Iluminação de Led
 Sistema de Aranha de 7 (sete) pontas

3.0 DESENVOLVIMENTO

3.5 Especificações do projeto.
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3.6 Materiais

3.6.1 Policarbonatos
 Os policarbonatos são um tipo particular de poliésteres, polí

meros de cadeia longa, formados por grupos funcionais unidos por 

grupos carbonato (O(C=O)O). São moldáveis quando aquecidos, 

sendo por isso chamados termoplásticos. Como tal, estes plásticos 

são muito usados atualmente na moderna manufatura industrial e no 

design.

 O tipo de policarbonato mais utilizado é baseado no bisfenol 

A. Por vezes o termo policarbonato é utilizado como sinónimo deste 

polímero particular (policarbonato de bisfenol A).

 Características dos policarbonatos: densidade:1,20. cristalini

dade muito baixa, termoplástico, incolor, transparente.

 Propriedades marcantes dos policarbonatos: semelhança ao 

vidro, porém altamente resistente ao impacto, boa estabilidade di

mensional, boas propriedades elétricas, boa resistência ao escoa

mento sob carga e às intempéries, resistente a chama. É um dos 3 

plásticos de engenharia mais importantes (os demais são: PA e POM)

3.0 DESENVOLVIMENTO

3.6.2 Fibra de carbono
 As fibras carbônicas ou fibras de carbono são matérias-primas 

que provém da pirólise de materiais carbonáceos que produzem fi

lamentos de alta resistência mecânica usados para os mais diversos 

fins.

 Alguns modelos, como o CAMCOPTER da austríaca Schiebel, 

utilizam fibra de carbono na fabricação do monocoque e a maioria 

dos modelos usam na fabricação das pás do rotor principal, que po

dem ser revestidos de alumínio.
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3.6 Materiais

3.6.3 Silicone
 Silicones são compostos quimicamente inertes, inodoros, insí

pidos e incolores, resistentes à decomposição pelo calor, água ou 

agentes oxidantes, além de serem bons isolantes elétricos.Podem ser 

sintetizados em grande variedade de formas com inúmeras aplica

ções práticas, por exemplo, como agentes de polimento, vedação e 

proteção. São também impermeabilizantes, lubrificantes e na medi

cina são empregados como material básico de próteses. Atualmen

te estimase que os silicones são utilizados em mais de 5.000 produtos. 

O termo silicone é o termo inglês para a classe de compostos quími

cos cujo nome correto em português é silicona, em função da sua 

semelhança da sua fórmula geral com as cetonas.

3.0 DESENVOLVIMENTO

3.6.4 OLED
 Diodo orgânico emissor de luz ou fotoemissor (Organic Light

Emitting Diode, em inglês) é uma tecnologia criada pela Kodak em 

1980 e que promete telas planas muito mais finas, leves e baratas que 

as atuais telas de LCD. A idéia é usar diodos orgânicos, compostos 

por moléculas de carbono que emitem luz ao receberem uma car

ga elétrica. A vantagem é que ao contrário dos diodos tradicionais, 

essas moléculas podem ser diretamente aplicadas sobre a superfície 

da tela, usando um método de impressão. Acrescentados os filamen

tos metálicos que conduzem os impulsos elétricos a cada célula, está 

pronta uma tela a um custo extremamente baixo.

 Uma das principais características da tela orgânica é que ela 

possui luz própria. Com isto não necessita de luz de fundo ou luz late

ral, (backlight ou sidelight) e ocupa menos espaço, dois fatores que 

tornam a tecnologia muito interessante. 

 Além destas vantagens as telas OLED possuem baixos tempos 

de resposta (uma das principais desvantagens do LCD), podem ser vi

sualizadas de diversos ângulos (até 180º), têm contraste muito melhor 

(de 1000:1 contra 100:1 das telas LCD no escuro), suportam melhor 

o calor e o frio, além de ser produzidas de forma mais simplificada e 

usando menos materiais do que os LCDs.
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.1 Conceituação

 Para concepção do projeto, foram elaborados painéis semân

tico que transmitam, através de imagems, conceitos que possam ser 

aplicados ao projeto.

 Os painéis semânticos:

 Painel semântico - Referencia. Servem como referência para 

 as clínicas.

 Painel semântico - público alvo. Contém imagens referentes 

 as principais atividades que se quer atender com o projeto.

 Painel semântico - conceito. Imagens de formas aerodinâmicas

 e da natureza. Tem como objetivo dar repertório para o 

 desenvolvimento de uma forma mais conceitual propriamente

  dita do projeto.
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.1.1 Referencias
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.1.2 Plubico Alvo
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.1.3 Conceito
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.2. Thumbnails

 A fase dos thumbnails consiste na primeira etapa do ato projetual, onde ideías começam a ganhar forma, com desenho rápidos e sem 

preocupação com detalhamento e fidelidade.
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.3 Clinicas
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.3 Clinicas
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.3 Clinicas
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.3 Clinicas
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.3 Clinicas
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.4 Desenho Escolhido
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.4 Definições do Produto

Bateria para mascara e  
memoria para câmera 

Transmissor para  
comunicação Wireless 

Iluminação de LED 

Fone para  
comunicação 

Saída para tubulação 
de oxigênio 

Visor de OLED 

Segundo estagio acoplado 
E microfone para comunicação 
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.5 Definições do Visor
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.6.1 Desenvolvimento Render - Estrutura
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.6.2 Desenvolvimento Render - Vidro
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.6.3 Desenvolvimento Render - Nasal
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.6.4 Desenvolvimento Render - Vedação
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.6.5 Desenvolvimento Render - Auxiliares
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.6.6 Desenvolvimento Render - Sistema de Ajuste
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.6.7 Desenvolvimento Render - Iluminação
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.6.8 Desenvolvimento Render - Câmera



81

4.0 CONCEITUAÇÃO

4.6.9 Desenvolvimento Render - Completo
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.7 Render Final
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4.0 CONCEITUAÇÃO

4.7 Render Final
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5.0 CONCLUSÃO

 Ao final do Trabalho de Graduação Interdisciplinar pude enten

der todos os processos para a criação de um produto. Inicialmente, 

pesquisas para conhecer o assunto em questão para um melhor reper

tório seguindo para a idealização e estruturação das etapas e defini

ções do conceito. 

 Notase a necessidade de se melhorar diversos conceitos nos 

quais há grandes  falhas, como também há bons projetos que serão 

utilizados como cases de referencias na concpeção tanto do estado 

da arte quanto no requisitos de estudo de materiais e ergonomia.

 Sendo assim entendendo a importacia da didática dd projeto, 

que trouxe um grande aprendizado. 





86

LISTA DE IMAGENS

 Figura 1: Desenho de 1511 com mergulhador encapuzado com bolsa de couro ligado 
à superfície em http://www.brazilmergulho.com/port/artigos/2008/images/014_1.gif

Figura 2: Alexandre o Grande descendo ao mar dentro de um sino de mergulho em 

http://www.geocities.ws/jorgecancado/zalexgrand.jpg

Figura 3: Conceptualização do aparelho de mergulho de Vegetius.

Figura 4: Modelo do Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia em www.artchi

ve.com/artchive/l/leonardo/leonardo_study_supper.jpg

Figura 5: Leonardo da Vinci, Leonardo’s diving apparatus design em rt.com/files/art

andculture/news/vinciartexhibitionleonardo907/suitleonardovincidisplayed.jpg

Figura 6: Interpretaçao do aparelho de Lorena em http://4.bp.blogspot.com/_04kZGR_

ltmE/SpJ6k78gHXI/AAAAAAAAEjU/Kz2wQqk8gKo/s800/Louis-Bouton-French-Early-Self

ContainedDivingSystem.jpg

Figura 7: Aparelho de Tartaglia em http://2.bp.blogspot.com/-Vi6yndHxX_E/Tefhm-gr

qyI/AAAAAAAABgQ/m69vzBCNytk/s1600/Tartaglia++-+matheusm%25C3%25A1thica.

JPG

Figura 8: Modelo da Bomba de Guericke do museu de Magdeburgo em http://www.

grupoescolar.com/imgconteudo/10424.gif

Figura 9 Sino de mergulho de Halley’s em http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/

mergulho/imagens/historiadomergulho.jpg 

Figura 10: Fato de mergulhador de Beauve em www.culture.gouv.fr/

Figura 11: Equipamento de Lethbridge (1 ATM). http://www.portalsaofrancisco.com.br/

alfa/mergulho/imagens/historiadomergulho13.jpg

Figura 12: “The young man” fotografia do Museu de Raahen em http://farm4.staticfli

ckr.com/3082/2531293781_18a0e2a7ae_m.jpg

Figura 13: Machine Hydrostatergatique de Freminet. www.therebreathersite.nl

Figura 14: Submarino de Bushnell, retirado de www.digitalhistory.uh.edu

Figura 15: ilustração de: Description of a Diving Machine, 

Figura 16: Capacete de Charles e John Deane em http://www.portalsaofrancisco.

com.br/alfa/mergulho/imagens/historiadomergulho3.jpg

Figura 17: Escafandro de Augustus Siebe em https://ssl681.websiteseguro.com/merca

dopulgas/config/imagens_conteudo/padrao/escafandro.jpg

Figura 18: Aerophore em http://www.internationallegendsofdiving.com/images/arti

cles/timeline/aerophore.gif

Figura 19: Capa do Livro 20.000 Léguas Submarinas em http://www.infoescola.com/

wp-content/uploads/2009/10/Vinte-Mil-L%C3%A9guas-Submarinas.jpg

Figura 20: Escafandro de Fleuss em http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/mergu

lho/imagens/historiadomergulho45.jpg

Figura 21: Aqualung de Le Prieur em http://4.bp.blogspot.com/_04kZGR_ltmE/Soke

vYYfJMI/AAAAAAAAEiA/iV0Bt7MpfFI/s1600/Hard-Hat-Diver.jpg

Figura 22: USS Squalus em http://www.seacoastnh.com/arts/res/submerged5.jpeg

Figura 23: Regulador para Aqualung em http://img1.mlstatic.com/s_

MLB_v_O_f_181421817_444.jpg

Figura 24: Livro O Mundo Silencioso em http://www.trilhaseaventuras.com.br/images/

noticias/JacquesYvesCousteau03.jpg

Figura 25: Bandeira do Mergulho em http://daembaixada.folha.blog.uol.com.br/ima

ges/diveflag3.jpg

Figura 26: Ossos do Crânio em http://4.bp.blogspot.com/-Vhk_TpbrAwU/TnspRzR0PII/

AAAAAAAAGfY/pNDqG0cJ-hM/s1600/calota.jpg

Figura 27: Ossos da Face em http://4.bp.blogspot.com/Vhk_TpbrAwU/TnspRzR0PII/AA

AAAAAAGfY/pNDqG0cJ-hM/s1600/calota.jpg

Figura 28 Mulher (Vista Frontal) Fonte: Diffrient et al(1981:27)

Figura 29 Homem (Vista Frontal) Fonte: Diffrient et al(1981:27)



87

LISTA DE IMAGENS

 Figura 30 Mulher (Vista Superior) Fonte: Diffrient et al(1981:27)

Figura 31 Homem (Vista Superior) Fonte: Diffrient et al(1981:26)

Figura 32 Mulher (Vista Lateral) Fonte: Diffrient et al(1981:26)

Figura 33 Homem (Vista Lateral) Fonte: Diffrient et al(1981:26)

Figura 34 Estudos da mascara D Vision em http://www.d-vision.co.il/files/THE%20MA

RKER/Diving_Mask/DivingMasksketch.jpg

Figura 35: Render Aplicado em http://www.d-vision.co.il/files/THE%20MARKER/Diving_

Mask/DivingMaskrender1.jpg

Figura 36: Render em perspectiva em http://www.d-vision.co.il/files/THE%20MARKER/

Diving_Mask/DivingMaskrender2.jpg

Figura 37: Render frontal em http://www.d-vision.co.il/files/THE%20MARKER/Diving_

Mask/DivingMaskrender3.jpg

Figura 38: Render Lateral em http://www.d-vision.co.il/files/THE%20MARKER/Diving_

Mask/DivingMaskrender4.jpg

Figura 39: Render em Aplicação em http://img.xcitefun.net/

users/2010/05/179335,xcitefunimmersedsensesdivinghelmet1.jpg

Figura 40: Render em Aplicação em http://img.xcitefun.net/

users/2010/05/179335,xcitefunimmersedsensesdivinghelmet2.jpg

Figura 41: Explicação de funcionamento em http://img.xcitefun.net/

users/2010/05/179335,xcitefunimmersedsensesdivinghelmet3.jpg

Figura 42: Neptune Space Iron em http://www.oceanreefgroup.com/images/pro

ducts/ffm/OR_20101005_0568_Sm.jpg

Figura 43: Panorama Nova Dive em http://www.draeger.com/media/10/01/10/10011076/

pndive_st-2671-2004__310x267.jpg

Figura 44: Poseidon Atmosphere em http://www.scuba.com/images/masks/Poseidon

AtmosphereFullFaceScubaMaskwithXstreamFirstStageJetstream2ndStage.jpg



88

BIBLIOGRAFIA

 Albion R.G., 1972, Naval and Maritime History An Annotated Bibliography.

Baker B.B. Jr. et al., 1966, Glossary of Oceanographic Terms.

Bennet and Elliot, 2004, Physiology and Medicine of Diving

Bove and Davis, 2003, Diving Medicine

Fischer G.R., 1970, Bibliography of Underwater Archaeology and Related Subjects

Commercial Diving Training Manual

James T Joiner, 2001, NOAA Diving Manual

Kindwall Eric P. et al., 2002, Hyperbaric Medicine Practice.

Ruppe C., 1978, Underwater Archaeology: a Bibliographic Guide

US Navy Dive Manual

Woods Hole Library, 1971, Catalog.

Lida, Itiro – “Ergonomia

Netter, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

Acesso em 03/11/11  www.hds.org

Acesso em 03/11/11  www.submarinehistory.com

Acesso em 03/11/11  http://www.mun.ca/mha/

Acesso em 03/11/11  www.DivingHistory.com

Acesso em 03/11/11  www.AssociationLesPiedsLourds.com

Acesso 28/10/11  Leia mais em: http://www.tecmundo.com.br/futuro/13483oculos

-de-rastreamento-ocular-quando-a-ficcao-se-torna-realidade.htm#ixzz1f61qZwOW

Acesso 28/10/11  Leia mais em: http://www.tecmundo.com.br/9593darpaapresenta

-nova-geracao-de-oculos-para-uso-militar.htm#ixzz1f62XZGaT

Acesso 28/10/11 - Leia mais em: http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI863354

EI299,00.html

Acesso 28/10/11  Leia mais em: http://super.abril.com.br/ciencia/respirarembaixod

-agua-619232.shtml

Acesso 28/10/11  Leia mais em: http://www.tecmundo.com.br/nasa/12800nasade

senvolve-roupa-espacial-que-gera-pressurizacao-propria.htm#ixzz1f6JENkDc

Acesso 28/10/11 - Leia mais em: http://www.csmonitor.com/Science/2010/1005/Won

dermaterialgraphenewinsscientists2010NobelPrizeinphysics


