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Equipamentos de mergulho diretamente dos
Estados Unidos, compre pelo site e receba em
qualquer lugar do território Americano.
Quer receber no Brasil ? Também entregamos
com importação direta.
Você também pode comprar e retirar em nosso
depósito diretamente em Orlando.
Temos o melhor preço dos EUA.
Atendimento em português.

Dúvidas: Consulte seu Dive Center
e veja se ele já é cadastrado como
parceiro XPRO AQUATICS

* impostos, taxas e trâmites legais são de responsabilidade do comprador

Divirta-se
Informe-se
Vivencie
Experimente

WE DIVE

FUJA DA MULTIDÃO!

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

TOP 05
Recompense a si mesmo com um Treinamento de Qualidade
Desaﬁe-se a uma Educação Superior
Deﬁna seu Mergulho mais do que somente uma credencial

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.

A NAUI - National Association of Underwater Instructors é uma agência certiﬁcadora de treinamento de mergulho
premier, dedicada em oferecer padrões e sistemas de educação.
Com Educadores e Centros de Mergulho localizados em volta do planeta, o treinamento NAUI está
disponível em um local próximo de você. Contate um Centro de Mergulho NAUI para descobrir como a NAUI tem
deﬁnido o mergulho em todo o mundo.

www.naui.com.br
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Reaching the summit
by Christian Gloor (mostly)…
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A DIVEMAG está disponível para ser visualizada em qualquer
tablet ou smartphone com capacidade de ler arquivos em
PDF, iPad, Android e outros. É simples e grátis: baixe a revista
no seu device, entre no site da DIVEMAG, selecione a edição e faça o donwload, assim que terminar a revista será
exibida no seu navegador e você poderá optar por gravá-la
em sua biblioteca de arquivos. Ex: iBooks ou similar dependendo da plataforma que você utiliza.
Agora é só aproveitar a sua edição da revista, colecionar ou
enviar para os amigos, e o melhor: sem custo e sem limites.
Aproveite e baixe agora o seu exemplar:
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Bimini, Grandes Martelos
Mapeamento do buraco do Inferno
Festa de 6 anos da Divemag
Projeto Seulixomeu
Entrevista Tom Mount da IANTD
Sylvia Earle no Brasil
Equipamentos, novidades
Competição, Our Word Underwater 2018

Capa: Kadu Pinheiro

Gratidão é a palavra que define esta edição da Divemag.
As próximas páginas estão recheadas de sonhos realizados,
a começar por uma experiência que há muitos e muitos
anos estava na minha lista das mais desejadas: mergulhar
com os Grandes Martelos de Bimini. O Universo conspirou
para que se tor nasse realidade agora, com a presença bônus de uma bela tigresa durante toda a viagem, me dando
a chance de fazer as fotos que eu sempre quis.
Não podia faltar a cobertura do aniversário de 6 anos da
revista, noite inesquecível que inaugurou um novo capítulo
da nossa história. Uma festa épica, com a presença massiva de todo o mercado do mergulho, regada a amizade,
rock’n’roll e um espírito de confrater nização inigualável.
Também há mapeamento do Buraco do Infer no, Sylvia Earle
no Brasil, entrevista com Tom Mount, equipamentos, projeto
SeuLixoMeu, Our Word Underwater 2018: tudo para você,
leitor, só aqui na Divemag! Obrigado por ajudar a escrever
a nossa história.

Kadu Pinheiro
Editor
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www.edenbeach.com

Apartamentos totalmente reformados, Dive Center, piscina, restaurante
Conheça a opção de hospedagem mais atraente de Bonaire

BIMINI EXTREME
Grandes Martelos, Tigres, Bulls e Golfinhos Pintados do Atlântico: Texto e fotos Kadu Pinheiro

T

ubarões, tubarões e mais
tubarões... interações emocionantes, visibilidade estonteante,
histórias
incríveis:
uma viagem que entra pra lista
das melhores do mundo.

@DIVEMAG
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

Q

uando visitei esta
ilha pela primeira
vez, há alguns anos,
não tive a sorte de pegar a
época boa para experimentar seus mergulhos mais radicais. Com pouco tempo
e a convite do gover no das
Bahamas, fizemos apenas o
básico, mas consegui recolher muitas infor mações sobre todo o resto.
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D

esde então, segui
na busca por uma
nova oportunidade
de ir a Bimini – no período
certo e com a companhia
certa. E ela surgiu em uma
viagem promovida pela
Dive for Fun, junto com a
lenda Gabriel Ganme da
Shark Expeditions.

@DIVEMAG
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

N

ada mais inspirador do que compartilhar a água e os cliques com o
“tio Gabs”, para finalmente retratar a maior estrela dessa ilha, que
chega entre dezembro e janeiro e vai embora em meados de março: o grande tubarão-martelo. Sphyr na mokarran, meu tubarão preferido,
é um solitário predador de raias e crocodilos – sim ele caça crocodilos de
água salgada, entrando sorrateiramente em mangues rasos e emboscando esses dinossauros, arrastando-os para as águas profundas do mar.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

Q

uantos rastros eu já tinha seguido desse fantástico animal em
outras trips! Certa vez, mergulhando em Belize, vi uma carcaça comida de um grande crocodilo na borda de um paredão oceânico… eram os
restos do lanchinho de um mokarran.
Dá para entender o respeito e a admiração que sinto por esses bichões?
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

O

Grande Martelo, também conhecido por aqui
como tubarão-panã, pode atingir 6m de comprimento e pesar mais de 450kg. Vive em águas
quentes, pouco profundas, pelas platafor mas continentais
de quase toda a zona tropical do planeta. Ele distingue-se de outros tubarões-martelo pela for ma do seu “martelo” – chamado “cefalofólio” –, que é mais largo e com a
frente quase reta, e também pela altura descomunal de
sua primeira nadadeira dorsal (a “barbatana”), curvada
como uma foice. Pesquisas sugerem que a função do cefalofólio é localizar e imobilizar suas presas, principalmente raias-prego, que ele devora com o ferrão e tudo, e até
tubarões menores.

@DIVEMAG
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

Extinção

O

Já considerado em risco de extinção, o
Grande Martelo é um dos tubarões mais
ameaçados pela pesca, seja proposital
por pesqueiros ilegais ou incidental – ele é comumente preso por acidente em redes industriais
e mesmo artesanais. Suas grandes barbatanas
são muito valiosas no mercado, para cosméticos
e suplementos, assim como seu fígado. Aqui no
Brasil, mesmo com a pesca proibida, até a car ne
é comercializada – e um tubarão deste tamanho
tem muita car ne, que chega à peixaria com o
nome de “cação”. Adicionando o baixo potencial reprodutivo – ninhadas de até 55 filhotes a
cada dois anos – à equação, fica evidente que
suas populações estão diminuindo drasticamente pelo mundo todo.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

Grande tubarão-martelo
Nome científico: Sphyr na mokarran
Habitat: áreas costeiras e plataformas continentais da zona tropical
do planetaestado de conservação:
risco de extinção
Tamanho: até 6m e 450kg
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

Mergulhos inesquecíveis

U

m do melhores lugares do mundo para se mergulhar com o
Grande Martelo com certeza é Bimini – e ouso dizer que um
dos únicos com 99% de chances de interação na época certa
do ano. Esta operação foi criada por Neal Watson, e agora é conduzida com maestria por seu filho e equipe, no Bimini Scuba Center.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

A

pós uma navegação curta, algo
em tor no de 10 minutos a partir da
marina (que ficava convenientemente dentro do hotel em que nos hospedamos), chegamos ao ponto do shark
dive: um canal abrigado, protegido de
qualquer intempérie.

@DIVEMAG
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

A

ssim que o barco ancorou, os
guias começaram a preparar a
caixa de metal, cheia de furos,
com o engodo – uma mistura de pedaços de peixes mortos, para atrair e
alimentar os tubarões. Queremos que
os convidados de honra cheguem logo
para o almoço!
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

Q

uando o primeiro apareceu, nos seduzindo a entrar na água, pulamos
do barco e descemos até cerca de
10m de profundidade para assistir, da primeira fila, o desfile dos Sphyr na mokarran.

@DIVEMAG
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

N

ão posso deixar de mencionar a
quantidade incrível de comportados – às vezes nem tanto – tubarões-lixa, que ficavam no meio do frenesi
alimentar, esperando algum resto de isca
dar mole. Dezenas deles, deitadinhos, se
esgueirando para perto da caixa como
cachorros malandros – os guias tentam
impedir sua aproximação, para não atrapalhar as grandes estrelas da festa.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

Tubarão-lixa
nome científico: Ginglymostoma cirratum
habitat: fundo arenoso e recifes de águas litorâneas,
mor nas e calmas, no Atlântico e no Pacífico oriental
estado de conservação: quase ameaçada
tamanho: até 4m e 300kg
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

Como é o mergulho

C

ada grupo é formado por no máximo 12 mergulhadores,
acompanhados
por no mínimo 3 guias,
1 feeders e 2 safety divers, que cuidam para
que os tubarões não
se aproximem por trás
das pessoas.
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L

á embaixo, é montada
uma
fileira
com bastões de PVC
fincados na areia, que
servem para demarcar a posição de cada
mergulhador e também para protegê-lo
em caso de uma investida mais calorosa de
algum tubarão.

@DIVEMAG

BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

O

cenário ideal para atrair os bichões é que haja corrente: os
mergulhadores ficam posicionados contra ela, de modo que a abordagem dos tubarões seja sempre realizada pela frente, já que o engodo se
espalha na direção contrária.

@DIVEMAG
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

U

ma vez que o show começa,
os mergulhadores chegam a
ficar na água até 3 horas seguidas, com intervalo apenas para
trocar de cilindro. Muita atenção na
hora de subir e retor nar: outros tubarões, como o cabeça-chata, costumam ficar embaixo do barco esperando uma boquinha.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

P

onto alto dos mergulhos foi a visita de uma grande tigresa, aparentemente grávida, de quase 4
metros. Presença rara nas águas de Bimini, ela roubou a cena quase todos os
dias, interagindo intensamente entre os
martelos durante a alimentação.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

O

grupo ficou maravilhado, teve até comentário: “Quem precisa ir para T iger
Beach (outro ponto das Bahamas, famoso por seus mergulhos com tubarões-tigre) se
agora os tigres estão por aqui? Apelidei nossa
menina de “Docinho”, devido ao seu comportamento e à sua delicadeza durante os mergulhos.

@DIVEMAG
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

E

ela não foi a única na área,
outro tubarão-tigre, um macho maior, também circulou pelas bandas dos martelos,
mas se manteve distante e mais
desconfiado”.

@DIVEMAG
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

Tubarão-tigre
nome científico: Galeocerdo cuvier
habitat: águas tropicais e temperadas ao
redor do mundo, exceto no Mediterrâneo
estado de conservação: quase ameaçada
tamanho: até 6m e 700kg
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

N

os últimos mergulhos, tivemos a presença constante de muitos tubarões-cabeça-chata, também chamados de tubarão-touro, que circulavam
ao redor da “arena”, deixando a galera
meio tensa. O temido “bull shark” é um dos
principais responsáveis por ataques a humanos (Junto com o T igre e o Galha Branca Oceânico), inclusive aqueles na praia
de Boa Viagem, no Recife.

@DIVEMAG

Tubarão-cabeça-chata
nome científico: Carchar hinus leucas
habitat: áreas costeiras e de mangue da zona tropical de
todo o planeta; são capazes de viver em água doce, como
no Rio Mississippi, Lago Nicarágua e Rio Amazonas
estado de conservação: quase ameaçada
tamanho: até 3,5m e 130kg
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

O

utro destaque da
viagem foi o mergulho com os golfinhos-pintados-do-atlântico, espécie rara e muito
dócil, parecida com seus irmãos nariz-de-garrafa, que
também apareceram.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

O

mergulho acontece à
tarde, próximo ao canal, quando os animais
retor nam de suas caçadas em
mar aberto. Há um grande grupo
residente em um banco de areia
ao norte do arquipélago e diversos outros que aparecem por lá
durante todo o ano.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

A

visibilidade nesse ponto é estonteante, de
um azul inacreditável, com um fundo de
areia muito branco, a pouco mais de 6m de
profundidade. Para atrair os golfinhos, não podemos nadar em direção a eles.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

É

só tomar fôlego e mergulhar para
o fundo: eles virão em sua direção
e passarão a interagir com você,
brincando e se mostrando por um bom
tempo. Não tem como não se apaixonar por eles, encantados pelas brincadeiras e pela inteligência absurda.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

A

lém dos espetáculos dos tubarões e golfinhos, também
são realizados mergulhos de
recife, típicos das Bahamas, com
muita vida, belas for mações coralíneas e diversas espécies de tubarões visitando as paredes.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

A

Corrente
do
Golfo
atrai muitas tartarugas
e cardumes, como de
atuns, xaréus e cavalas. São
quase 30 pontos, incluindo
naufrágios e até caver nas
marinhas a serem exploradas.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

Mística e bela

B

imini engloba 23km² de praias com água azul
turquesa e quase desertas, divididos em duas
porções de terra (South Bimini e North Bimini),
com população de apenas 2.000 pessoas. Mais que
a beleza natural e a biodiversidade marinha, a ilha é
envolta em histórias e mistérios, como uma lenda de
que seria ela o epicentro do Triângulo das Ber mudas.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

H

á uma for mação rochosa linear curiosa, composta por
blocos submersos de pedras
de vários tamanhos, semelhante
a uma estrada pavimentada – conhecida como Bimini Road. Místicos consideram-na um vestígio de
alguma civilização perdida (Atlântida?), enquanto geólogos afir mam
que não passa de um processo natural de afloramento das rochas.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

J

á o naufrágio do S.S. Sapona
foi obra do acaso e de muitos
acidentes de percurso. Para
reduzir custos, o navio foi feito de
cimento, ferro ¬e madeira, para
compor a frota norte-americana na
1ª Guerra Mundial – mas só ficou
pronto depois dela. Durante a Lei
Seca nos Estados Unidos, em 1924,

43

foi comprado como sucata e rebocado para a costa de Bimini, onde
um contrabandista passou a ar mazenar e vender rum e whisky, e planejava inaugurar uma espécie de
boate. Mas logo, em 1926, um furacão jogou o barco para cima do
recife, onde per manece até hoje.
Anos depois, foi usado em treinos de

tiro pelo exército norte-americano
– o que deu um aspecto ainda mais
assustador aos destroços, que estão
parcialmente para fora d’água. Um
ponto legal para snorkel, com muitos peixes e profundidades que não
chegam aos 7m.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

O

conquistador espanhol Ponce de León aportou na ilha em busca da “fonte da juventude”; o escritor Er nest Hemingway viveu lá,
pescando, entre 1935 e 1937 – a inspiração para seus
livros “O Velho e o Mar” e “Ilhas da Corrente”; Martin
Luther King teria escrito seus mais famosos discursos
durantes suas estadas em Bimini (“Eu tenho um sonho”, de recebimento do Nobel, e “Eu estive no topo
da montanha”, o último antes de seu assassinato).
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

P

or tudo isso, Bimini é um
dos destinos de mergulho mais interessantes do mundo. Um lugar para
quem busca grandes encontros. Mal posso esperar por
mais um período certo e companhia certa para retor nar!
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

Como chegar

A

opção mais fácil é ir a Bimini via Miami
ou Fort Lauderdale – de quebra é possível mergulhar por lá e/ou fazer umas
comprinhas na volta. É a ilha das Bahamas
mais próxima dos Estados Unidos, a 80km da
costa da Flórida: apenas 20 minutos de voo
ou duas horas a bordo de um fast ferry.
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Onde ficar

E

scolhemos o Bimini Big Game Club Resort & Marina,
que fica em Alice Town, na ilha Norte, a 5 minutos
a pé da Bimini Blue Water Marina e a 10 minutos do
centro. Construído em 1947 e renovado em 2010, ele tem
piscina, wi-fi, ar condicionado nos quartos e restaurante;
é uma confortável opção para quem deseja fazer os mergulhos com os Grandes Martelos, pois a operadora Bimini
Scuba Center fica dentro das instalações do hotel. Outra
ótima pedida de hospedagem é o Hilton Resort, mais distante e mais caro, mas que vale ao menos uma visita para
conhecer seus excelentes restaurantes.
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BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

E

duardo Jun Hagiwara, um grande amigo
de infância a quem eu
tive o prazer de apresentar o mergulho e agora
dividie com seu filho André a paixão pelo mar !!!

BIMINI EXTREME | SHARK DIVING | Por: K adu Pinheiro

Quando ir e Dicas

A

temporada de mergulho com o
grande
tubarão-martelo
ocorre entre dezembro e março, a água é
mais fria nessa época, é recomendado
o uso de uma roupa semi-seca.

A

gradecimento especial a todos os
amigos que participaram desta
viagem, com destaque para o Gabriel
Ganme, Bruno Tae e Gabriel Vieira, sem
Vocês essa matéria não seria possível,
agradecemos também a todo o empenho que o Rodrigo Guimarães da Dive
Travel teve para conseguir encaixar todas as peças que faltavam na trip.
http://www.divefor fun.com.br/
https://www.divetravel.com.br/
https://www.xproaquatics.com/
Shark Expeditions by Gabriel Ganme
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48

DESENHADO
PELA NATUREZA.
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TULUM 2018
www.maramar.com.br
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Tulum é um sítio arqueológico
correspondente a uma antiga
cidade muralhada maia. Situa-se ao longo da costa do Mar
do Caribe, no sudeste do México, no estado de Quintana
Roo, também conhecida como
Riviera Maya.

Fotos: Kadu Pinheiro

Considerados sagrados pelos
maias, os cenotes que são as
entradas das cavernas, encantam turistas e mergulhadores
por suas águas cristalinas de
grande visibilidade. No México,
são cerca de 7 mil deles, encontrados muitas vezes em sítios arqueológicos.
Venha mergulhar com a gente!
Os mais famosos de Tulum são:
Cenote dos Ojos, Gran Cenote
e cenote Aktun Ha.

@DIVEMAG

Foto: Mario Coutinho, O azul
profundo do buraco do infer no

E

ram 9h16 da manhã de um Agosto seco em
Goiás quando iniciamos o mergulho exploratório para tentar descobrir onde ter minava
a Guéla do Kapeta. Esta expedição ao Buraco do
Infer no envolvia mais de 10 pessoas entre mergulhadores, especialistas em técnicas verticais e espeleoresgate, especialistas em primeiros socorros
para acidentes de mergulho, coordenador de super fície, gas blenders, e até uma equipe de reportagem da TV Globo.

J

á estávamos na região há alguns dias, acampados, descendo e subindo equipamento,
fazendo mergulhos exploratórios em outras
partes da caver na, coletando dados, preparando
cilindros de segurança, filmando e fotografando.
O entusiasmo era grande, mas a tarefa exigia planejamento e concentração. Tudo tinha que estar
per feito para minimizar o risco.

As profundez as do Buraco do Inferno
Por: José Mário Ventura, Fotos José Mário Ventura, Gabriel Katter, Diego Ferreira e Mário Coutinho
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Guilherme Aguiar, José Mário Roberto Ventura, Lucio Bravin, Marcus Werneck,
Rodrigo Severo, Sérgio Costa.

As profundez as do Buraco do Inferno | Por: José Mário Ventura

O

Buraco do Infer no é
uma dolina de colapso localizada na
região de Padre Ber nardo,
centro norte de Goiás. Originalmente explorada pelo
Grupo de Resgate e Exploração de Caver nas (GREC),
a dolina tem uma boca de
quase 100 metros de diâmetro que se desenvolve verticalmente por 50 metros, formando um poço. A região
centro norte de Goiás é co-

nhecida por suas profundas
dolinas de colapso. O Buraco
do Infer no está inserido na
for mação geológica de topo
do Grupo Paranoá, unidade
psamo-pelito-carbonatada,
onde se observam lentes carbonáticas (comumente dolomíticas).

C

oberto por uma vegetação rasa, que pode
ser intensa nos meses
de verão, e também por inúmeras arvores de pequeno,
médio e grande porte, o abismo é depósito de inúmeros
blocos de rocha de todos os
tamanhos e for mas. A grande
quantidade de blocos abatidos, resultado do colapso
que for mou a dolina, ajudado por processos erosivos e
o depósito de matéria orgâ-

nica decorrentes das chuvas
intensas comuns durante o
verão, conferem ao poço um
relevo bastante inclinado e
irregular, tor nando qualquer
deslocamento a pé perigoso, especialmente quando se
transporta equipamento pesado. É justamente o processo
de descida e subida de equipamento que impõe o maior
desafio para se mergulhar no
Buraco do Infer no.

Foto: Jose Mario Ventura, Lucio Bravin
em parada descompressiva, com a dolina de entrada ao fundo

@DIVEMAG
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U

m mergulho ultra
profundo, como o
que faríamos, exige uma enor me quantidade de equipamentos.
Além do equipamento
pessoal dos três mergulhadores de fundo e dos
quatro
mergulhadores
de segurança, tínhamos
todo o material de uso
coletivo. Eram quase 50
cilindros com misturas
gasosas que variavam
de Trimix 4/80 a Oxigênio puro, 6 rebreathers
de circuito fechado,
equipamentos para sidemount e para cilindros duplos, dezenas de
reguladores de alta perfor mance, computadores de mergulho, roupas
secas e úmidas, nadadeiras, caixas de ferramentas,
equipamento
de primeiros socorros,
oxigênio de emergência, equipamentos de
reserva,
etc.
Descer
todo esse equipamento
pela tirolesa exige além

de um enor me esforço
físico muito equipamento específico, como cordas, blocantes, polias,
mosquetões, fitas, etc.

O

acesso
humano também é
realizado
por
corda, o que demanda
mais esforço físico, especialmente após um
mergulho, e mais equipamentos. Para montar
o acampamento onde
iriamos dor mir e comer
precisamos de mantimentos, geradores, toldos, barracas, fogões,
mesas e cadeiras e,
não vou contar quem,
alguém levou até um
vaso sanitário portátil.
Era tanto equipamento,
e um pouco de frescura também, que foram
necessários seis carros
(incluindo
camionetes
grandes e um furgão) e
mais uma carreta para
fazer o transporte de
tudo.

Foto: Jose Mario Ventura, A dolina
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vista do lago de entrada
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A

s explorações iniciais do Buraco do Infer no foram feitas há
30 anos atrás. Apesar de visitações periódicas realizadas por diversos grupos de mergulho durante
a década de 1990 e de 2000, nunca
foram realizadas incursões às galerias
profundas. Os cabos exploratórios se

limitavam basicamente ao Túnel A até
uma profundidade de cerca de 80m,
o início da Guéla do Kapeta, e ao sifão de acesso ao Salão Seco. Explorações mais profundas, e mesmo buscas
por condutos mais rasos, exigiam uma
certa dedicação logística que, em circuito aberto, se tor nava complicada.

No Buraco do Infer no a logística é,
sem sombra de dúvida, o processo
que mais requer tempo para pensar,
preparar e executar. Os 50 metros de
desnível da parte seca da caver na
dificultam muito o acesso do equipamento, desmotivando aqueles menos
obstinados.

Foto: Diego Ferreira, José Mário Ventura observa
o cabo de aço da T irolesa utilizada para descer
e subir equipamento.

D

urante a década de 2010 o uso de
rebreathers de circuito fechado facilitou a logística, tor nando a exploração menos sofrida para preparar e executar.
É nesse contexto que surge o H2EP, Hell´s Hole
Exploration Project, cujo objetivo é explorar,
mapear e obter dados espeleológicos desta
dolina. O grande catalisador do projeto de
exploração foi, sem dúvida, o “enigma” da
fratura localizada ao final do Túnel A. Após
algumas incursões despretensiosas surgiu a
dúvida: quão funda é esta caver na?

@DIVEMAG
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O

lago que dá acesso à seção submersa da caver na tem cerca de
30 metros de diâmetro. A água,
de um azul tão profundo que lembra uma
safira, tem uma temperatura de 27 graus
célsius e a super fície está recoberta com
algas. Lambaris e outras espécies de peixes podem ser avistadas no lago. Um
olhar atento também pode descobrir algumas tartarugas de água doce e, com
sorte, até um pato.

A

s reentrâncias do paredão rochoso são abrigo para bandos de
psitacídeos que sempre que chegamos nos brindam com sonoros gritos.
As reentrâncias mais próximas à água, e
de acesso mais difícil, também servem
de abrigo a numerosos morcegos. Além
dos inúmeros insetos, e de seus predadores como sapos e aranhas, também podemos ver, ouvir, e algumas vezes sentir,
milhares de abelhas que colonizam uma
enor me colmeia localizada no paredão
rochoso. Também é comum encontrar
teiús caminhando apressadamente e até
urubus, cuja toca fica perto do ponto de
descida dos equipamentos, que sempre
desconfiados mantêm certa distância.

Foto: Mario Coutinho, Mergulhador
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na zona de caver n
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A

parte alagada se desenvolve a partir de uma imensa zona de caver n.
Logo se percebe uma descida íngreme que rapidamente leva a mais de 30 metros de profundidade. A água é de um azul
tão cristalino que facilmente dribla a nossa percepção espacial, per mitindo que, se
não tiver mos atentos, desçamos mais fundo do que deveríamos. É tão deslumbrante

o visual que é fácil esquecer os riscos do
mergulho em caver nas. Vale lembrar que
esta caver na foi palco de um acidente que
resultou em duas fatalidades no início dos
anos 90.
Túnel A é sem dúvida a galeria mais
lógica de ser seguida, já que um
grande pórtico em arco convida os
mergulhadores. Após este pórtico o condu-

O

to se desenvolve em linha reta por cerca
de 100 metros, com o fundo descendo na
diagonal até se conectar com uma imensa
fratura aos 80 metros de profundidade. Essa
fratura (ver per fil B – B´), a Guéla do Kapeta, era a grande incógnita que queríamos
desvendar. A partir do Túnel A se desenvolvem, em profundidades mais rasas, diversas
outras galerias.

Foto:

Mario

Coutinho,

Guilher me

Aguiar, Jose Mario Ventura e Lucio
Bravin realizam descompressão após
mergulho exploratório aos 185m e
com quase 9 horas de duração.

O

utro destino obvio é o Salão Seco. Um outro pórtico em arco, menor e mais raso,
acena para os mergulhadores que, após
um curto deslocamento, encontram um salão
seco. Lá, após uma breve caminhada a seco, é
possível continuar mergulhando em um pequeno
lago que abriga meandros submersos que ainda
não foram completamente explorados.

@DIVEMAG
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M

Foto: Jose Mario Ventura, Mergulhador descomprime com o lago de entrada acima

71
58

enos obvio é o pequeno
conduto
que nos leva ao
Labirinto do Kapeta. Após
serpentear por cerca de 30
metros chega-se a um grande salão que dá acesso a
um outro conduto. Esse conduto desce rapidamente
até os 80 metros de profundidade onde existe uma restrição vertical, que nunca
foi explorada. Assim como o
resto da caver na, esta área
contém uma grande quantidade de sedimentos repousando na rocha. Qualquer
movimento perto das paredes, teto ou piso gera um
distúrbio suficiente para espalhar esse sedimento pela
água, impactando negativamente na visibilidade. As
explorações têm sido realizadas utilizando-se rebreathers de circuito fechado,
o que minimiza a liberação
de bolhas de gás que potencialmente causam efeitos nefastos ao se chocarem com o teto.

Naquela manhã de agosto
de 2017 a equipe de fundo,
que iria tentar desvendar o
mistério da fratura, iniciou
o mergulho, sabendo que
tudo estava per feitamente organizado e com plena confiança na equipe.
Os mergulhadores de segurança iniciaram a descida
depois, em intervalos previamente combinados para
que o sincronismo no ponto
de encontro fosse per feito.
A equipe de fundo seguiu
descendo pela fratura até
chegar ao final do cabo
de exploração instalado
alguns meses antes, já aos
176 metros de profundidade. A expectativa era de
ultrapassar os 200 metros e
o planejamento foi realizado de acordo. O mergulho
exploratório anterior havia
ter minado no topo de um
grande salão, mas não havíamos explorado o fundo

@DIVEMAG
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A

pós conectar mos um cabo exploratório ao já existente descemos para procurar possíveis
desenvolvimentos. Logo nos deparamos com um fundo bem plano aos 185
metros de profundidade, e aparentemente sem nenhum desenvolvimento
vertical. Decidimos explorar um enorme conduto que se desenvolve a essa
profundidade por mais algum tempo,
deixando o fundo com 30 minutos de
run time. Seguimos pela fratura, subin-

do paulatinamente, até encontrar mos
um dos mergulhadores de segurança
aos 150 metros. Ele tinha esperado
apenas por um minuto, o sincronismo
havia funcionado per feitamente. Seguimos pela fratura até à primeira parada descompressiva, aos 96 metros.
A essa altura já estávamos sincronizados com os dois mergulhadores de segurança profundos e com a cabeça
a mil, pensando em tudo o que havíamos visto e com a sensação de que

o mistério da fratura estava resolvido.
Havia, entretanto, um longo caminho
para tor nar o mergulho um sucesso. Tínhamos ainda muita descompressão
para cumprir. Após mais de 8 horas de
mergulho emergimos. Estávamos cansados, com fome, um pouco de frio,
e quase sem conseguir movimentar a
mandíbula. Mas o objetivo máximo foi
cumprido, estávamos vivos para contar a história... e planejar as próximas.

Lucio Bravin subindo a Guéla do Kapeta, observa-se percolação apesar do uso de sistemas de
circuito fechado

Foto: Gabriel Katter, Guilher me Aguiar observa
o cabo-guia na Guéla do Kapeta

@DIVEMAG
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Foto: Jose Mario Ventura, Seção seca do buraco do infer no, lado oposto ao lago, com suas
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enor mes teias de aranha

Agradecimentos:

E

quipe H2EP (Hell´s Hole Exploration Project), sem
a qual seria impossível realizar com segurança a
exploração do final da fratura: Ber nardo Bianchetti,
Diego Ferreira, Eduardo Macedo, Gabriel Aguiar, Gabriel Katter, Guilher me Aguiar, José Mário Ventura, Lúcio Bravin, Mario Coutinho, Wesley Santos.
Equipe de Reportagem: Edson, Marquinhos e Álvaro.
Equipe da Fazenda onde está localizado o
Buraco do Infer no
Lagão Gas Station
Haloclina
Panorama Ambiental
Grupo Aerius

Foto: Jose Mario Ventura, Locais
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observam o buraco do infer no
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6 anos divemag

Cobertura da nossa festa de aniversário da revista , pelo olhar de Milena Monteiro e o depoimento dos nossos convidados

@DIVEMAG
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Festa de 6 anos da divemag, depoimentos

6N

ão é todos os dias que podemos comemorar 6 anos de aniversário de uma publicação especializada em mergulho
no Brasil, nossa festa foi especial em diversos
sentidos, um marco para o mercado, mostrando a força que a revista representa e o respeito que conquistou nos últimos anos, reunimos as principais certificadoras, marcas
de equipamentos e escolas de São Paulo
e do Brasil, amigos unidos e parceiros de
longa data que fizeram e fazem parte do
nosso legado.
nada melhor do que as palavras dessas pessoas queridas, que vieram nos prestigiar em nossa casa em nossa festa, para mostrar o quão
significativo e importante foi o evento.
Antes da festa recebemos em um coquetel
privado nossos parceiros, anunciantes e
colaboradores e fizemos uma breve apresentação dos nossos numeros, projetos,
erros e acertos dos últimos anos, dividimos
com nossa equipe nossos sonhos e nossas
aspirações, e antes de tudo agradescemos
toda a confiança que sempre depositaram em
nosso projeto.

63
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Nossos leitores são a prioridade nessa nova
fase da revista, tudo será feito e pensado para
melhor atende-los, por que a revista foi feita
para vocês amigos, é o nosso legado para o
mercado.

ma honra e imensa alegria dividir
essa festa : as melhores pessoas do
Mundo Mergulho reunidas pela DiveMag . Encontrar mergulhadores , gestores e muitos amigos , trocando ideias
e abraços , fazendo planos ao som do
rock , deixou o coração cheio de alegria e entusiasmo! Longa vida Divemag
e sucesso ao braço Inter nacional!

G
A

@DIVEMAG

Dr. Lúcia Eneida ao centro

6
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D
U

ra. Lúcia Eneida (DAN Brasil)

abriel Ganme

festa foi animal. No melhor sentido. Mostrou o quanto o Kadu e a
revista são queridos e importantes para
o mergulho no Brasil. Além de amigo
pessoal da fera, orgulhoso de colaborar com o corpo editorial da Divemag.

Gabriel Ganme, K adu Pinheiro, Juan Quinteros

Marcelo Obeidi

M
F

arcelo Obeidi (Sea Worker)

esta da Divemag, 6o aniversário da Revista ...sucesso quem
foi viu quem não foi perdeu porque
foi o máximo de alegria e satisfação do trabalho de Kadu Pinheiro
um profissional de qualidade inter nacional que leva as notícias
de mergulho como ninguém, agora nesta nova etapa ...com nova
equipe vai ser mais ainda ...e só
esperar e ver muito mais ao mergulho no BRASIL e no mundo ....
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m evento memorável, com
a presença dos profissionais
mais respeitados do mercado e
uma energia muito positiva!! que
venham mais muitos anos!

Zé Gu Torres, Daniel Lervolino e Gabriel Vieira

M
A

Galileo Gagliardi, K adu Pinheiro e Juan Quinteros

ilena Monteiro (Mergulhadora e
fotógrafa oficial do evento)

festa de aniversário da Divemag,
além de contar com gente que
faz e acontece no mundo do mergulho, divulgou as novidades que vêm
por aí e que prometem unir ainda mais
esse universo de mergulhadores, com
a qualidade e seriedade que já estamos acostumados. Foi uma honra muito
grande participar desse momento que
com certeza é um marco para todos
nós, amantes de mergulho!

J
F

uan Quinteros (Fotógrafo
e cinegrafista Submarino)

esta linda, noite incrível! Não
faltou ninguém!! Foi muito legal estar junto com as pessoas
que fazem e amam nosso mercado participando de uma comemoração tão merecida! Parabéns
pelos seis anos de trabalho e dedicação e que venham muitos
mais sucessos! A brincadeira esta
só começando!

@DIVEMAG
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G
U

abriel Vieira (Dive for fun)

A
Q

ndré Valentim (Mares / Head)

6
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L
A

u Monteiro
(Cliente, Diving College)

Festa de aniversário da Divemag foi sensacional !! Divertida, bem organizada,
espaço bacana, ao mesmo tempo simples,
funcional e agradável de estar. Os sorteios
deram um toque divertido e empolgaram o
pessoal. As pessoas presentes garantiram o
clima amigável...conheci muitas pessoas.
O som estava bacana, banda muito boa,
achei apenas que estava um pouco alto,
mas pode ser o meu gosto apenas.

uando recebi o convite para celebrar
os 6 anos da Divemag, não tive dúvidas, reservei meu voo na hora. Por obrigação e por puro prazer. Esse é o grande
valor de se fazer o que se ama.
Obrigação pois é dever de qualquer membro da indústria do mergulho prestigiar o
maior veículo de mídia do nosso segmento.
Prazer pois tinha certeza de encontrar diversos amigos de valor inestimável e que
tem o mesmo amor pela atividade.
Bom, a certeza de que uma festa do Kadu
teria rock’n roll do bom é o calor que ajudou ! As expectativas foram atendidas.
Uma nova proposta ainda mais moder na,
uma injeção de ânimo no mercado e uma
noite bastante divertida.
Parabéns Kadu e vida longa Divemag

Guilherme Kodja , K adu e All an Piccinin

G
V

uilherme Kodja (IPM, / projeto
Megafauna Marinha do Brasil)

i esse sonho começar, até com
outro nome na época. Sentava na
redação ao lado do Kadu, cuidando
de assuntos da revista Nautica quando
editor técnico da revista. Falávamos
dos assuntos, dos desafios até que o
Kadu decolou para seu vôo solo. Abnegado. Competente. Fez a diferença
e os seis anos da revista DIVEMAG no
Brasil são exemplo disso.

@DIVEMAG

F

Cristian Dimitrius, K arina Oliani e André valentim

eliz por ter conseguido adiantar a
volta da minha viagem para estar
ao lado de vários amigos do mergulho. Assim, parabenizo não só em meu
nome, mas em nome da IPM - Iniciativa Pro Mar e projeto Megafauna Marinha do Brasil o Kadu e toda equipe
envolvida! Saúde, muito mais sucessos
e como sempre digo: MUITAS MANTAS
NOS MERGULHOS!! Ahoy.

66

6

Festa de 6 anos da divemag, depoimentos

puro rock and roll
67

A
”

lexandre Vasconcelos (Marinha)

A Divemag não é apenas uma revista, é um sonho que o Kadu transformou em realidade, nasceu pelas mãos
dos profissionais mais reconhecidos do
mercado. A festa não comemora apenas os seis anos da revista, comemora
também uma mudança na for ma como
divulgamos o mergulho, eu não perderia este evento por nada, um evento
que assim como a Divemag é 100% feito por mergulhadores e para mergulhadores e esse é o diferencial.”

M
P

arcelo F. Bomfim ( IANTD Brasil )

oder participar da festa de 6 anos da
Divemag, foi altamente gratificante...
Reencontrar amigos e ex-alunos é sempre
gratificante. Ouvir as experiências das pessoas, descobertas e evolução nos faz achar
que valeu a pena ser instrutor de mergulho
durante esses anos.
Testemunhar a comemoração de 6 anos de
existência de um projeto como a Divemag
e ainda de quebra ver que além do projeto
do Kadu ter vingado, ganha agora novos
ares, novos parceiros, nova cobertura e expansão.

@DIVEMAG

Para mim um sinal que – provavelmente –
nosso mercado finalmente começa a se
tor nar maduro. Acredito que isso possa nos
trazer bons frutos.
O novo time Divemag vai ter muito trabalho pela frente, desejo que o futuro seja de
muito sucesso e que possamos caminhar
juntos. Que venham 10, 20, 30 e muitos outros anos de existência.
Grande abraço

anos da divemag, depoimentos

Jornada , Vasconcelos e Fl ávio Gomes

Marcelo Bomfim

Festa de 6

Dentro de todo ambiente festivo que reinou
durante toda a noite, um fato me chamou
a atenção de for ma especial. Foi a presença e confrater nização – amistosa - entre os
representantes das agências certificadoras, a destacar o Alvanir“Jor nada”Oliveira
pela NAUI, Roberto Buiocchi pela SSI, o Fernando Martins pela PADI e eu pela IANTD.

degustação de charutos by caruso
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R
“

oberto Trindade ( IANTD )

A correria do dia a dia acaba diminuindo o contato com os velhos
amigos do mergulho. Na festa da Divemag o mercado de mergulho teve um
momento de relembrar todas as mil
e uma histórias engraçadas, rindo de
tudo e se divertindo de verdade. “por
que não fizemos isso antes, pelo menos uma vez por ano?” foi a primeira
pergunta de todos, mas mais do que
um encontro com velhos amigos, a festa foi um compartilhamento de experiências profissionais, proporcionando
uma discussão sobre as oportunidades
do mercado atual.
Novas parcerias estão à vista para todos. O ponto chave está em um novo
portal de buscas na inter net, que fará
a diferença. Sugiro a todos que fiquem
antenados.
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aí de BH para prestigiar o
evento da Divemag e ao
chegar em SP, me deparei com
mais do que uma festa de aniversário. Reencontrar antigas figuras do mercado, rever os novos players que já estão dando
seu recado além de mergulhadores atuantes e participativos
de diferentes estados, trouxe
notadamente um
sentimento
de que a revista tem forte influência em nosso trade.

L awrence wahba , Paul a loque e k adu

Festa de 6 anos da divemag, depoimentos

P
S

aula Peçanha Loque ( Mar a
Mar Mergulho BH )

Jorge Louz ada e Erik a Beux

J

orge Louzada ( Fotógrafo Submarino )

Conheci o Kadu Pinheiro em uma viagem que fizemos juntos para Cocos, em
2015, na Costa Rica... nada melhor que
conhecer as pessoas em viagens...
Já admirava o trabalho feito na Divemag, e quando passamos 1 semana fotografando em Cocos, a admiração apenas aumentou... Excelente mergulhador
e fotógrafo, sempre disposto a compartilhar conhecimento e dicas valiosas...
Me lembro que Kadu fez questão de ser
dupla do nosso amigo hj, Mario Gomi do
Peru, que apesar de já ser um excelente
fotógrafo na época, pois já tinha um estúdio em Lima, possuía apenas 50 mergulhos no seu log book, e sabemos que
em Cocos os mergulhos não são para
inexperientes... De lá pra cá, trocamos
muitas figurinhas e tive o prazer de apresentar meu portfólio na Divemag...
Resumindo, fiquei extremamente feliz
com a festa e com todos que prestigiaram... reforçou ainda mais o sucesso e
dedicação de toda a equipe Divemag
Vida longa a Divemag.

@DIVEMAG

Allan Piccinin ( Toca do Mergulhador )

DIVEMAG TEAM

J
A

osé Mário Ventura (IANTD)

festa conseguiu unir pessoas
de diferentes segmentos do
mercado num clima de amizade
e otimismo. Reencontrar velhos
amigos nesse clima foi muito
bom! Parabéns equipe Divemag!
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“A festa da Divemag foi um marco para
a historia moder na do mergulho no Brasil. Foi capaz de reunir aficcionados
pelo mergulho, fotógrafos de renome,
personalidades e as principais agências
e fazerem todos se sentir como uma unidade, sem bandeiras nem estrelismos
representando apenas o mergulho.
Outro ponto alto foi em sua reunião com
o trade onde destacou que sua missão
e seu publico é agradar o mergulhador
e não o trade. Marcou história.”

reinaldo, tae, valentim, dani, rodrigo guimarães e k adu

R
S

odrigo Guimarães (Dive Travel)

uper festa da Dive Mag. Esta é “a
festa” do mergulho. Kadu, Tae,
ela tem que acontecer todos os
anos. E todo o mercado tem que ir...
é um ótimo momento de confraternização dos donos de escola com os
for necedores e clientes. Todo mundo falando de viagens, equipamentos, e muita bobagem... Parabéns e
aguardamos a festa em 2019.

@DIVEMAG

Decio Miname e All an Piccinin

Festa de 6 anos da divemag, depoimentos
Terence Tanak a , José Mário ventura e Bruno TAE
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T
C

atiana Leão e Tayguara Pereira (Mergulhadores)

Festa de 6 anos da divemag, depoimentos

omo leitores da DiveMag foi com entusiasmo que
vimos publicado no Facebook o evento de aniversário da revista. Por ser mos razoavelmente novos
na convivência nesta comunidade, as expectativas
eram altas e estávamos também um pouco apreensivos, uma vez que ainda estamos conhecendo as pessoas, mas reunimos uns amigos e fomos.

6

O ambiente na chegada fez qualquer receios desaparecer, a alegria era palpável e a receptividade
estava estampado nos rostos dos mergulhadores que
ali estavam.
Encontros como esses trazem ao mergulho brasileiro
algo fundamental - a oportunidade de conhecer, trocar ideias e criar laços que vão além das operadoras
de mergulho a que possamos estar ligados.

O evento estava muito bem organizado, a banda (talvez não o melhor estilo para o tipo de evento que anseia por comunicação entre as pessoas) era fantástica e trazia o tema da representatividade feminina
que tanto se espelha no mergulho também.
Resumindo, queremos mais e mais vezes.
Parabéns a todas e todos da equipe da DiveMag.
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M
“

arcella Petrere (equipe Divemag)

a festa foi daquelas que desejamos que se repita toda semana! oportunidade rara de se
divertir com os amigos fora d’água (podendo
beber e dor mir tarde!), encontrar pessoas que
não víamos há tempos e outras que só “conhecíamos” virtualmente... mergulhadores de todos
os níveis, instrutores, pessoal das certificadoras e
das operadoras, todo mundo junto pelo amor ao
mergulho e pela admiração à revista.
Sucesso à Divemag nesta nova fase, inaugurada
em grande estilo! ”

@DIVEMAG

Numa atividade que é indiscutivelmente ligada à preservação das áreas aquáticas (marinhas ou não), a
comunicação é a chave. Descobrir os projetos, criar
parcerias, participar de alguma for ma, isto é ser mergulhador para além dos 60minutos que dura o ar no
nosso cilindro.

Lu monteiro, Marcell a Petrere, Tatiana Leão e Tayguara Pereira

Arthur Albanez e Nicole Trivisas

N
“

icole Trivisas Gomes (Dive Travel)

A Divemag conseguiu reunir o melhor time de colaboradores, diversas certificadoras, vários dive centers,
as melhores operadoras de turismo, e
todos as pessoas que compartilham da
mesma paixão: mer-gu-lhar! Além de
comemorar mos mais um ano do principal veículo de comunicação do nosso mercado, foi um grande passo para
todos perceberem, que juntos somos
mais fortes e podemos evoluir ainda
mais. Foi de extrema alegria participar
dessa festa. Que venhas as próximas...
vida longa a Divemag, e a todos que
fazem dela ser o que é!

festa de comemoração dos 6
anos da revista Divemag estava excelente e com um ambiente
muito agradável para os aficcionados por mergulho e também para
os não mergulhadores. A banda surpreendeu com uma ótima sonoridade e com a escolha de seu repertório que tinha tudo a ver com a vibe
dos mergulhadores. Foi uma ótima
oportunidade de encontrar os amigos, conhecer outros profissionais
do ramo e trocar experiências.

Festa de 6 anos da divemag, depoimentos

R
A

odrigo Tronquini (mergulhador)

Bruno Piva , Danielle L aure, Bruno TAE e Kleiton pereira

B
A

runo Piva Jr. (Nautilus)

festa da Divemag estava super legal, bem organizada, o local escolhido era ótimo, o valor cobrado pelas
bebidas era justo, pessoal simpático e a
banda estava ótima.

Patrícia Matias, Carol schrappe e Rodrigo tronquini

@DIVEMAG
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@DIVEMAG
Fernando Alves, Carolina Fukuda e Fernando Regis

cristiam dimitrius e bruno tae

Marcelo Rossi, Cristian dimitrius e reinaldo alberti

Irene demetrescu e Greta

Carolina schrappe

k adu, Victor, julia e carol pinheiro, família presente !

fernando martins

Lol a , ulisses e Juliana turati

cibele e roberto buiocchi k adu e lurdinha parra

Festa de 6 anos da divemag, galera que foi
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casa lotada , o 1165 bombou com a ferveção e animação
dos nossos convidados
André, k adu e eduardo jun hagiwara

danielle l aure, bruno tae e marcelo chamie

@DIVEMAG
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jornada , k adu e reriton gomes

monica guimarães, denise serafim, k adu e lis gomide
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Festa de 6 anos da divemag, galera que foi

gabriel , bruno, zé gu, kleiton e terence

ouvindo conselhos dosmeus heróis

ilk a , k adu e alessandra sak ai

M

omentos memoráveis na
companhia de bons amigos, ouvindo conselhos sábios
de pessoas que eu respeito
como se fossem meus pais, lembrando como tudo começou....
arthur, bruno tae e joão manesco

walter ok amoto e Bruna Yuri
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tietagem com l awrence wahba

l awrence wahba , k adu e cristian dimitrius

galera da toca do mergulhador

@DIVEMAG

6

Danielle l aure e bruno tae

juan quinteros, gustavo haddad, terence tanak a

erik a beux , Felipe Bedran e Marco Fábio Lev y

@DIVEMAG
Maneco francisco

paul a loque, jorge louz ada , k adu, carlos montechi e ingridi gielow

fl ávio l ara , k adu e Arne Wiegandt
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wolfpack prestigiando a festa

divemag dream team , gratidão !!!

William Palma Spinetti e k adu

Festa de 6 anos da divemag, galera que foi
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vicente albanez , reinaldo KObayashi e k adu

@DIVEMAG

6

K adu, Walter Nuñez e vanessa tome nishiok a

projeto SeuLixoMeu
O

projeto SeuLixoMeu nasceu em 2016 da iniciativa do fotógrafo de esportes extremos e de natureza Alexandre
Socci, que vem presenciando o aumento e impacto que
o lixo causa nas cidades, praias e oceanos no mundo.

Por: Marianna Menato

Em 2017, o Alexandre soube dos trabalhos que faço como engenheira ambiental e o quanto compartilhamos o mesmo ideal
e me convidou para desenvolver mos juntos este projeto que tem
como foco principal chamar a atenção do púbico leigo para os
problemas causados pelo lixo mas que também sabemos, é um
dos responsáveis em melhorar esta questão.

@DIVEMAG
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D

esde de 2017 realizamos trabalhamos de for ma voluntária,
através de palestras, participamos de campanhas sobre a despoluição
do Rio Pinheiros e T ietê em São Paulo,
EcoRemada entre Santos e São Vicente
para tratar mos dos problemas de saúde
pública e poluição por lixo das áreas
invadidas no mangue e ações práticas.
Em fevereiro deste ano, o Rodrigo Tho-

me e o Alexandre Socci fizeram as fotos da Campanha “O mar clama por
ajuda”, onde as sereias, a atriz Isabella
Santoni e toda equipe envolvida foram
voluntárias e a campanha teve grande
aceitação do público geral. O objetivo
foi mostrar que a falta de cuidados no
descarte do lixo e os hábitos de consumo atual, causam milhares de mortes
no oceano através de algo lúdico.

SeuLixoMeu | Por Mariana menato

@DIVEMAG
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@DIVEMAG

SeuLixoMeu | Por Mariana menato

A

s mortes das sereias representam o sofrimento e a morte da
fauna marinha atual.

N

osso objetivo através do SeuLixoMeu é compartilhar os problemas que presenciamos e desta
for ma conseguir for mar um cidadão consciente ambientalmente,
acreditamos que esta mudança e
melhoria é possível através da educação ambiental, infor mações e
atitude e por isso para nós é muito
importante apoios como o seu, do
Thome, do Marcelo do AquaRio,
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SeuLixoMeu | Por Mariana menato

P

or ano, mais de oito milhões
de toneladas de plástico
chegam aos oceanos. Cerca
de 90% de todo o lixo flutuando
nos oceanos são plásticos e, até
2050, 99% das aves marinhas terão ingerido o material. É como
se, a cada minuto, a carga de
um caminhão de lixo cheio de
plástico fosse despejada no mar.

P

ara mudar esse cenário e
conscientizar os milhares de
visitantes que passam por seu
circuito diariamente, o Aquário
Marinho do Rio aderiu à campanha “Seu Lixo Meu — O Mar Clama por Ajuda” —, uma iniciativa
da engenheira ambiental Marianna Menato e dos fotógrafos
Alexandre Socci e Rodrigo Thomé, que traz para o público fotos, cenografias e outros tipos
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de intervenções que prometem
impactar e conscientizar sobre a
situação de calamidade em que
se encontram os oceanos, provocada pelo descarte incorreto
de lixo.

O

lançamento da ação aconteceu no dia 2 de março, e
teve a presença da atleta recordista de mergulho em apneia,
Carol Schrappe, que fez uma
per for mance de sereísmo. As
peças da campanha impactam
o público por colocar sereias
em situação de vulnerabilidade,
presas a redes de pesca ou mortas pela ingestão lixo plástico
descartado incorretamente nos
oceanos. Outros personagens e
cenografias também entram em
exposição temporária até 11 de
março.

@DIVEMAG

E

C

m nossa última viagem
para a Flórida tivemos a
oportunidade de visitar
a sede (HQ) da IANTD International, e o privilégio de entrevistar uma das lendas do
mergulho Tom Mount.

onversamos sobre diversos assuntos relevantes e pertinentes
ao mercado de mergulho
mundial e lhe pedi para que
conta-se um pouco de sua
História no mergulho, o clássico como tudo começou ?

Entrevista: Tom Mount
Texto: Kadu Pinheiro, Fotos: Emerson Covisi e Kadu Pinheiro

@DIVEMAG
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entrevista | tom mount

T

om começou a mergulhar em 1957, quando estava servindo na marinha dos EUA, ele saiu da
Marinha em 1963 e foi trabalhar com mergulho
comercial em freeport nas Bahamas.
Em 1991, Tom criou com Dick Rutkowski o que mais
tarde se tor naria a Inter national Association of Nitrox & Technical Divers (IANTD), a primeira organização dedicada ao treinamento de mergulhadores
técnicos. Tom atua hoje como CEO do Conselho de
Administração da IAND, Inc. / IANTD.
Ele também foi membro fundador da National Association for Cave Diving, (NACD) a primeira agência
de treinamento de mergulhadores de caver na dos
EUA. Ele também assumiu um papel de liderança
no desenvolvimento de rebreathers de circuito fechado para o mergulho recreativo.
Ele é o autor de inúmeros livros e manuais da IANTD, incluindo: Technical Diver Student Workbook,
the Trimix student workbook and the Cave Diving
Student Manual and Workbook. ele também é autor de vários outros livros como o The Cave Diving
Manual, Safe Cave diving, The Greatest Adventure,
photography and Mixed Gas Diving. e omais especial para mim o the Tao of Cave Diving, do qual
tenho a honra de ser o autor da foto de capa e
de mais algumas outras que ilustram seu livro. Ele
também escreveu numerosos artigos e textos sobre
mergulho técnico e mergulho em geral para diversas revistas e publicações especializadas.
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entrevista | tom mount

Viaje pelo mundo
com quem mais
entende de mergulho.
Entre em contato e conheça os melhores destinos:

Viaje para as Philipinas, com toda a
estrutura que você precisa e realize
mergulhos inesquecíveis na Ásia.

Mergulhe nas Ilhas Guadalupe com
os gigantescos tubarões-brancos, ou na
incrível Revillagigedo (Ilhas Socorro).

Visite as Maldivas, em um dos nosso
barcos e conheça os mais remotos
pontos de mergulho do Oceano Índico.

exceptional underwater adventures

Embarque em um dos melhores
liveabords das Ilhas Galapagos para
uma nova experiência submarina.

/divetravel.brasil
@divetravel.brasil

O melhor mergulho do Caribe está em
Curaçao, com todo o conforto que
você merece, serão férias maravilhosas.

Conheça o melhor de Roatan, em
Honduras, hospedado em bangalôs
super confortáveis, é inesquecível.

11 3816-9666
info@divetravel.com.br

E

F

le esteve envolvido em todas
as facetas do negócio de mergulho desde o mergulho comercial ao recreativo. Ele trabalhou
para o corpo de engenheiros do
Exército, para a NOAA, Teach Tour
Dive Travel Company e teve seu próprio dive center. De 1965 a 1967, ele
foi detentor do recorde mundial de
mergulho mais profundo usando ar
comprimido.

az todo sentido essa resposta,
eu mesmo passei parte da minha vida me dedicando ao estudo e prática das artes marciais e
confesso que isso me ajudou muito
na hora do meu treinamento, manter o foco e a calma em situações
de stress.

Perguntei ao Tom se ele
tinha alguma dica para
os novatos no mergulho
em caver na e técnico,
qual o segredo para um
bom treinamento? ele
me respondeu: “artes
marciais”, Tom é um artista marcial reconhecido nos estados unidos já tendo ganho diversos
campeonatos e entrou para o Hall
of Fame das Martial Arts nos EUA

Obrigado Tom por toda
a dedicação e carinho
com que me recebeu e
toda a conversa e histórias que você compartilhou.

Tom que estima ter mais de 11.000
mergulhos logados sendo 2.500 deles em ambientes de caver nas, vem
Perguntei a ele se continuava mer- deixando um enor me legado para o
gulhando até hoje, e a resposta foi mundo do mergulho e não se can“claro que sim”, ele esteve alguns sa de produzir e aprimorar mais e
mais técnicas e manumeses ausente da água
ais que possam ajudar
devido a uma cirurgia a
na for mação de novos
qual foi submetido e da
mergulhadores e profisqual se recupera sem
sionais.
grandes complicações.

@DIVEMAG
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Sylvia Earle no Brasil: “Crianças, mergulhem”

A

os 82 anos, a pesquisadora
segue percorrendo o mundo para alertar que o nosso destino e o dos oceanos é um
só; aqui no Brasil, ajudou a conseguir a aprovação de das unidades
de conservação dos arquipélagos
de São Pedro e São Paulo (PB) e
de Martins Vaz e Trindade (ES)

Texto: Marcella Petrere
Fotos: Erika Beux

86

sentir culpados por atitudes nossas
que danificaram o meio ambiente
quando não tínhamos infor mação.
Agora que sabemos que a população de certos peixes diminuiu
95%, que metade dos recifes de
corais desapareceu, que espécies
caminham para a extinção, agora
que temos certeza de que nossa

Na manhã de hoje, 5/3, Sylvia
Earle, PhD em Biologia Marinha e
ícone da exploração científica e
preservação dos oceanos, esteve
em São Paulo para o lançamento de seu mais importante livro, A
Terra é Azul. Em palestra no Teatro do Sesi, ela fez um apanhado
da situação crítica dos oceanos e
ressaltou que devemos atuar para
recuperar a saúde deles, que são
“o coração da Terra”.
“As evidências dos impactos humanos estão mais do que claras.
Em escala planetária, nossa geração conseguiu dilacerar a vida
marinha, aquecer o mundo e mudar o pH dos oceanos, até níveis
que podem acabar com a vida
em algumas décadas”, apontou
a pesquisadora, alertando que
um futuro melhor está em nossas
mãos. “Mas não precisamos nos

vida depende dos oceanos, precisamos agir. Não é tarde demais.
Ainda temos tempo para evitar o
pior”, disse.
Ela também deu um conselho:
achem tempo para mergulhar.
“Minha mãe tinha 81 anos quando
mergulhou pela primeira vez e teve
a chance de ver peixes nadando

na água, em vez de em uma bandeja com manteiga e limão. Então, se você já tem 81 anos, não
espere mais. Se ainda não tem,
não espere até os 81 anos para
ter essa experiência. Mergulhem,
crianças”, brincou.

S

ylvia aproveitou para explicar por que deixou de consumir peixes e outros animais
marinhos: “Seria como comer flamingos, leões e outras espécies
únicas e ameaçadas no jantar”.
A exploradora lembrou que nós
estamos acostumados a viver banhados pelo Sol, em terra fir me ou
na super fície dos mares, e acabamos não tendo noção da dimensão do planeta. “Submergimos 15
metros e já é um mundo diferente,
lindo, mas que não passa de uma
fina película. Mesmo quando descemos dez vezes isso, a 1.500 m
de profundidade, onde há escuridão total nos oceanos, isso ainda
não é nada perto dos 11 km das
zonas marinhas mais profundas.
A grande maioria dos seres, cuja
existência é fundamental para a
nossa própria sobrevivência, vive
no escuro, sem jamais ver a luz solar”, disse.

@DIVEMAG

Sylvia Earle no Brasil: “Crianças, mergulhem”

E

la quer que os brasileiros também
protejam o “Brasil azul”, seguindo
o exemplo da conservação das
florestas do país. “São comuns as manchetes sobre a preservação do ‘verde’,

mas muita gente parece não saber que
sem o ‘azul’ o ‘verde’ não existiria. Os
oceanos regulam o clima, absorvem
grande parte do dióxido de carbono da
atmosfera e produzem oxigênio, retêm
97% da água da Terra e compõem 71%
da biosfera. A grande questão é: o que
podemos fazer para cuidar do mundo
azul que cuida de nós?”.

@DIVEMAG

Unidades de Conservação
já são realidade
Sylvia está no Brasil para mais do que lançar seu livro: ela também quer nos trazer
esperança. Por meio do projeto Mission
Blue, do qual é fundadora e presidenta, sua grande meta é desenvolver uma
rede global de áreas protegidas pelos
oceanos – que ela chama de “pontos
de esperança”. Por aqui, batalhou pela
a criação das Unidades de Conservação
dos arquipélagos de São Pedro e Paulo,
em Per nambuco, e de Martins Vaz e Trindade, no Espírito Santo.
Hoje à tarde, a pesquisadora se reuniu com Michel Temer, em Brasília, para
defender o projeto, que engloba uma
área de cerca de 900.000 km² de ilhas e
mar. O sucesso foi quase imediato: poucas horas depois, o presidente autorizou a criação das unidades. Com elas,
as APAs (áreas de proteção ambiental)
marinhas brasileiras passarão de apenas
1,5% para cerca de 25%.
“O Brasil foi abençoado com recursos
naturais excepcionais. Agora temos
uma oportunidade sem precedentes de
protegê-los a longo prazo. Locais onde
a pesca não pode ocorrer realmente fazem a diferença. Eles per mitem que os

peixes e outros animais tenham um refúgio no qual recuperar suas populações,
e é partir deles que as áreas onde a pesca ocorre são repovoadas”, disse Sylvia.
Afastados mais de 1.000 km da costa,
ambos arquipélagos são verdadeiros laboratórios de geologia e biodiversidade:
há cordilheiras submersas, dezenas de
espécies endêmicas, desova da tartarugas-verdes, entre outras peculiaridades.

D

e acordo com o projeto, serão
duas modalidades de conservação. A maior parte da área (mais
de 80 milhões de hectares) será em regime de APA, nas quais atividades econômicas, como a pesca e extrativismo,
serão possíveis – sob regulação estrita
para a exploração sustentável. Em cada
arquipélago, uma região menor (cerca
de 11 milhões de hectares, somadas)
será considerada Monumento Natural
(Mona), recebendo proteção integral.
A efetiva criação das unidades acontecerá após o prazo legal para consultas
públicas, que ter mina neste sábado. A
partir daí, caberá à presidência a assinatura dos decretos¬ – que deve acontecer no dia 18/3, durante o Fórum das
Águas, em Brasília.
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Sylvia Earle no Brasil: “Crianças, mergulhem”

O

ntem, 4/3, Sylvia já havia visitado o arquipélago de Alcatrazes, para conhecer a parceria
entre a Marinha brasileira e o ICMBio
(Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) que resultou na
recuperação do ecossistema local.
Uma vida dedicada à exploração e
à proteção dos oceanos,

Sylvia Earle soma mais de 7.000 horas
debaixo d’água, coordenou mais de

100 expedições e recebeu 19 doutorados honoris causa. Foi a primeira pessoa escolhida como ‘Herói do Planeta’
pela revista T ime, em 1998, e a primeira
mulher a se tor nar cientista chefe da
Administração Oceânica e Atmosférica Nacional norte-americana (NOAA),
em 1990. Foi uma das primeiras mulheres a participar de experimentos de
sobrevivência humana em ambientes
subaquáticos e desenvolveu mini-submarinos e trajes de mergulho para exploração profunda. A revista New Yorker

a apelidou de “Vossa Profundeza” (Her
Deepness). É exploradora-residente da
National Geographic há 20 anos.
“O que alguém precisa para ser um explorador? Para ser um cientista? É continuar sendo criança, tendo a curiosidade de uma criança, fazendo perguntas
e perseguindo as respostas”, disse.
O livro A Terra é Azul já pode ser encontrado em livrarias de todo o país, pelo
preço sugerido de R$ 69.

Para saber mais:
Dra. Sylvia no TED:
https://www.ted.com/talks/sylvia_earle_s_ted_prize_wish_to_protect_our_oceans
projeto Mission Blue:
https://mission-blue.org/
documentário no Netflix:
https://www.netflix.com/br/title/70308278
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Equipamentos, novidades

Neoprene FLEXA
Regulador LOOP Mares

R

egulador ideal para uso como stage, side
e uso nor mal por debaixo do braço, ele é
uma revolução de regulador vertical! Definindo novos padrões, o modelo único e exclusivo
da Mares representa a verdadeira inovação!

A

nova MARES BRASIL trouxe o que há
de mais moder no, com a tradicional qualidade MARES aliado ao melhor
design italiano, destaque para a Flexa,
que foi projetada especificamente para
águas temperadas e proporciona o melhor desempenho possível em qualquer
situação! Contém uma fivela na per na
para colocar o capuz ou o Bolso Smart
Flexa (em breve no site).

Onde comprar:
O MARESBRASIL.COM.BR é o site oficial da MARES.
Criado pelo próprio distribuidor brasileiro da marca, ele é o primeiro site
de mergulho completo, contando com um e-commerce da marca,
downloads de manuais em português, vídeos infor mativos sobre
os produtos, tabelas de tamanhos, assistência técnica e muito mais!
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artesanato, novidades

Almofada de
cilindro de mergulho

I

nfor mações sobre o material: linha 100%
algodão e almofada com enchimento de
fibra siliconada anti-alérgica, tamanho natural de um cilindro verdadeiro.

92

Onde comprar:
Infor mações sobre material: linha 100% algodão e
enchimento de fibra siliconada anti alérgica
Valor do tamanho S-80 190,00 reais
Tamanho S-40 140,00 reais
Feito por encomenda
Frete por conta do comprador
Contato pelo Facebook Sandrinha Mares ou pelo
Instagram @mares_de_linha_handmade

Our World Underwater 2018
Campeonato mundial de fotosub,

por: Erika Beux

Wide Angle Unrestricted

GOLD
Gannets feeding by
Greg Lecoeur
“Gannets feeding”
Location: Scotland
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Our World Underwater 2018
Honorable Mention

Wide Angle Unrestricted

Honu Love At Dusk by Renee
Capozzola (United States)
“Honu Love At Dusk”
Location: Maui, Hawaii

D

urante o festival de cinema
Our World Underwater, que
ocorreu nos dias 17 e 18 de Fevereiro em Chicago, foram divulgados os nomes dos vencedores do maior campeonato de
foto e vídeo subaquático, que
leva o mesmo nome do evento.

@DIVEMAG
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Our World Underwater 2018
bronze
we spinning around by Anders Nyberg (Sweden)
“we spinning around”

Macro Unrestricted

Location: Bali, Indonesia

A

beleza dos oceanos
foi destacada por milhares de imagens e vídeos de fotógrafos e cinegrafistas subaquáticos,
desde amadores à profissionais de todo o mundo.
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Our World Underwater 2018
Wide Angle Unrestricted

Macro Traditional

O

bronze
Greg Lecoeur
“Humpback whale”
Location: Tonga

@DIVEMAG

“Best of Show” do campeonato foi fotógrafo canadense Shane Gross, que
ficou em primeiro lugar na
categoria Macro Tradicional e
Grande Angular Tradicional.
A fotografia denominada por
Shane de “Density” mostra a
silhueta de três cavalos-marinhos no momento da desova.
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Our World Underwater 2018

Macro Unrestricted

gold
Songda Cai | China
“Dominate “
Location: Anilao Batangas

SILVER
Songda Cai | China
“Amazing “
Location: Anilao Batangas
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Honorable Mention
Hyppocampus guttulatus double exposure by Adriano Morettin (Italy)

Our World Underwater 2018

“Hyppocampus guttulatus double exposure”
Location: Gulf of Rijeka, Croatia, northern Adriatic Sea

Macro Traditional
Macro Traditional

E

le conta que tentou
capturar essa imagem
por cinco anos num pequeno lago das Bahamas que
abriga a maior diversidade de cavalos-marinhos do
planeta. “Este é um lugar
que precisa desesperadamente de proteção”, destaca o fotógrafo.

@DIVEMAG

SILVER
Anders Nyberg
Sweden
“In the Glans”
Location: Bali, Indonesia
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Our World Underwater 2018

gold
Shane Gross | Canada
“Mating”
Location: Eleuthera, Bahamas

A

outra foto de Shane
chamada “Mating”, retrata o acasalamento de
Tubarões-lixa
ou
Nurse
Shark (Ginglymostoma cirratum) nas Bahamas.
O prêmio de USD 55.000
foi dividido entre os vencedores do concurso.

Wide Angle Traditional
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Our World Underwater 2018
silver
David Salvatori | Italy
“Fast & Furious “
Location: Umkomaas (South Africa)

Wide Angle Unrestricted
Wide Angle Traditional

SILVER
Eduardo Acevedo | Spain
“Leatherback Turtle”
Location: Tenerife(Spain)

@DIVEMAG
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Our World Underwater 2018

Macro Traditional

bronze
Enrico Somogyi
“A Pair Yellow Gobies”
Location: Anilao, Philippines
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Our World Underwater 2018

Honorable Mention
Davide Lopresti
“Up”
Location: La Spezia - Italy

Macro Unrestricted

@DIVEMAG
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Our World Underwater 2018

BRONZE
Jason Sintek
“Encircled”
Location: Cabo Pulmo

Wide Angle Traditional
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Our World Underwater 2018

gold

Compactas

“Blenny under the Sun”

Enrico Somogyi
Location: Rab, Croatia

bronze
Sarah Vasend
“Tres Amigos”
Location: La Paz, Mexico

@DIVEMAG
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Our World Underwater 2018
Compactas

honorable mention
Ari Nieminen
Finland
“The Conductor ”
Location: Lake Vähä Arajärvi,
Finland

silver
Enrico Somogyi
“Swarm and Palms”
Location: Tulamben, Indonesia
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Our World Underwater 2018
Preto e Branco

bronze
Pedro Carrillo | Spain
“Carapace”
Location: Tenerife, Canary Islands, Spain

@DIVEMAG
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Our World Underwater 2018
Preto e Branco

silver
Greg Lecoeur
“Longimanus”
Location: Red Sea
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gold

Our World Underwater 2018
Preto e Branco

Vaclav Krpelik
Czech Republic
“ROCK AND LIGHT”
Location: Egypt

honorable mention
J.R. Sosky
Confira o resultado comple-

“Invasion”

to aqui, vídeos, premiações

Location: Monterey, CA

e outras informações:

@DIVEMAG

http://www.underwatercompetition.com/Competitions/our-world-underwater-2018
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www.azulprofundo.tur.br

ASIA
ÁFRICA

CARIBE

OCEANIA
Mauritius
Cabo Verde
Austrália
Tailândia
Filipinas
Maldivas
Indonésia
Wakatobi
Seychelles
Moçambique
Mar Vermelho
Micronésia
Palau
Tahiti
Ilhas Fiji
Fotos: Kadu Pinheiro

O mundo é o seu destino! Consulte seu dive center.

EMPRESAS PARCEIRAS

@mergulhenadan

CONHEÇA AS EMPRESAS PARCEIRAS DA DAN BRASIL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

MERGULHE
NESSA
NOVIDADE

Bahia

Paraíba

São Paulo - Grande São Paulo

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

The Bald Diver

Aquáticos Centro de Mergulho
Atlantis Divers
Emperor Diving
Paraiso Tropical Dive

Aqualander Mergulho
Dive for Fun
Extreme Divers - Dive10.com
Scafo - São Paulo
Scuba Point
SP Mergulho
Ocean Eyes Experience

Rio de Janeiro

São Paulo - Interior/Litoral

Distrito Federal
Resgate Fenix Brasília
Espírito Santo
C

M

Acqua Sub
Atlantes Dive Center - Guarapari

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Minas Gerais

Pernambuco

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

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

Dive Sul Mergulho
Planeta Mergulho

Paraná

Santa Catarina

Acquanauta
Scubasul Cursos de Mergulho

Patadacobra Adventures

Rio Grande do Sul

Acquacamp
Aquaventura
Blue Ocean
Captain Dive
Cedeira Dive Team
CNM Dive
Haloclina
Narwhal Mergulho
Omnimare
Scafo - ABC
Toca do Mergulhador
Universo Marinho

BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS INDIVIDUAIS DAN
Remoção aérea inter-hospitalar para emergências de mergulho.

Novo site da DAN Brasil. Acesse:

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

www.danbrasil.org.br

DAN Hotline 24h todos os dias da semana.
Entre outros benefícios aos associados.

MERGULHADORES AJUDANDO MERGULHADORES.
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