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Participe, as melhores fotos serão 
publicadas na revista, é fácil e grátis!

ToP  05
Crie uma conta no flickr.com, faça o upload de suas fotos preferidas, 
busque nosso grupo divemag.org e solicite participar, o grupo é público e 
aberto, você pode subir 5 fotos por dia, depois é só torcer para sua foto ser 
selecionada, boa sorte !!!

http://www.naui.com.br
https://www.flickr.com/groups/seaexplorer/
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B L E N N Y
by Randi Ang
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https://www.flickr.com/photos/kadupinheiro/galleries/72157688199624191/
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by Raffaele Livornese

Leaf Game
by bodiver

https://www.flickr.com/photos/kadupinheiro/galleries/72157688199624191/
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feita por quem mergulha !!

>> Nesta edição <<

Amigos leitores,

São 70 edições de Divemag, 5 anos de conteúdo e muitas 
novidades na principal e maior publicação de mergulho do 
Brasil da atualidade, aguarde muitas novidades para 2018, 
estamos com a corda toda, novos investimentos, viagens e 
super matérias, já na programação.

Nessa edição fomos finalmente conhecer a famosa Mina da 
Passagem em Mariana, contar um pouco do que são os mer-
gulhos da nossa escola de Caverna do Brasil.

Super matéria da África do Sul, pelas lentes de Erika Beux, que 
está entrando com tudo no seleto time da Divemag.

Ainda nessa edição cobertura total do Dema Show 2017 em 
Orlando, e o super portfólio de Flávia Della Santa, atual cam-
peã Brasileira de fotosub. 

Tudo isso, e muito mais, só aqui na Divemag !!!

Águas claras e boa leitura, 

Kadu Pinheiro
>>   Editor   <<  

13.
MINA DA

PASSAGEN

  13 :: Mina da Passagem >> Mariana
  36 :: Coral Vivo >> Ecologia
  41 :: África do Sul >> Mergulho de gigantes
  61 :: Evento >> Dema Show Orlando 2017
  74 :: Portfolio >> Flávia Dalla Santa

41.
ÁFRICA
DO SUL

kadu@kadupinheiro.com
http://vimeo.com/kadupinheiro
http://www.flickr.com/groups/seaexplorer/
https://twitter.com/#!/KaduPinheiro
http://www.facebook.com/groups/divemag/
http://divemag.org
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MiNa da PassagEM
Cave dive|  Mariana, Minas Gerais | texto e fotos: Kadu Pinheiro
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A muito tempo, planejava um mergulho para uma ma-
téria na Mina da Passagem em Mariana,  não foi por fal-
ta de convites do amigo Romeu Dib, e por incrível que 
pareça, já tendo mergulhado em cavernas em diversos 
lugares do mundo, ainda não tinha tido a oportunidade 
de mergulhar e conhecer a tão famosa “escola de ca-
verna” do Brasil, pois hoje com a proibição do mergulho 
na maioria de nossas cavernas, a mina virou o ponto 
preferido para executar treinamento e turismo de ca-
vernas em terras tupiniquins.
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Confesso que não esperava grande coi-
sa em termos de água e atrativos, nun-
ca tinha visto fotos interessantes da mina, 
e pensava que teria um baita trabalho 
para fazer algumas boas imagens.

A oportunidade surgiu, quando um traba-
lho para fazer uma filmagem para um ca-
nal de TV por assinatura me colocou na 
equipe de produção para ser o cinegra-
fista submarino, junto com o Johnny da 
Mergulho Técnico, que foi o responsável 
por coordenar os mergulhos e atividades 
submarinas da filmagem.

dEsTiNo | MiNa da PassagEM |  Por: Kadu PiNHEiro
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Tivemos muito pouco tempo para 
produzir algo em termos de imagens, 
o que foi feito em um mergulho para 
reconhecimento e planejamento das 
atividades de filmagem do dia seguin-
te de apenas 30 minutos, como eu e 
o Johnny já fotografamos e mergu-
lhamos juntos a muitos e muitos anos, 
a sincronia e cumplicidade foram fun-
damentais para produzir algumas ima-
gens para essa matéria. 

Se em 30 minutos já foi possível criar o 
que compartilho com você leitor nes-
sas páginas, imagina o que teremos 
numa próxima oportunidade !

dEsTiNo | MiNa da PassagEM |  Por: Kadu PiNHEiro
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O visual da mina me fascinou logo de cara e toda 
sua história e singularidade me cativaram, espero 
poder voltar com calma para usufruir de mergulhos 
mais longos com a única e exclusiva finalidade de 
fotografar e registrar melhor esse lugar mágico. 

dEsTiNo | MiNa da PassagEM |  Por: Kadu PiNHEiro



uM Pouco sobrE a MiNa

A Mina da Passagem, em Mariana / MG, fica a 100 km de Belo Ho-
rizonte, a 450 km do Rio de Janeiro e a 600 km de São Paulo. Essa 
antiga mina de ouro começou a ser explorada no século XVII e está 
desativada desde o início dos anos 80. Com o fim da atividade de 
mineração a mesma foi preparada para a visitação turística. 

O passeio começa na entrada da Mina, onde o turista embarca em 
um carrinho sobre trilhos (trolley), que se movimenta graças a uma 
máquina pneumática com quase 200 anos de idade. O carrinho per-
corre um trajeto de 315 metros e leva o turista a uma profundidade de 
120 metros, onde o mesmo desembarca e, acompanhado de guias 
especializados, pode visitar as galerias e túneis escavados, conhecer 
o processo de extração, transporte e beneficiamento do ouro, e ouvir 
algumas das histórias que abundam na região.

diVEMag
international dive Magazine
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A freqüência de turistas vindos do 
mundo todo impressiona: nos me-
ses de alta temporada (julho, de-
zembro e janeiro) a mina recebe 
cerca de 6000 visitantes a cada 
mês.

Como toda e qualquer mina de-
sativada, a Mina da Passagem 
encontra-se parcialmente alaga-
da. A maior parte de sua extensão 
está coberta por uma água cristali-
na, com uma impressionante colo-
ração azulada. Desde o lago, cujo 
nível está 120 metros abaixo da ter-
ra (no local de visitação turística), 
até o fundo da mina são 240 me-
tros de profundidade, repletos de 
túneis e galerias que formam um 
labirinto submerso.

18
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uM rElaTo do do PriMEiro MErgulHo, Por roMEu dib:

O mergulho na Mina da Passagem começou a ser 
praticado em 1998. Por essa época, estávamos 
empenhados em uma busca por lugares próximos 
a Belo Horizonte, onde pudéssemos praticar nossa 
atividade. Através de um amigo, ouvi falar pela pri-
meira vez da Mina da Passagem. Na verdade, já sa-
bíamos da existência da famosa Mina de Ouro de 
Mariana - MG, porém a novidade era a presença 
de água no seu interior.

dEsTiNo | MiNa da PassagEM |  Por: Kadu PiNHEiro



No primeiro final de semana, carregamos o carro com cilindros e de-
mais acessórios de mergulho e partimos bem cedo para percorrer 
os 110 Km que separam Mariana da capital mineira. Chegamos à 
portaria da Mina e resolvemos descer primeiro para ver o que nos es-
perava lá em baixo, antes de começarmos a carregar toda aquela 
tralha para um mergulho que poderia nem vir a acontecer.

20
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dEsTiNo | MiNa da PassagEM |  Por: Kadu PiNHEiro
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Na “boca da Mina” nos deparamos 
pela primeira vez com o trolley (carri-
nho que outrora transportava os mi-
neiros e que atualmente transporta os 
turistas para o interior da Mina) e per-
cebemos que a aventura seria bem 
melhor que o esperado.

Uma vez dentro da Mina, corremos 
até a margem do lago, para final-
mente olhar pela primeira vez para as 
águas cristalinas que inundam a Mina 
da Passagem. Imaginem a emoção e 
alegria que nos contagiaram ao pre-
senciarmos pela primeira vez aquela 
cena. A água cristalina refletindo as 
paredes e o teto de rocha sob o bri-
lho das lâmpadas amareladas criava 
uma atmosfera mágica e surreal.

dEsTiNo | MiNa da PassagEM |  Por: Kadu PiNHEiro



Voltamos para a superfície, onde con-
seguimos do gerente a tão ansiada au-
torização para o mergulho. Descemos 
o equipamento, montamos tudo rapi-
damente e logo entramos na água. 
Nosso treinamento, então limitado aos 
mergulhos em águas abertas, somen-
te nos permitiu descer até o fundo do 
lago da entrada, a uma profundidade 
máxima de oito metros. 

Sem poder entrar nos túneis fechados, 
que se iniciam naquele ponto, fizemos 
meia volta em direção à saída para nos 
depararmos com mais uma cena fan-
tástica: lá do fundo do lago, olhando 
para cima, em direção à superfície, as 
colunas de pedra formam uma moldu-
ra para uma tela de luz azulada. Quem 
já viu sabe que é de tirar o fôlego!

22
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o iNício da ExPloração:

Logo a notícia se espalhou. Tanto que, 
poucos dias depois, alguns mergu-
lhadores do Rio de Janeiro, já com o 
devido treinamento para o mergulho 
em cavernas, começaram a explorar 
e cabear os túneis mais afastados da 
entrada.

Nossa equipe logo se mobilizou: cada 
um se virando para fazer o curso de 
mergulho em cavernas o quanto an-
tes e para adquirir e configurar ade-
quadamente seu equipamento. Em 
pouco tempo, já tínhamos condições 
de continuar a exploração da Mina, 
iniciada por nossos amigos cariocas.

O próximo passo seria garantir nosso 
acesso ao local. Para tanto, entrei 
em contato com os proprietários da 
Mina, que gentilmente me franque-
aram a exploração da atividade de 
mergulho no local.

23diVEMag
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dEsTiNo | MiNa da PassagEM |  Por: Kadu PiNHEiro
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a diVEgold:

Nascia ali a Divegold, empresa criada para a condução 
das operações de mergulho no interior da Mina da Passa-
gem. Começamos logo a estruturar o local: construindo 
o deck de equipagem, reforçando a iluminação próxima 
à água, construindo a base de recargas e guarda de equi-
pamentos e, principalmente, explorando e cabeando os 
túneis. Logo apareceu a primeira turma, e a segunda, e as-
sim sucessivamente. A atividade prosperou no início e, após 
um período de dois anos de paralisação, firmou-se nova-
mente e assim se mantém até o presente.

dEsTiNo | MiNa da PassagEM |  Por: Kadu PiNHEiro
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o MErgulHo Na MiNa:

O mergulho na Mina é considerado um mergulho em altitude, uma 
vez que essa se encontra a cerca de 900 metros acima do nível 
do mar. A água é cristalina (a visibilidade chega a 50 metros) com 
temperatura constante de 21 graus centígrados. 

Não existe nenhum tipo de vida nas águas da Mina, uma vez que 
esse é um local artificial. Faça chuva ou sol, as condições do mer-
gulho são sempre as mesmas. Existe um fluxo de água mínimo, que 
é imperceptível, mas que basta para reciclar a água. O sedimento 
é classificado como lodo (ou lama) e se assenta com relativa rapi-
dez depois de revolvido. A profundidade chega a 240 metros (ala-
gados), porém a maioria dos mergulhos é feita até os 21 metros, 
sendo que a profundidade máxima até o momento é de 74 metros. 
A maior penetração já alcançada é de cerca de 2.000 metros.

25
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Atualmente existem mais de 10 km 
de cabos já colocados na Mina. 
Esse cabeamento segue o proto-
colo internacional de mergulho em 
cavernas, que prevê o uso de ca-
bos mais espessos (3,5 mm) na cor 
amarela nos túneis que levam à 
saída, além de cabos mais finos (2 
mm) na cor branca em túneis que 
derivam dos principais (não levam 
a nenhuma saída). 

Existem ainda setas nos cabos a 
cada 10 metros onde a direção e a 
distância da saída estão definidos. 
Existem quatro circuitos distintos que 
se comunicam com a saída, cada 
um levando a outros túneis mais in-
ternos, que por sua vez chegam às 
partes mais distantes da Mina. A ex-
ploração de novos túneis, apesar 
de cada vez mais difícil devido às 
grandes distâncias, continua.

26

diVEMag
international dive Magazine

dEsTiNo | MiNa da PassagEM |  Por: Kadu PiNHEiro



HisTÓrico da MiNa da PassagEM

Data do século XVIII a descoberta do ouro 
em Passagem. Os bandeirantes, percorren-
do os cursos d’água da bacia do Rio Doce, 
atingiram o Ribeirão do Carmo, no qual lo-
calizaram Ouro aluvionar abundante. Su-
bindo o Ribeirão, em típica prospecção 
por bateia, descobriram em 1719 as jazidas 
primárias de Passagem. Ao mesmo tempo, 
pela bacia do São Francisco, subindo o Rio 
das Velhas, outros bandeirantes, entre eles 
Borba Gato e Antônio Dias, chegaram à re-
gião de Ouro Preto.

De 1729 a 1756, vários mineiros obtiveram 
concessões para exploração das jazidas. 
Com o passar dos anos, reduziram-se a um 
único. Após sua morte, seus herdeiros trans-
feriram a mina, a 12 de março de 1819, ao 
Barão W.L. Von Eschwege.

diVEMag
international dive Magazine
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Os trabalhos, até então, concentravam-se no Morro de Santo Antônio e eram executados por mão-de-obra 
servil, a céu-aberto ou mediante pequenos serviços subterrâneos assistemáticos. Recuperava-se o Ouro conti-
do nos Iabirintos, na Jacutinga e na canga Ferro-Aurífera. Segundo a tradição, povoaram as senzalas do Morro 
de Santo Antônio, 35.000 escravos. As ruínas ainda lá existentes testemunham esse remoto passado.

Remonta a essa época, a origem da lenda do “menino de couro. Poços verticais, em grande número, ainda 
lá encontrados, ocultos pela vegetação rasteira, eram progressiva e lentamente escavados pelos curumins 
negros, o suficiente para deixar passar apertado o pequeno corpo. Iam à procura do veio aurífero e neste, da 
salbanda, espécie de camada intermediária, de fraca consistência, escavável mesmo à mão, e muito rica em 
Ouro, chegando a atingir 200 g por tonelada de minério.

dEsTiNo | MiNa da PassagEM |  Por: Kadu PiNHEiro
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Levavam consigo, esses pequenos escravos, uma bolsa de 
couro para o transporte do material que suas frágeis mãos 
retiravam à superfície. Daí o nome, que os mineiros passa-
ram a atribuir à própria salbanda. Diz a lenda que muito 
ouro saiu de Santo Antônio por esse processo e que muitos 
desses garotos jazem no fundo dos poços.

Eschwege formou a primeira empresa mineradora do Bra-
sil, sob o nome de Sociedade Mineralógica de Passagem. 
Construiu o engenho, com dez pilões californianos, ainda 
hoje em atividade, e estabeleceu o primeiro plano de la-
vra subterrânea que, com aperfeiçoamento no correr dos 
anos, ainda é utilizado, sob elogios gerais.

diVEMag
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Somente após o ano de 1800 é que se descobriu o ouro nos Quart-
zitos, nos xistos grafitosos e nos dolomitos, dando novo rumo à ex-
ploração de jazidas.
Após anos de prosperidade, o Barão de Eschwege, atraído por no-
vas atividades na siderurgia pioneira, desinteressou-se da minera-
ção do ouro. A Sociedade Mineralógica passou, a 1º de junho de 
1859, às mãos do mineiro inglês Thomas Bawden.

Este, depois de trabalhar quatro anos, revendeu-a , a 26 de novem-
bro de 1863, a Thomas Treolar, representante da nova empresa em 
formação, a “Anglo Brazilian Gold Mining Company Limited”, que 
encampou a Sociedade Mineralógica de Passagem.

A “Anglo Brazilian” adquiriu diversas concessões vizinhas, como Pa-
redão e Mata Cavalos e trabalhou as jazidas de 1864 a 1873, pro-
duzindo 753.501 gramas de ouro ao teor médio de 6,89 gramas por 
tonelada de minério.

De 1874 a 1883, a mina esteve paralisada. A 24 de março de 1883, 
foi vendida a um sindicato francês, que constituiu a “The Ouro Pre-
to Gold Mines of Brazil Limited”. 

A nova empresa operou com grande sucesso até março de 1927, 
quando foi vendida ao Grupo Ferreira Guimarães, banqueiros de 
Minas Gerais, e transformada, em maio do mesmo ano, na atual 
Companhia Minas da Passagem.

30
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A Companhia Minas da Passagem operou 
regularmente até 1954. De então, até 1960, 
esteve paralisada. Tentativas de reabertu-
ra, de 1959 a 1966, resultaram infrutíferas. 

De 1967 a 1973, novamente paralisada. A 
19 de dezembro de 1973, o Grupo da Com-
panhia Anglo Brasileira de Construções ad-
quiriu o controle acionário da Companhia 
Minas da Passagem, sem ter tido sucesso 
nas tentativas, então desordenadas, de de-
senvolver o empreendimento.

Em setembro de 1976, os então majoritários, 
reconhecendo o insucesso de suas tenta-
tivas, instaram com o Dr. Walter Rodrigues, 
no sentido de que este assumisse o controle 
acionário, bem como organizasse adminis-
trativamente a empresa.

De então para cá, a empresa foi saneada 
financeiramente e ordenada administrati-
vamente, encontrando-se hoje, depois de 
esforços e lutas, em posição equilibrada e 
próspera.

A mineração de ouro se tornou inviável, po-
rém a Mina da Passagem estava fadada 
ao sucesso com a exploração de um novo 
filão: o turismo. A mina foi aberta à visita-
ção, proporcionando aos turistas do mun-
do todo, que chegam em grande número, 
a oportunidade única de ver de perto os 
resquícios do passado histórico e glorioso 
de Minas Gerais.

31diVEMag
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O passeio pelo seu interior é curto mas nem por isso as emoções 
são pequenas. Logo na entrada da mina, a primeira surpresa. Os 
visitantes são acomodados em uma vagoneta sobre trilhos - o mes-
mo veículo utilizado pelos mineradores desde a fundação da mina, 
no século passado. A descida até a entrada é íngreme e emoldu-
rada por vegetação densa. O Carrinho desce lentamente, levado 
por um cabo de aço movido por ar comprimido.

Depois de três minutos de descida, começam as andanças pelos 
onze quilômetros quadrados da mina aberta à visitação. Lá em-
baixo, os guias orientam as visitas, revelando curiosidades. “Para 
conseguir de 12 a 30 gramas de ouro, era preciso retirar mil quilos 
de pedras do interior da mina”, conta o guia Antônio Jacinto Sena.

Ele aponta para restos de exploração. Como os pilares de quartzi-
to, que ainda sustentam toda a mina.

interior da mina, é possível encontrar cenas ainda mais curiosas. Em 
uma piscina, formada pela infiltração da água de galerias subter-
râneas, a imaginação voa alto. A água cristalina e parada cria a 
ilusão de que o teto está unido ao fundo da piscina. No reflexo as 
formações rochosas ficam anda mais interessantes. 

Para o turista comum, a visitação termina ali, às margens do lago. 
Porém o mergulhador de cavernas pode ser tudo, menos conven-
cional. Bastou que estes conhecessem o lago submerso para inicia-
rem sua exploração. Esta resultou em quilômetros de túneis cabe-
ados.

No fundo do lago é possível encontrar resquícios históricos conge-
lados pelo tempo. Carrinhos, picaretas, latrinas, caixas de dinamite 
e os mais diversos artefatos repousam tranquilos nas galerias que se 
estendem a uma profundidade de até 240 metros. “A maioria dos 
mergulhos é feita até 21 metros”, esclarece Dib, que já explorou o 
local a 90 metros. Os mergulhos - assim como os que ocorrem em 
cavernas - exigem técnica e equipamentos apropriados. “Muitas 
vezes fazemos uma curva e entramos em uma escuridão profun-
da”, diz. A água é cristalina, com visibilidade de até 50 metros, e 
tem sempre a temperatura constante de 21 graus. Por causa do 
ambiente subterrâneo, não há nenhum tipo de vida.
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A DIVEGOLD adquiriu a concessão da exploração do mergulho na Mina da Passa-
gem em julho de 1999, desde então sua equipe de mergulhadores  trabalhou pesado 
de forma a estruturá-la para o mergulho turístico.

lENdas:

Reza a lenda, que no dia 14 de Dezembro de 1936, uma inundação matou 17 traba-
lhadores na Mina da Passagem, e depois dessa data, muitas pessoas afirmam que o 
lugar nunca mais foi o mesmo. Um antigo funcionário da mina, assim como um geó-
logo, acreditam ter testemunhado aparições do Capitão Jack (um cavaleiro inglês, 
todo de branco que passa cavalgando e disparando luzes na mina) além do barulho 
de um sino quando não havia mais ninguém dentro da mina.
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oNdE ficar - Pousada da sErriNHa

A Divegold trabalha em parceria com a 
Pousada da Serrinha, que é considerada por 
nossa equipe como a melhor opção de hos-
pedagem em Mariana. Localizada bem pró-
ximo à Mina da Passagem, essa charmosa 
pousada possui diversos apartamentos con-
fortáveis, distribuídos em três andares de um 
charmoso casarão colonial. Nesse lugar ex-
tremamente agradável ainda se consegue 
apreciar as delícias de um café da manhã 
mineiro tradicional e da também tradicional 
arte mineira de receber bem.

As reservas podem ser feitas diretamente na 
pousada ou através da Divegold.
www.divegold.com.br
Tel.: 55 (31) 99910-9297 
email: divegoldrd@gmail.com

Pousada da Serrinha

Rua do Hospital, 370 – Passagem de Mariana
Mariana/MG – 35420-000
Tel.: 55 (31) 3557-5071 / 8643-1308

pousada@pousadadaserrinha.com.br
www.pousadadaserrinha.com.br

dEsTiNo | MiNa da PassagEM |  Por: Kadu PiNHEiro
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PEsquisadorEs dEscobrEM 12 NoVas EsPoNJas 
calcÁrias EM abrolHos E ilHas ocEâNicas
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Mesmo sendo um dos animais vivos mais 
antigos do planeta, ainda há espécies de 
esponjas calcárias desconhecidas. Uma 
recente pesquisa publicada na revista 
científica Zootaxa apresenta a descober-
ta de doze novas espécies para a ciência 
provenientes do Arquipélago de Abrolhos 
e de quatro das cinco ilhas oceânicas 
do país: Arquipélago de São Pedro e São 
Paulo (PE), Arquipélago de Fernando de 
Noronha (PE), Atol das Rocas (RN) e Ilha 
da Trindade (ES). “Essas áreas têm enorme 
valor econômico, científico e estratégico, 
mas as comunidades biológicas ainda 
são desconhecidas”, informa a líder da 
pesquisa, a bióloga e pesquisadora Fer-
nanda Azevedo do Laboratório de Biolo-
gia de Porifera da UFRJ.
 
Com esse trabalho, o Brasil pos-
sui 77 espécies registradas da classe 
Calcarea.“Descobertas como essa con-
tribuem para a elaboração de planos de 
manejo, estratégias de monitoramento e 
também para avaliar as prioridades para 
a conservação”,avalia a bióloga Fernan-
da Azevedo. Ela explica que é importante 
conhecer a biodiversidade para compre-
ender a estrutura e o funcionamento do 
ecossistema marinho, assim como auxi-
liar na identificação de possíveis espécies 
ameaçadas de extinção, endêmicas e 
invasoras.
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Ecologia | ProJETo coral ViVoAs esponjas calcárias possuem esqueleto constitu-
ído por carbonato de cálcio. Futuramente, com a 
acidificação dos oceanos pelas mudanças climá-
ticas, esse esqueleto pode ficar fragilizado. “Ainda 
não sabemos qual o impacto na vida marinha e 
pode ser que algumas espécies sejam extintas an-
tes mesmo de serem descobertas”, explica a es-
pecialista Fernanda Azevedo.
 
Parte dessa pesquisa contou com o financiamen-
to da Fundação Grupo Boticário de Proteção à 
Natureza e representa a integração dos resultados 
obtidos em dois projetos apoiados – um coorde-
nado pelo pesquisador Fernando Moraes  e outro 
pela pesquisadora Fernanda Azevedo.
 
Cinco curiosidades sobre as esponjas marinhas 
1 - O nome da esponja calcária Clathrina zelinhae 
foi escolhido pela equipe de pesquisadores para 
homenagear a chefe da Reserva Biológica Mari-
nha do Atol das Rocas, Maurizélia de Brito Silva, 
conhecida como Zelinha.
 
2 - Em  um experimento feito no início do século 20, 
células de esponjas foram isoladas e foi demonstra-
do que são capazes de se reagregar e reconstituir 
novamente  uma esponja funcional. Isso significa 
que as células de uma esponja mantêm a memó-
ria necessária para formar novamente o indivíduo, 
enquanto outros animais só têm essa programa-
ção enquanto são embriões. O que acontece 
num experimento assim quando células de duas 
esponjas são misturadas? “Elas não só se recons-
tituem como fazem isso separadamente, porque 
percebem quem é quem”, responde a professora 
Michelle Klautau, chefe do Laboratório de Biologia 
de Porifera da UFRJ.

 3 - Dentre os animais vivos conhecidos atu-
almente, as esponjas são consideradas pela 
grande maioria dos cientistas como as mais 
antigas. Assim, estudando as esponjas é possí-
vel entender como a vida no planeta evoluiu. 
“As esponjas podem nos ajudar a compreen-
der  como deve ter sido o primeiro animal, o 
ancestral de todos os outros animais”, infor-
ma a pesquisadora Michelle Klautau.
 
4 - Diariamente as esponjas filtram milhares 
de litros de água, purificando a água do mar 
de metais pesados, vírus e bactérias. Cabe 
destacar que substâncias químicas retiradas 
de esponjas marinhas são princípios ativos de 
vários medicamentos, tais como o AZT (trata-
mento da AIDS), a eribulina (tratamento de 
câncer de mama) e o aciclovir (tratamento 
de herpes), entre outros.
 
5 - As esponjas têm um papel fundamental 
também na vida de outros organismos, uma 
vez que são verdadeiros  “hotéis vivos”, abri-
gando em seu corpo diversos organismos, 
tais como peixes, crustáceos, equinodermos, 
poliquetas e vários outros que podem viver a 
vida toda ou parte dela no interior de uma 
esponja.

Foto: Ernstia cf. citrea - Fernanda Azevedo
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coMPrE o liVro dE gabriEl gaNME E aJudE a ProTEgEr os TubarõEs

Dr. Gabriel Ganme, 57 anos, é médico especialista em Medicina 
Esportiva pela Escola Paulista de Medicina, instrutor de mergulho 
por mais de 30 anos, sendo um dos mais renomados profissionais do 
mercado brasileiro do mergulho.

Ele mergulhou com as mais variadas espécies de tubarões por todo 
o planeta e apresentou a dezenas de mergulhadores esses animais 
incríveis, desmistificando a errônea crença de que os tubarões são 
os assassinos dos mares.

Recentemente ele lançou um Kickante, que é um site para doa-
ções com objetivo de captação de verba para conseguir publicar 
o livro “Sobre Homens e Tubarões”, que retrata o fascínio dos mer-
gulhadores por esses seres extraordinários, além de mostrar a infeliz 
realidade da pesca irregular que está levando tantas espécies à 
extinção.

Trata-se de um livro artístico, de alta qualidade e capa dura, repleto 
de fotografias coloridas e relatos exclusivos.

Clicando aqui:

https://www.kickante.com.br/campanhas/editora-labrador-livro-
-sobre-homens-e-tubaroes

você poderá adquirir o livro fazendo uma doação, e ainda parcelar 
em 6 vezes sem juros.

Você estará ajudando não só a publicação do livro, com a dissemi-
nação da importância de proteger os tubarões para que as futuras 
gerações.

liVro  | sobrE HoMENs E TubarõEs
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Por: Erika Beux, Fotos: Dalton Craveiro, Erika Beux, Júlio Spinel e Murilo Chaves

África Para os forTEs Para quem busca uma experiência 
inesquecível digna de filme, a costa les-
te da África do Sul é o lugar certo.

Quando falamos em África do Sul, a 
primeira coisa que vem à cabeça são 
os safaris com leões, girafas, elefantes, 
ou então, mergulho na gaiola com os 
grandes Tubarões Brancos.

De fato, a África do Sul oferece tudo 
isso, mas inacreditavelmente o país não 
está na lista de prioridades de destinos 
de mergulho para muita gente, mas es-
teve entre os 10 melhores dive sites para 
Jacques Cousteau.
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aliWal sHoal

Localizada a 48 km ao sul de Durban, Umkomaas é um 
pequena cidade costeira de KwaZulu-Natal, África do 
Sul, e foi fundada quando construíram um porto para 
exportar açúcar em 1861. Hoje o porto está desativa-
do, mas a cidade continua lá e é no mar que ficam as 
maiores atrações, no recife que é um banco de areia 
fossilizado chamado Aliwal Shoal.

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux

Foto: Erika Beux



A quase 5 km da costa de Umkomaas, Aliwal Shoal não é 
indicado para quem tem estômago fraco. As entradas no 
mar são com botes infláveis em alta velocidade e mano-
bras radicais, saltando por cima de ondas altas e os 15 ou 
20 minutos de navegação podem ser cruéis para quem 
costuma marear. No entanto, quem sobreviver terá ótimas 
recompensas.
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O recife ganhou este nome depois que o navio 
“Aliwal” colidiu com a formação e naufragou 
em 1849. Hoje é possível visitar dois naufrágios: 
MV Produce (1974) a 32m de profundidade e o 
Nebo (1884) a 24m.

Os pontos de mergulho oferecem observação 
de vários tipos de peixes, mamíferos marinhos e 
invertebrados. Os recifes não são tão coloridos 
como no Mar Vermelho e Filipinas, mas oferece 
abrigo perfeito para os peixes pequenos, que 
acaba atraindo os predadores.

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux
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No verão é possível encontrar 
raias mantas, tubarão tigre, tuba-
rão baleia e tubarão martelo. No 
inverno, de Julho a Novembro, 
a atração principal são os tuba-
rões mangonas (Ragged-tooth-
-sharks) que se concentram mais 
nos pontos Cathedral e Raggies 
Cave e as curiosas garoupas gi-
gantes do tamanho de um fusca, 
que ficam acompanhando os 
mergulhadores o tempo todo.

Nos meses de Junho-Julho ocorre 
a corrida das sardinhas (Sardine 
run), uma migração anual desse 
peixe que atrai diversos predado-
res frenéticos como pássaros, gol-
finhos, focas, baleias e tubarões, 
todos juntos num ballet extraor-
dinário. Esses animais precisam 
competir entre eles e os humanos 
que estão ali para pescar mais de 
200 mil toneladas de sardinhas, 
que serão enlatadas ou moídas 
para virar farinha.

A profundidade dos mergulhos 
varia de 12 a 37 metros; a tempe-
ratura da água no verão vai de 
23° a 25°C e no inverno de 19° a 
21°C, visibilidade pode variar de 
5 a 40 metros dependendo da 
condição do mar.
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baiTEd sHarK diVE:

Esse é um tipo de mergulho de adrenalina 
pura que começa a ficar legal logo que o 
bote chega no ponto e as iscas são jogadas 
no mar. Em poucos minutos a água começa 
a “ferver” de tanta barbatana de tubarão ro-
deando o bote. E a entrada na água? Pois é, 
a entrada na água é por rolagem dorsal em 
cima dos tubarões! Pode haver mais de 40 tu-
barões galha-preta-oceânicos, que não tem 
medo dos mergulhadores. Recomenda-se le-
var um cartão de memória graaande para 
câmeras e filmadoras.

No verão é possível fazer o mesmo tipo de 
mergulho com tubarões tigres, porém em ou-
tra área de alimentação.

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux

Foto: Erika Beux
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O mergulho é no “azul”, ou seja, ninguém fica ajoelha-
do na areia, agarrado em pedra ou coisas do gênero. 
O mergulhador deve permanecer de “pé”, ter controle 
da sua flutuabilidade, evitar bater braços e pernas, pois 
os tubarões passam muito perto e chegam a esbarrar 
nas pessoas.

Você achou que a emoção acabou? Calma! Ainda 
tem a subida no bote e a volta para a praia. A cada 
término dos mergulhos, as pessoas precisam desequipar 
na água, passar seu equipamento para o “pangueiro” 
(piloto) e subir no bote, o que exige um pouco de pre-
paro físico e técnica.

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux
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A volta para a praia é mais light, exce-
to quando chega na arrebentação. O 
piloto é obrigado a fazer várias mano-
bras para navegar entre duas ondas, 
costeando a orla, enquanto acelera o 
bote na velocidade máxima para que 
a embarcação literalmente voe sobre 
as águas, aterrisando na areia.

Não tem mergulho noturno pela dificul-
dade de entrar e sair do mar.

Os melhores pontos: Cathedral, Raggies 
Cave, Shark Dive e Produce Wreck.
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Foto: Erika Beux



sodWaNa bay 

A 400 km de Umkomaas fica a província de Maputaland e o local de mergulho é o Sodwana 
Bay National Park. É o único lugar de mergulho tropical da África do Sul e a visibilidade rara-
mente fica abaixo dos 15m.

Não é incomum ver golfinhos ou ouvir a canção das baleias, dando assim muito mais emo-
ção na nossa experiência de mergulho.

A formação dos recifes é de arenito, de plataforma a paredão, variando de 6 a 100 metros 
de profundidade e veremos muitas formações de pináculos coloridos com corais e esponjas.
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Foto: Erika Beux



Por representar o sistema de recife de corais mais meri-
dional do mundo, Sodwana tem uma rica biodiversidade 
marinha com mais de 1200 espécies de peixes (a maior 
barreira de corais na Austrália tem 1800 espécies). 

No inverno podemos ver baleias jubarte, raia manta, gol-
finhos, tartarugas, tubarões diversos e os pequenos Pa-
perfish, Pipefish, Seahorses, Nudibrânquios, Frogfish, corais 
moles e muito mais. No verão, a baía costuma receber 
a visita de tubarões baleia e as Magonas fêmeas que 
sobem para as águas quentes de Sodwana no início da 
gestação e ficam até meados de Fevereiro.

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux
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A temperatura da água no inverno é em torno 
de 20° a 22° C e no verão, em torno de 24° C.

O intervalo de superfície é feito em terra para 
diminuir o mal estar. É recomendado levar 
lanche e água ou comprar no único bar que 
existe na praia, mas dependendo do horário, 
pode estar fechado.

Os mergulhos saem às 9h, 11h e, se reservado 
com antecedência, o mergulho à tarde sai por 
volta das 13h. Raramente tem mergulho. 

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux
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Tanto Sodwana quanto Umkomaas merecem 
3 dias de mergulhos cada um. 
Os melhores pontos: Seven Miles, Caves & 
Overhangs, Pinnacles e Chain. 

aléM dos MErgulHos:

O país mais desenvolvido do continente afri-
cano oferece além de mergulhos radicais, 
uma gama de passeios culturais, de aventura 
e vida selvagem para quem gosta de unir as 
viagens de mergulho com outras atividades.

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux
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Cerca de 2h de Sodwana existem algumas re-
servas para fazer safári podendo se deslocar 
facilmente de carro e o transfer pode ser nego-
ciado direto com o lodge. 

Durban tem um aquário muito bacana e para 
quem curte um frio na barriga, o estádio de fu-
tebol Moses Mabhida tem um pêndulo (swing 
jump, uma espécie de bungee jump) de 106 
metros de altura e custa menos de 200 reais. 
Além disso, Durban fica a 1h de avião do ae-
roporto de Nelspruit, um dos principais para 
quem quiser conhecer o Kruger, o mais famoso 
e maior parque nacional da África do Sul. 

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux
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Para quem acha que safári é algo caro, o Kruger oferece 
acomodações desde campings até bangalôs com pre-
ços bem acessíveis (algo em torno de 150 reais a diária 
para duas pessoas) em diversas áreas do parque. 

É recomendado fazer as reservas antecipadas, pois em 
algumas épocas do ano, não costuma ter vaga. O ideal 
é de 3 a 5 dias para fazer os safáris, podendo ficar em 2 
áreas diferentes do parque. Os sáfaris podem ser feitos 
com ônibus/caminhão do próprio parque, mas vão cer-
ca de 20 a 25 pessoas; veículos alugados e você mesmo 
guia o carro ou contratar um guia particular (recomen-
do). Pagamos algo em torno de 600 reais por pessoa para 
3 dias de sáfaris (manhã e entardecer), um safári noturno, 
transfer ida e volta do aeroporto de Nelspruit.

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux
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A cidade de Cape Town também merece 
uma visita de uns 3 dias. Além das famosas 
vinícolas da região, o turista poderá conhe-
cer os pinguins africanos em Boulders Bea-
ch, o Cabo da Boa Esperança, a Ilha das 
Focas (Seal Island), conhecer a Table Moun-
tain (à pé, de bondinho, rapel...), mergulhar 
nas florestas de kelps, com focas, com tu-
barão sete-guelras e com tubarões brancos 
em gaiola, cuja temporada é de Fevereiro a 
Setembro. Prepare-se para o frio...as águas 
de Cape Town podem variar de 7° a 16° C 
dependendo da época do ano. 

Para quem quiser se aventurar um pouco 
mais e está disposto a gastar mais, pode fa-
zer o Gorilla Tracking em Uganda ou Ruan-
da. Nós escolhemos Uganda, pois a permit 
para entrar no parque era mais em conta. 
O custo da viagem para 3 dias, 2 noites (all 
inclusive), guia particular, transfer ida e volta 
do aeroporto de Kigali e a permit foi de 955 
dólares por pessoa (4 pessoas). 

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux
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Os voos saem de Johanesburgo até Kigali, capital 
de Ruanda. Depois é preciso pegar o transfer até 
Uganda, que pode levar o dia todo dependendo 
das atividades que fizer no caminho. 

A sugestão é conhecer o Museu do Genocídio, 
passar num mercado central, almoçar em restau-
rante típico da região (a comida é exótica, mas 
vale à pena provar), prestar atenção na estrada, 
pois a paisagem montanhosa com vales cobertos 
de plantações de todos os tipos é linda, sem contar 
os africanos e africanas com suas roupas coloridas 
carregando coisas na cabeça. 

A fronteira entre os dois países é “terra de ninguém”. 
Muita bagunça, muita gente, muito carro e jamais 
recomendaria fazer esse trajeto sozinho sem um 
guia local.

O hotel que ficamos nas montanhas de Uganda por 
uma noite era rústico, quarto espaçoso feito de bar-
ro e madeira (tipo casa de sapé), uma cama era 
confortável com muita, mas muita coberta e uma 
bolsa de água quente para dormirmos aquecidos 
no frio de 7°C. Não tem água quente para tomar 
banho, pois o hotel não tem eletricidade. Toda a 
energia é à base de luz solar, então para ter banho 
quente, os atendentes do hotel precisam ferver a 
água e colocar no reservatório do chuveiro. 

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux
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A caminhada com os gorilas pode levar de 1 a 9 horas, de-
pendendo de onde estiver a família. O Bwindi Impenetrable 
National Park tem diversos portões de entrada e várias famí-
lias de gorilas para visitar. No momento da reserva, é neces-
sário escolher o portão de entrada. Nós ficamos em Buhoma 
e visitamos a família Bitukura, que tinha 13 indivíduos, sendo 
que uma fêmea estava grávida. O nosso passeio durou pou-
co mais de 2:30h, pois encontramos a família na beira da es-
trada. Ao encontrar os gorilas, os rangers (guardas florestais) 
deixam ficar 1 hora apenas com os indivíduos, mas nós con-
seguimos ficar mais tempo! É um passeio muito emocionante, 
indescritível e vale cada centavo investido.  

Após a caminhada seguimos viagem para o Lago Bunyonyi, 
que fica a 2 horas do parque Bwindi em direção a Ruanda. O 
lago conta com vários resorts de ótima infraestrutura (diária 
em quarto duplo com all inclusive e passeio de barco custou 
90 dólares por pessoa).

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux
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coM quEM MErgulHar E oNdE ficar:
Umkomaas: 
Mergulho e hotel: Blue Ocean Dive Resort

Sodwana Bay: 
Mergulho e hotel: Sodwana Bay Lodge Dive Resort
Transfer entre Umkomaas e Sodwana: Coastal Lotus Chauffeur 
Service

Cape Town: 
Hotéis diversos, mas o melhor local para ficar é no Waterfront.
Mergulho com focas: Into the Blue
Mergulho com Brancos: Apex Predator

Kruger: 
Hospedagem: Sanparks
Guia de turismo/transfer: Tours de Mornay

Uganda:
Hospedagem: Gorilla Mist Camp e Bunyonyi Overland Resort
Guia de turismo/transfer: Uganda Safari Package

dEsTiNo | África |  Por: EriKa bEux
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dicas:
• Levar agasalhos, gorro, protetor labial, pois a am-

plitude térmica é enorme e costuma fazer frio.
• Não deixar nada de valor nas malas despacha-

das, pois tem ocorrido roubo de objetos nos voos 
que passam por Johanesburgo.

• Leve medicamentos que costuma utilizar, princi-
palmente os de enjoo.  

• Na África do Sul a água é potável e não tem mui-
to mosquito, mas em Uganda deve-se usar água 
mineral até para escovar os dentes, lavar bem as 
mãos antes de comer para evitar contaminação 
e usar repelente de inseto.

• No passeio dos gorilas é obrigatório o uso de 
meias compridas, calças grossas e blusas de 
manga comprida, que servem para proteger 
de formigas, mosquitos e plantas com espinhos. 
Maiores informações consulte o site do parque 
ou o seu agente de viagens.
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dEMa sHoW 2017
Texto: Emerson Covisi, Fotos: Emerson Covisi, João Paulo Pavani Franco

Reinaldo Alberti e Marcelo Obeidi.

Entre os dias 01 e 04 de novembro aconteceu em Orlando nos 
Estados Unidos a principal feira de mergulho do mundo o DEMA 
show, e como sempre nossa equipe estava lá para cobrir e tra-
zer para você leitor as novidades do ano.
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Como sempre a feira trouxe várias novidades em termos de 
equipamentos, mostrando as principais tendências do mer-
cado, o destaque  ficou para a aquisição do grupo  Huish ou-
tdoor que agora é a mandatária das marcas Hollis, Oceanic, 
Atomic, Bare e Zeagle e ainda distribui com exclusividade as 
marcas Suunto e Sharkskin. Penso que para Hollis foi uma boa 
ela fazer parte de um grupo grande para que continue seu 
caminho de desenvolvimento e inovação.
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O SMS Katana é o mais novo colete para side mount da 
marca e foi desenvolvido pela fábrica ouvindo a opinião de 
algumas pessoas do mercado. Colete de baixo perfil com 
lift de 35 lbs e com um desenho que permite o mergulhador 
usar ele mais na região lombar o que facilita o Trim.

Este ano a Hollis manteve seus produtos e não teve novida-
des pois eles foram vendidos em Maio e até o momento eles 
ainda estão na transição. Mike Huish conversando comigo 
disse que podemos esperar muitas mudanças no Prism2 para 
o ano que vem. Este ano todo o investimento foi na compra 
das marcas e desenvolvimento de um software que nos per-
mite saber o estoque da fábrica real time.
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Marcos Reis, Paul Raymaekrs e Pieter Decoene no estande 
da Mares, mostrando as novidades 2018 mostrando deta-
lhes do novo colete de side mount da linha XR.

A renomada marca italiana MARES será relançada no mer-
cado brasileiro no início de 2018 pela tradicional distribui-
dora mineira DLD , que é responsável pela distribuição da 
marca esportiva HEAD , propietária da MARES.

A promessa é que tenhamos no mercado brasileiro a linha 
completa da MARES, e também os rebreathers REVO.

Uma das novidades é a linha MARES XR, (Extended Range), 
com equipamentos desenhados pela equipe de Instrutores 
XR da SSI , marca que também pertence à empresa HEAD.

André Valentim será o consultor do novo projeto
MARES no Brasil

EVENTo | dEMa sHoW 2017



65

A NAUI homenageou com o prêmio 
CONTINUOUS SERVICE AWARD NAUI o 
Jornada (Alvanir S. Oliveira), por seus 
serviços prestados a NAUI no Brasil.

A NAUI é pioneira no mercado mun-
dial de treinamento de mergulho desde 
1960. O grande desafio da certificador 
apara 2018 é se modernizar e manter 
sua longa tradição de ensino sem per-
der e valorizando os seus Principios.
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Algumas novidades da IANTD para 2018 implementa-
ção de um Sistema Online Worldwide para que seus Pro-
fissionais possam certificar seus alunos online e acompa-
nhar a vida de mergulhador de seu aluno. Algumas das 
funções são:

• Certificação de Mergulhador com emissão instantâ-
nea do Certificado e do Diploma;

• Certificação de Instrutor Online
• Uma conta de mergulhador onde o mergulhador 

IANTD tem acesso imediato de suas certificações e 
também com a possibilidade de atualizar seus dados 
cadastrais.

Este Sistema já está em teste e o previsto é estar dispo-
nível até o final de Março de 2017 para todo o mundo. 

A IANTD Brasil em 2017 implementou um Sistema de 
acesso aos materiais digitais por download para todos 
seus profissionais, que podem baixar o material didático 
e iniciar o seu curso imediatamente sem ao menos ter 
que contactar o escritório. 

Com essa implementação de 2017, o novo Sistema de 
certificação e consulta Global, o Sistema de Webnair 
para se comunicar constantemente com seus profissio-
anis a IANTD acredita que com todas essas mudançãs 
o Mercado da IANTD Brasil deve crescer.

2018 Vem aí e a IANTD está melhorando cada vez mais 
o suporte aos seus profissionais e mergulhadores.
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A grande novidade da Sea Worker 
/ Aquatica esse ano é que a mes-
ma passa a distribuir e representar a 
marca  não só no Brasil mas também 
no Chile, Argentina e Equador.

A Aquatica Apresenta as caixas da 
Nikon D500 e D850 AD500,  AD 850 
respectivamente e também acla-
madas mirrorles Panasonic GH5, 
Olympus OMD-EM1 II que continuam 
a revolucionar a fotografia submari-
na mundial.

EVENTo | dEMa sHoW 2017
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Outra ótima novidade veio da marca 
Halcyon. Ela volta a ser representada no 
Brasil, através da Halcyon Brasil, de Curiti-
ba. Quem traz os equipamentos são o Elzio 
Zanetti e Reinaldo Alberti, mergulhador e 
instrutor de mergulho técnico. “Nós buscá-
vamos uma marca para suprir o mercado, 
que há alguns anos estava com muitos fu-
ros na distribuição. 

Inicialmente buscávamos algo para a Ac-
quanauta e nossos alunos, agirmos como 
dealers apenas, e foi uma surpresa nós ser-
mos convidados por eles, uma marca Pre-
mium, e fecharmos negócio para sermos 
os distribuidores exclusivos no Brasil”, conta 
o Reinaldo. 

A Halcyon Brasil foi lançada no DEMA, e já 
começa suas operações em novembro, 
com equipamentos recreativos e técnicos 
já sendo distribuídos para o mercado esse 
ano mesmo.

EVENTo | dEMa sHoW 2017
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A marca lançou no DEMA seu novo colete de sidemount, 
o Zero Gravity, produto desenvolvido para atender mer-
gulhadores recreativos e técnicos, com cilindros de aço 
ou alumínio, num modelo único hoje no mercado, após 
quase três mil mergulhos de teste, o qual também testa-
remos e contaremos estes diferenciais aqui na Divemag, 
já na próxima edição. Felizes com mais uma marca top 
atuando no mercado nacional.

EVENTo | dEMa sHoW 2017
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Na noite de 2/11, durante o Dema Show, 4 brasileiros rece-
beram uma das maiores honrarias da indústria do mergulho: 
o Platinum Pro 5000. 

O prêmio é uma mençao honrosa aos profissionais que cons-
truíram uma carreira consistente e fizeram história no merca-
do de mergulho. 

O prêmio não pode ser comprado e consiste no pre-requisito 
de o agraciado ter comprovado 5.000 mergulhos ou 2.500 
mergulhos e uma contribuiçao significativa para o setor de 
mergulho recreativo. 

São eles:

Paula Pessanha Loque - Mar A Mar Mergulho, BH-MG;
José rafael Esteves - Captain Dive, Campinas-SP;
Bartolomeu Moura - Submerso, Porto de Galinhas-PE;
Roberto Baracho - Scuba Sul, Curitiba-PR.
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flÁVia dalla saNTa
PorTfolio

Uma pequena entrevista com Flávia  
Dalla Santa, atual campeã nacional 
de Fotografia Submarina da ABISUB:

Como, quando e onde começou a 
mergulhar e se interessar por foto-
grafia submarina?

Meu primeiro contato com o mergu-
lho autônomo foi durante uma via-
gem a Cuba, em 1985. O batismo 
naquelas águas cristalinas repletas 
de vida me fascinou e, quando re-
tornei ao Brasil, o curso de mergulho 
foi inevitável. Realizei alguns mergu-
lhos naquela época, mas foi a par-
tir de 2003 que comecei a praticar 
com maior regularidade.
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Em 2007, com a primeira caixa es-
tanque, vieram os primeiros registros 
da biodiversidade marinha. Desde lá 
meu encantamento por trazer para a 
superfície imagens do universo suba-
quático só vem aumentando. Minha 
trajetória na fotografia iniciou ali, em-
baixo d’água. O primeiro curso foi o 
de fotografia subaquática. Posterior-
mente me aventurei em outras áre-
as da fotografia de natureza, como 
astrofotografia, landscapes e wildlife, 
participando de cursos e workshops 
que me levaram a outras expedições 
fotográficas fora d’água também.
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Em 2015, incentivada pelo João Paulo 
Cauduro Filho, meu amigo conterrâneo e 
grande referência na fotosub, participei 
do Campeonato Brasileiro de Fotografia 
Subaquática, quando tive a alegria de 
trazer para casa a primeira medalha. 
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Desde então, venho parti-
cipando regularmente das 
competições nacionais, 
onde fiz grandes amigos e 
aprendi muito. Em março 
deste ano conquistei a pri-
meira colocação no Cam-
peonato Nacional. 

Considero a participação 
nestas competições como 
uma grande oportunidade 
de aprendizado e troca de 
experiências entre os fotó-
grafos subaquáticos.
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Quais lugares de destaque já teve a oportunidade de visitar?

O mergulho e a fotografia me proporcionaram conhecer lugares incríveis, cada um com suas 
peculiaridades, e é difícil escolher o favorito.  Tive oportunidade de ter contato com a mega-
fauna marinha do Pacífico em expedições a Galápagos, Revillagigedo e recentemente, Isla de 
la Plata e Ayangue, no Equador, onde pude mergulhar com dezenas de raias mantas, ouvindo 
o canto das baleias jubartes como trilha sonora nos mergulhos.

PorTfolio | flÁVia dalla saNTa

diVEMag
international dive Magazine78



79

diVEMag
international dive Magazine

PorTfolio | flÁVia dalla saNTa



80

diVEMag
international dive Magazine

As águas cristalinas e o colorido do Ca-
ribe também merecem destaque. Além 
de Cuba, onde tudo começou e retor-
nei posteriormente mergulhando em 
Jardines de la Reina, pude estar em Co-
zumel, Tobago, Bonaire e San Andres. 
Também mergulhei em Seychelles, Mal-
divas, Tailândia e Palau, que sem dúvi-
da é um lugar especial para mim.
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O que espera obter com seu trabalho 
(fotos realizadas, novos projetos, etc)?

Sou arquiteta e atualmente desenvolvo 
um trabalho com a fotografia de na-
tureza para aplicação na arquitetura. 
Gosto de ver a imagem impressa, saindo 
da tela do computador para o papel, 
e compondo no ambiente construído. 
Além da fotografia subaquática, paisa-
gens, astrofotografia e vida selvagem 
fazem parte deste projeto.
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Participo também como colaborado-
ra da ABISUB (Associação Brasileira de 
Imagens Subaquáticas) desde a sua 
criação, e na gestão atual faço parte 
do conselho diretor. Trabalhamos em 
busca do desenvolvimento da foto-
grafia subaquática, procurando dar 
visibilidade para esta atividade que, 
além de trazer belas imagens, busca 
incentivar uma cultura preservacio-
nista deste frágil ambiente.
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Para conhecer mais sobre seu trabalho acesse:
Instagram: @flaviadallasanta 
Web: www.flaviadallasanta.com
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www.danbrasil.org.br

19 3707.1569

EMPRESAS PARCEIRAS
CONHEÇA AS EMPRESAS PARCEIRAS DA DAN BRASIL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

 Bahia
Bahia Scuba
Corumbau Dive - Terra Imagem
Horizonte Aberto
Shark Dive Centro de Mergulho 
Texas Dive BR Eventos
UW Bahia

 Distrito Federal
Resgate Fenix Brasília

 Espírito Santo
Acqua Sub
Atlantes Dive Center - Guarapari

 Minas Gerais
Anfíbios Diver's - Mergulho e Turismo
AlphaDivers
DiveLife Escola de Megulho
Mar a Mar

 Paraná
Acquanauta
Scubasul Cursos de Mergulho

 Paraíba
The Bald Diver

 Pernambuco
Aquáticos Centro de Mergulho
Atlantis Divers
Emperor Diving
Paraiso Tropical Dive

 Rio de Janeiro
Barracuda Cabo Frio
GMES
Instituto Brasileiro de Biodiversidade
Pro Divers Brasil
Ocean Centro de Mergulho
X Divers

 Rio Grande do Sul
Dive Sul Mergulho
Planeta Mergulho

 Santa Catarina
Patadacobra Adventures

 São Paulo - Grande São Paulo
Aqualander Mergulho
Dive for Fun
Extreme Divers - Dive10.com
Scafo - São Paulo
Scuba Point
SP Mergulho
Ocean Eyes Experience
 
 São Paulo - Interior/Litoral
Acquacamp
Aquaventura
Blue Ocean
Captain Dive
Cedeira Dive Team
CNM Dive
Haloclina
Narwhal Mergulho
Omnimare
Scafo - ABC
Toca do Mergulhador
Universo Marinho

Remoção aérea inter-hospitalar para emergências de mergulho.

Benefícios para despesas médicas com tratamento em câmera 
hiperbárica em qualquer lugar do mundo.

DAN Hotline 24h todos os dias da semana.

Entre outros benefícios aos associados.
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Novo site da DAN Brasil. Acesse: www.danbrasil.org.br

MERGULHADORES AJUDANDO MERGULHADORES.

@mergulhenadan
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