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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
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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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A DIVEMAG está disponível para ser visualizada em qualquer dispositivo que leia arquivos .pdf, seja computador,
tablet ou smartphone.
É simples e grátis: entre no site divemag.com, selecione a
edição e faça o download; assim que terminar, a revista
será exibida no seu navegador e você poderá optar por
salvá-la em sua biblioteca de arquivos.
Agora, é só aproveitar a sua Divemag, enviar para os amigos e colecionar as edições. E o melhor: sem custo e sem
limites.
Aproveite e baixe agora o seu exemplar.
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EXPEDIENTE
Capa: Roberto For miga

Feita por quem mergulha

14.
revillagigedo
méxico

Nesta edição
Mesmos lugares, diferentes olhares. Esta edição é dedicada aos
nossos colaboradores fotógrafos, com duas super matérias e um
portfólio.
Juan Quinteros e Michele Mastrocollo foram a Revillagigedo, conhecer esse destino de mergulho que está entre os top 10 do mun-

EDITOR
KADU PINHEIRO

do. Um dos melhores lugares para encontros incríveis com vida

38.
ilhas
seychelles

grande, principalmente as raias manta gigantes, que circundam
esse remoto arquipélago no meio do Pacífico.
Juan Murillo registra com suas lentes as ilhas Seychelles, outro lugar mágico dentro e fora da água, que deve entrar para a listinha de desejos de qualquer mergulhador e aventureiro.

CONTEÚDO

Entrevistamos e separamos um portfólio incrível do premiado amigo Roberto For miga, com sua visão peculiar e cheia de arte do
nosso mundo submarino.
E mais: novidades e meio ambiente, tudo isso só na sua Divemag.

14.
38.
56.
60.
62.

Revillagigedo, México
Ilhas Seychelles
Expedição Coral
Equipamentos, novidades
Portfolio, Roberto Formiga

Boa leitura!
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www.edenbeach.com

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

revill agigedo
Texto e fotos: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

V

ocê já pensou em ter um majestoso encontro com as gigantes raias mantas, ficar cara a cara com mais de 7 espécies diferentes de tubarões, famílias de golfinhos, raias
chitas, inúmeros cardumes de peixes, e dependo da época do
ano até tubarão baleia? Então Revillagigedo é o destino ideal
para você realizar esta aventura.

@DIVEMAG

foto: Juan Quinteros
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

D

eclarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO
em 2016 o Arquipélago de Revillagigedo atrai mergulhadores do mundo inteiro.

Localizado no Oceano Pacífico, aproximadamente a 390 km de
Cabo San Lucas, no estado de Baja Califór nia no México, o Arquipélago de Revillagigedo é uma rota migratória importante para
animais como golfinhos, baleias, tartarugas marinhas, atuns, diversas espécies de tubarões e baleias jubarte.
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foto: Michele Mastrocollo
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

O

arquipélago é composto por 4 ilhas vulcânicas: Socorro, Roca Partida, San Benedicto e Clarion.
Do píer de Cabo de San Lucas
embarcamos por volta das 21h
no luxuoso Belle Amie, o mais
novo barco da frota Nautilus Liveaboards, sem dúvida um dos
liveaboards mais bonitos que
operam na região.

foto: Juan Quinteros
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

@DIVEMAG

A

embarcação é simplesmente
impecável, per feita para nós
mergulhadores, nos sentimos
em um dive center hotel flutuante!
O Belle Amie possui 4 decks, 17 cabines
todas com ar condicionado, uma ampla sala de tv com uma estante cheia
de livros, dvds e jogos. Com 4 mesas
no espaçoso refeitório cabem confortavelmente todos os passageiros.
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foto: Michele Mastrocollo

Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

A

fotos: Juan Quinteros
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parte exter na do deck principal está dividida
entre a área de mergulho e um espaço exclusivo para equipamento fotográfico com várias
bancadas secas repletas de tomadas para recarga das
baterias. Na área de mergulho a cinlindreira, ampla o
suficiente para comportar os 30 mergulhadores, está
posicionada em frente a cascata facilitando a recarga
dos cilindros. Nesta área havia também tanques com
água doce para lavar os equipamentos, suportes para
pendurar as roupas após o mergulho e dois banheiros.
Para aumentar nosso conforto na popa do barco tinha
ainda dois chuveiros quentes que eram muito utilizados
após os mergulhos. O sun deck tem uma área enor me
para relaxar e interagir com os outros passageiros com
cadeiras para tomar sol e uma convidativa jacuzzi.
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

N

o dia da partida, fomos recebidos por toda
tripulação super animada, muito prestativa
e atenciosa, uma deliciosa taça de champagne e uma mesa com queijos e frutas, seguido
de um briefing feito pelo capitão sobre como seriam os próximos 10 dias de viagem. Logo, fomos
dispensados para nossas cabines pois iniciaríamos
cedo as atividades no dia seguinte.
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foto: Michele Mastrocollo
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

Foi recomendado que criássemos o
hábito de ler uma lousa, estrategicamente posicionada no refeitório,
próxima à porta de entrada e saída.
Todas as atividades do dia, assim
como os horários das refeições e das
saídas para os mergulhos e qualquer
infor mação relevante, eram escritos
nesta lousa diariamente.
foto: Juan Quinteros
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

N

a manhã do primeiro dia
de navegação, acordamos cedo, tomamos
café da manhã e fizemos o treinamento de emergência e evacuação do barco. T ivemos que
vestir os coletes salva vidas, ajudar uns aos outros, nos organizar
em fila e nos preparar mos para
‘deixar’ o barco.
O treinamento é muito importante para a organização dos passageiros em caso de uma emergência. A atividade fez com que
todos os passageiros se conhecessem um pouco melhor assim
como a tripulação. Apesar da
seriedade do processo, foi um
momento muito divertido.

@DIVEMAG
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

A

pós o treinamento, um dos
divemasters
entrevistou
todos os mergulhadores
e fomos separados em 3 grupos
por níveis de experiência, e logo
chamados ao deck de mergulho,
onde recebemos dois adesivos
contendo nossos nomes e um número, que serviriam para identificar o cilindro e a estação na cilindreira. Cada estação tinha um
espaço para deixar mos os equipamentos que seriam usados ao
longo da viagem.
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foto: Juan Quinteros
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

C

omo parte das medidas
de segurança, todos recebemos um Nautilus Lifeline
Rescue GPS – um dispositivo que
compartilha as infor mações de localização, para o caso de o mergulhador ficar à deriva, facilitando o
resgate. Os mergulhadores que não
tinham dive alert e sinalizador de
super fície receberam esses equipamentos também.
Com os grupos separados, as estações definidas, dispositivo de resgate e segurança em mãos, pudemos
iniciar o processo de montagem
dos nossos equipamentos pessoais
nas estações.

@DIVEMAG

foto: Michele Mastrocollo
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

O

Belle Amie carrega consigo 3
botes
infláveis
que chamamos de pangas. Assim que ancoramos o barco em um lugar
abrigado e seguro, próximo ao local onde serão realizados os mergulhos do dia, o transporte
até o ponto de mergulho
é feito pelas pangas. O
embarque dos mergulhadores e a saída de cada
grupo tem um intervalo
de 15 minutos entre um
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fotos: Michele Mastrocollo

grupo e outro. Os 3 botes
ficam na água ao mesmo tempo. Os pangeiros
se comunicam entre si e
com o barco através de
rádios. O DM que per manece no Belle Amie fica
responsável em anotar
a quantidade de mergulhadores que voltam para
cada panga, sendo assim
se você acidentalmente
se perder do grupo, você
emerge, infla seu sinalizador e um dos pangeiros
rapidamente te resgata,

notifica via rádio e todos
ficam sabendo imediatamente que você está
a bordo da panga e seguro. Para chegar mos na
Ilha de San Benedicto,
nossa primeira parada no
arquipélago, navegamos
por aproximadamente 30
horas, sim, o tempo de
navegação é bastante
longo, mas o espetáculo
que teríamos nos próximos dias compensou verdadeiramente cada segundo de espera.

@DIVEMAG
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

A

ilha de San Benedicto é a terceira
maior do arquipélago de Revillagigedo, com cerca de 2,6 quilômetros de extensão. Ficamos impressionados
com a beleza do lugar.
O primeiro mergulho foi chamado de check dive. O objetivo deste mergulho foi checar a quantidade de lastro assim como o
restante dos equipamentos, e treinar a entrada e saída dos botes de todos os mergulhadores.

@DIVEMAG

foto: Juan Quinteros
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

A

pesar de que não tínhamos muitas expectativas
em relação a este mergulho, fomos surpreendidos por
uma família de três golfinhos da
espécie nariz de garrafa, tubarões galha branca de recife, assim como inúmeros cardumes de
peixe, tudo isso em uma incrível
paisagem submarina.
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foto: Michele Mastrocollo
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

O

s mergulhos subsequentes foram em
um dos pontos mais
famosos da ilha de San Benedicto, o “El Boiler”. Alguns
dias o mar estava um tapete,
outros a super fície ficou bem
mais agitada, a panga precisava navegar mais lentamente e era necessário segurar realmente forte, deixando
nosso mergulho ainda mais
emocionante.
Este ponto de mergulho é
constituído por dois pináculos submersos. O maior é de
for ma oval e tem cerca de 40
metros de comprimento por
20 de largura, o topo da formação está submerso a aproximadamente 6 metros de
profundidade enquanto suas
paredes verticais descem até
os 40 metros.
O outro pináculo é em for ma
de “agulha” de dimensões
muito menores, e seu ponto
mais alto está a 21 metros de
profundidade.

foto: Juan Quinteros
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

E

m outras épocas do
ano, baleias jubarte e tubarões-baleia
costumam ser vistos neste
ponto, mas a característica que tor na o “El Boiler”
espetacular é a quantidade de raias mantas gigantes do pacífico (Manta Birostris) que encontramos
ali. Por ser uma estação
de limpeza as raias mantas são constantes por lá.
Mergulhamos com elas em

28

absolutamente todos os
mergulhos que fizemos no
“El Boiler”, alguns exemplares mediam por volta
de 7 metros de envergadura, em um dos dias tivemos
a sorte de mergulhar com
dois grandes indivíduos ao
mesmo tempo, sem dúvida
esse foi um dos momentos
mais emocionantes da viagem. Esses majestosos animais circulam entre os grupos de mergulhadores por

longos períodos, parecendo não se incomodar com
nossa presença, são extremamente dóceis e parecem desfrutar das bolhas
que fazemos. Foi impressionante ver como essas criaturas interagem com nós
seres humanos. Este é certamente um lugar excepcional para experimentar momentos mágicos ao
lado desses animais.

fotos: Juan Quinteros
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

C

omo se os nossos mergulhos no “El
Boiler” já não tivessem sido incríveis, no último mergulho, tivemos o
privilégio de ter um encontro simplesmente
encantador com uma família de golfinhos
que ficou nos rodeando e interagindo com
a gente nos proporcionando ótimos momentos com esses carismáticos animais.
Encerramos a série de mergulhos na Ilha de
San Benedicto com uma noite de tacos no
sun deck da embarcação.

@DIVEMAG

foto: Michele Mastrocollo
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

C

hegamos em Roca Partida cedo. Fomos presenteados
por um belo nascer de sol e após o café da manhã nos
preparamos para a série de mergulho que faríamos por
lá. Roca Partida é o cume de um estratovulcão submarino, é a
menor e mais inóspita ilha do Arquipélago de Revillagigedo, localizado a oeste de Socorro e San Benedicto, tem apenas 115
metros de altura e 300 metros de ponta a ponta.
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fotos: Juan Quinteros
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Roca Partida é abrigo para diversas espécies de tubarões, incluindo tubarões-de-galápagos, silks, galha branca de recife e
tubarões-martelo encontrados em profundidades maiores.
Os grandes cardumes de peixes por volta da for mação rochosa
compõem um visual cinematográfico.

Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

U

ma curiosidade sobre este ponto de mergulho são as “gavetas” de tubarões galha branca
de recife. Essas gavetas são buracos
erodidos na rocha, que os tubarões
usam para “repousar’. Observamos
gavetas com mais de 10 exemplares
de tubarões convivendo em per feita
har monia com moreias e lagostas gigantes.
Apesar de saber mos que dependendo das condições do mar é possível
dar a volta completa em tor no da rocha, infelizmente nos dias que mergulhamos no local a correnteza estava
extremamente forte, exigindo muito
esforço dos mergulhadores menos
preparados fisicamente.
A beleza do cenário na super fície se
compara ao show que presenciamos
embaixo d’água, Roca Partida nos
proporcionou o pôr do sol mais bonito da viagem.

foto: Michele Mastrocollo
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

N

fotos: Juan Quinteros

32

ossa viagem também
passou pela ilha de
Socorro, situada a 30
quilômetros ao sul de San
Benedicto. A ilha tem uma
área de 132 km2. É a maior
ilha das quatros que for mam
o Arquipélago de Revillagigedo. Lá está instalada uma
Base Naval Mexicana desde
1957, onde tivemos que fazer uma parada obrigatória
para passar mos por uma inspeção. Durante este procedimento dois oficiais visitaram nossa embarcação para
checar a documentação de
todos os passageiros.

@DIVEMAG

Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

N

33

fotos: Juan Quinteros
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o centro da ilha existe um vulcão ativo
chamado Ever mann, sua erupção mais
recente foi em 1993. Os mergulhos em
Socorro foram realizados em dois pontos, Punta Tosca e Cabo Pearce. Foram marcados por
uma paisagem lunar diferente de tudo que havíamos visto até aquele momento, assim como
nos outros pontos de mergulho do arquipélago
encontramos um número considerável de tubarões galha branca de recife e silks além de
lagostas, polvos, cardumes de peixes menores
e estações de limpeza.

@DIVEMAG

Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

Um dos momentos mais divertidos da nossa passagem
por Socorro foi o encontro
com 3 simpáticos golfinhos
que interagiram por um bom
tempo com nosso grupo.
Foi também em Socorro que
tivemos um dos momentos
que fizeram a viagem uma
grande aventura, fizemos
snorkel notur no com os tubarões silks, esses tubarões
são extremamente curiosos
e chegaram bem perto dos
mergulhadores que estavam
iluminando a água com suas
lanter nas.

foto: Juan Quinteros
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Revill agigedo | méxico | Por: Juan Quinteros e Michele Mastrocollo

foto: Michele Mastrocollo

D

epois de passar mos 10 dias
embarcados navegando pelo
Oceano Pacífico, ter minamos
a viagem no porto de Cabo San Lucas,
com o total de 24 mergulhos logados,
milhões de fotos e vídeos, histórias incríveis, momentos inesquecíveis, novos
amigos e aquela vontade de voltar.
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Reserve Hoje!
800.227.3483 | 954.929.0090
info@anthonyskey.com
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TRuk Lagon 2018
07 a 14 de outubro

Os mergulhadores tek encontrarão a bordo do Master Truk
a mais moderna infra estrutura
de equipamentos de mergulho
tek para permitir exploração
de naufrágios: booster para as
misturas, recargas de rebreathers, tanques duplo, Rebreather, stages de 40 e 80 pés cúbicos, oxigênio e hélio.
Mergulhos de 07 a 14 de outubro a bordo do Truk Master,
com instrutores tek brasileiros.
Valor da cabine master:

USD 3.195,00 por pessoa
Venha mergulhar com a gente!

www.maramar.com.br
maramar@maramar.com.br

T el: (3 1 ) 3 2 2 5 -0 0 2 9
Fotos: Aaron Wong

seychelles
Texto e fotos: Juan Murillo

F

azia tempo que queria conhecer
Seychelles, pois as imagens desse
arquipélago fascinam qualquer
amante da natureza. Além da beleza, a localização no oceano índico,
famoso pela diversidade de vida marinha, se tor na mais um atrativo para
qualquer mergulhador.

@DIVEMAG
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seychelles | Por: juan Murillo

D

entre tantos destinos que queremos conhecer, Seychelles
teve seu lugar quando surgiu aquela irresistível promoção de
passagem aérea! Bilhete na mão,
ainda tinha que organizar os mergulhos e a hospedagem.
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seychelles | Por: juan Murillo

T

enho uma certa preferência por mergulho em liveaboard, já que em geral
temos possibilidade de mergulhar mais intensamente e ir a
lugares mais remotos. Todavia,
as poucas opções na ilha eram
muito custosas para viajantes
individuais, e o número de mergulhos oferecidos era pouco,
sendo o tempo dividido com
outras atividades.

@DIVEMAG
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seychelles | Por: juan Murillo

A

ssim, acabei optando por
ficar em terra, pois existem
operadoras de mergulho
nas principais ilhas de Seychelles:
Mahe, Praslin e La Digue. Consegui
algumas dicas e dividi os dez dias
de mergulho do meu planejamento
de viagem entre Praslin e La Digue.
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seychelles | Por: juan Murillo

E

m Praslin existem apenas
três operadoras e em La
Digue duas, fiz a escolha
tentando conciliar principalmente a proximidade com o
hotel e a maior quantidade de
mergulhos oferecidos. La Digue foi o meu primeiro destino.
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seychelles | Por: juan Murillo

C

hegando em La Digue, uma péssima
surpresa: o barco da
operadora em que tinha feito a reserva estava quebrado! Corri para a outra operadora, a Treck Divers, mas
não haviam mais vagas para
o dia seguinte, todavia nos
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três dias subsequentes consegui mergulhar com eles.  
A Treck Divers tem um catamarã bem confortável, com
capacidade para cerca de
15 mergulhadores com grupos divididos em 4 mergulhadores por guia. De maneira

geral gostei da operadora, o
único ponto negativo é que
na maioria dos dias oferecem apenas dois mergulhos
pela manhã. Ocasionalmente são oferecidos três mergulhos, neste caso a saída dura
o dia todo, com almoço no
barco.

@DIVEMAG

seychelles | Por: juan Murillo

E

m Praslin, mergulhei com a Octopus
Divers. Eles têm quatro lanchas, dividindo os grupos entre 6 e 8 pessoas
por barco. Oferecem 3 mergulhos por dia
e uma vez por semana também fazem o
mergulho notur no. Também gostei desta
operadora, as lanchas não são confortáveis como o catamarã em La Digue, mas
propiciam velocidade e a possibilidade
de ir em pontos mais distantes.

@DIVEMAG
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seychelles | Por: juan Murillo

M

ergulho: a água é
mor na (27-28C), as
correntes
nor malmente brandas, boa visibilidade e mergulhos sempre rasos, de no máximo 20 metros.
Considero as condições muito
boas para mergulhadores menos experientes. O único ponto que me chamou atenção é
o excesso de ouriços do mar!
Estava com uma roupa bem
fina, de 0,5 mm, e acabei me
espetando 2 vezes, de for ma
que eu aconselharia uma roupa um pouco mais grossa para
fotógrafos ou mergulhadores
novatos!
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seychelles | Por: juan Murillo

V

ida marinha: a diversidade é grande; tubarões galha branca e lixa,
humpheads, napoleões, arraias, tartarugas e grandes cardumes são vistos com
frequência. Corais não são um ponto forte,
existe uma concentração de corais mortos em alguns pontos, mas o predominante
nos mergulhos é uma for mação rochosa.
Quanto a animais pequenos, podemos ver
nudibrânquios, peixe escorpião, wrasses,
moréias, crustáceos, entre outros. Fiz um
mergulho notur no, não vou dizer que foi
um mergulho sensacional, mas vi algumas
criaturas que nunca tinha visto antes, com
destaque para o longfin african conger e o
decorator crab.

@DIVEMAG
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seychelles | Por: juan Murillo
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F

otografia: a água estava com uma aparência
ligeiramente
leitosa, mas não atrapalhava a fotografia, pois
poucos lugares tinham suspensão. Usei uma grande
angular nos primeiros dias,
até que um dos meus fla-
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shes quebrou. Como macro não é um ponto forte do local, a partir dai
usei uma lente de zoom
inter mediária, de for ma a
ter bastante flexibilidade
para fotografar tudo o que
aparecesse pela frente!

seychelles | Por: juan Murillo

D

epois de ter minada minha maratona de mergulhos, minha esposa chegou, e fomos conhecer
as ilhas. Como eu já estava em Praslin,
começamos por lá, as melhores praias
são a Anse Georgette e a Anse Lazio, a
mais frequentada pelos turistas .
Outro destaque para quem está em
Praslim é a pequena Ilha Curieuse
(foto) , na qual existem muitas tartarugas gigantes, símbolo de Seychelles.

@DIVEMAG
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seychelles | Por: juan Murillo

E

m Praslin, ainda temos os Valle de Mai
e o Parque Fond Ferdinand, onde é possível ver
o Coco-do-mar, de for mato
sugestivo!
Depois de Praslin, voltei a
LaDigue, essa sem dúvida é
a ilha mais aconchegante.
Devido ao pequeno tamanho, a locomoção inter na
é feita preferencialmente de bicicleta. São várias
praias magníficas, uma do
lado da outra, as que mais
gostei foram a Grand Anse
e a Anse Source D’Argent,
que fica dentro de um parque nacional.
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seychelles | Por: juan Murillo

A

Anse Source D’Argent é sem dúvida a praia
mais disputada, não só pelos turistas, como
até pelos cachorros de rua da ilha!

Mahe foi nosso último destino, além de outras belas praias, existem algumas outras coisas para fazer, como cachoeira, jardim botânico, a Eden island. Todavia, nada que tenha me chamado muito
a atenção.
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seychelles | Por: juan Murillo

Dicas:

A

comodação: Reservei os hotéis
pela inter net, em La Digue fiquei no
Rising Sun Guesthouse; em Praslin
no Chez May Paule e no Tourterelle Holiday Home; em Mahe no Seychelles Yellow
Petals. No geral gostei muito de todos os
hotéis, ainda mais levando em consideração que esses estavam entre os mais econômicos.
A melhor época para mergulho costuma
ser em abril/maio e outubro/novembro,
Fui em novembro, peguei poucos dias de
chuva, mas nada que atrapalhasse o mergulho. Praslin e La Digue são muito próximas uma da outra e muitos dos pontos
de mergulho visitados pelas operadoras
de ambas as ilhas são os mesmos. Achei
melhor mergulhar saindo de Praslin, pois
a operadora tinha uma estrutura melhor e
também era um pouco mais barata; todavia, quem priorizar o conforto do catamarã pode ser melhor ficar em La Digue.
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seychelles | Por: juan Murillo
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A

luguel de carro é fundamental em Mahe e recomendado pelo menos uns
dois dias em Praslin. Foi a primeira vez que dirigi na mão inglesa,
mas até que a me adaptei rápido. As estradas têm muitas curvas e são bem estreitas, de forma que merecem cuidado.
Voos: existem algumas opções
para se chegar em Seychelles,
sendo os voos que fazem conexão no Oriente Médio nor malmente mais rápidos. Usei a Qatar
Airways, e na volta, por a conexão ser mais longa, aproveitei
para parar três dias em Doha, cidade na qual vale a pena uma
rápida parada.
Dinheiro: a moeda local é a Rupia de Seychelles, mas dólar e
Euro são bem aceitos.
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seychelles | Por: juan Murillo

S

eychelles sem dúvida é de uma beleza espetacular, suas praias com
certeza estão entre as melhores do
mundo! Quanto ao mergulho, acho que
não chega a ser 5 estrelas, mas é muito
bom, de for ma que recomendo muito o
lugar para quem quer mesclar mergulho
com um pouco de relax!
Outras fotos minhas de Seychelles e de
outros pontos de mergulho famosos pelo
mundo podem ser vistas no Instagram:
@juanmurillo74
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Museu Nacional inaugura “Expedição Coral: 1865-2018” no bicentenário
Exposição com acervo de espécies
que habitam os recifes de coral brasileiros celebra vanguarda científica e
museológica
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zenas de nichos, está o esqueleto de
colônia centenária do coral Mussismilia braziliensis. A peça foi datada por
meio de métodos de alta tecnologia,
e o resultado confir ma que sua coleta
foi realizada durante expedição ligada ao naturalista canadense Charles
Hartt, entre 1865 e 1876, na Bahia. Ele
foi pioneiro no levantamento geológico do Brasil e Diretor da Seção de Geologia do Museu Nacional em 1876.
Essa área da exposição busca resgatar o ambiente científico do século
XIX, apresentando o rico acervo do
Museu Nacional constituído de instrumentos científicos, vidraria de laboratório, além de fotografias, ilustrações,
fósseis, rochas, entre outros itens coletados e da época das expedições
da Comissão Geológica do Império. O
Gabinete de Curiosidades é uma referência à museografia clássica.

Pela “Expedição Coral: 1865-2018”, o
visitante é convidado a explorar a descoberta dos corais e ambientes coralíneos e seu estado de conservação,
desde o Brasil de Pedro II até hoje. A
abertura da exposição ocorre no dia
em que o primeiro museu e casa de
ciência do país completa 200 anos,
na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ela traz exemplares da fauna
dos recifes de coral do Brasil, telas interativas, instrumentos científicos, entre outras peças. Com a curadoria dos
professores Clovis Castro e Débora Pires, coordenadores do Projeto Coral
Vivo, patrocinado pela Petrobras desde 2006, a cenografia é assinada pelo
estúdio M’Baraká. Aberta ao público
a partir de 7 de junho, às 10h.

Acervo, interatividade e arte

Um dos destaques fica por conta de
uma revelação recente para a ciência. Em meio a um gabinete com de-

O pano de fundo da mostra é o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos (PAN

Corais). Um exemplar do peixe mero
(Epinephelus itajara) taxider mizado
com mais de 2 metros de comprimento
busca chamar a atenção para as espécies ameaçadas. Outras espécies-foco do PAN Corais estarão expostas
em bordados, em meio líquido ou com
o esqueleto seco, por exemplo.
Duas telas interativas buscam sensibilizar o público na exposição “Expedição Coral: 1865-2018”. De for ma
divertida, será possível jogar e compreender o impacto das ações das
pessoas em ecossistemas
como
banco de corais,
banco de gramas-marinhas e manguezal. Na outra
tela, o público poderá tocar o mapa
da costa brasileira para conhecer
unidades de conservação,
áreas
prioritárias do PAN

Corais, e projetos conservacionistas. Entre eles os cinco
da Rede Biomar: Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Golfinho Rotador e Tamar, que são
patrocinados pela Petrobras
por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Eles atuam de for ma complementar
na conservação da biodiversidade marinha do Brasil, trabalhando nas áreas de proteção e pesquisa das espécies
e dos habitats relacionados.
No teto, estará uma instalação de tecido e luz inspirada
na topografia do Recife da
Lixa, da região de Abrolhos,
desenhada por Hartt. Uma
série de exemplares de espécies marinhas que ocorrem
nos recifes brasileiros estará

disposta sobre ampla mesa.
Entre elas, uma tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta),
um baiacu taxider mizado, assim como outros peixes, arcada de tubarão, conchas e
ouriços. As janelas do salão
da exposição estarão encobertas por biombos vazados,
e a luz solar deixará sombras
inspiradas nas texturas do coral Mussismilia harttii: espécie
que somente ocorre no Brasil
e que seu nome é uma homenagem ao naturalista Charles
Hartt.

Sobre o Projeto Coral Vivo
O Projeto Coral Vivo é patrocinado pela Petrobras por meio
do Programa Petrobras Socioambiental e trabalha com

pesquisa, educação, turismo,
políticas públicas e sensibilização para a conservação e
uso sustentável dos ambientes
recifais e coralíneos do Brasil.
Concebido no Museu Nacional/UFRJ, hoje é realizado por
doze universidades e institutos
de pesquisa. Está vinculado
ao Instituto Coral Vivo, que é
o coordenador executivo do
Plano de Ação Nacional para
a Conservação dos Ambientes Coralíneos (PAN Corais).
Esse documento de pactuação está sendo realizado com
a coordenação geral do Cepsul/ICMBio. As ações do Projeto Coral Vivo são viabilizadas
também pelo copatrocínio do
Arraial d’Ajuda Eco Parque.

www.coralvivo.org.br

SERVIÇO:
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Exposição “Expedição Coral: 18652018” - Acervo e arte convidam público a conhecer a descoberta dos
corais e ambientes coralíneos e seu
estado de conservação, desde o Brasil de Pedro II até hoje.
Abertura ao público: 7 de junho de
2018, às 10h.

Em exposição: Até maio de 2019.
Dias e horários de funcionamento: De
terça a domingo, das 10h às 16h.
Ingresso: R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia)
para menores de 21 anos, maiores de
60 anos, estudantes e professores da
rede pública. Grátis para crianças
com até 5 anos e pessoas com deficiência. Entrada gratuita para todos
no segundo domingo de cada mês.
Endereço: Museu Nacional, Quinta
da Boa Vista, S/N, São Cristóvão, Rio
de Janeiro, RJ.
Contatos: (21) 3938-1123 e

www.museunacional.ufrj.br
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Equipamentos, novidades
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Zeagle lança a Scope Mono
LANÇAMENTO!!! Zeagle lançou a nova SCOPE MONO
MASK e nós já temos a pronta entrega.
O design compacto (frameless), silicone de alta qualidade e seu amplo campo de visão tor na a SCOPE
MONO MASK uma das melhores máscaras low profile
do mercado.
Design frameless over-molded proprietário da Zeagle
• Baixo volume, amplo campo de visão
• bolso nariz grande para maior conforto
• vedação facial em silicone Soft-touch
• Opções de cor de silicone e elástico
• Fivela de um botão acionada por polegar para ajustes fáceis em tempo real

Onde comprar:
Consulte seu dive center preferido
ou no site da www.xproaquatics.com
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Portfolio Roberto formiga
Como, quando e onde começou a mergulhar e se interessar por fotografia submarina?
A minha história com o oceano e
a obsessão para desvendar seus
segredos começou ainda na minha infância no Rio de Janeiro na
década de 1980. Tive a grande
sorte e o privilégio de ter nascido
em Copacabana a pouco passos
de uma das praias mais famosas
do planeta.
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portfolio: roberto formiga

Ir à praia nos finais de semana era
algo tão corriqueiro que quando criança saía de casa vestido só de sunga
de praia, descalço (risos) e sem trazer
nada comigo pois o único objetivo era
ficar o máximo possível dentro do mar.
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Ao passar dos anos, o interesse em nadar e surfar as
ondas foi sendo substituído pela implacável curiosidade de descobrir o que havia escondido sob aquela
infinita massa líquida. E assim, já adolescente, tomei
a decisão junto com um amigo de finalmente realizar
um curso de mergulho.
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portfolio: roberto formiga
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portfolio: roberto formiga

O desejo de registrar e divulgar através de fotografias
o que eu testemunhava com meus olhos acompanhou o
mergulho desde o início. Afinal, quando estamos apaixonados queremos contar ao mundo!
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portfolio: roberto formiga

Quais lugares de destaque já
teve a oportunidade de visitar?
Em

paralelo

à

minha

profissão

como engenheiro, nos últimos 15
anos tive a oportunidade de explorar toda a baía de Angra e Ilha
Grande e devo à esse litoral e
aos amigos que me acompanharam tudo aquilo que aprendi. Com
o passar dos anos adquiri novos
equipamentos e comecei a viajar
para conhecidos destinos de mergulho como Fernando de Noronha,
Bahamas, Bonaire, Ilhas Cayman,
Itália e México. Este último me
atraiu especialmente pela grande
biodiversidade tanto do lado do
Caribe quanto no Oceano Pacífico.
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portfolio: roberto formiga
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portfolio: roberto formiga

O que espera obter com seu
trabalho (fotos realizadas novos projetos etc)?
Essa é uma pergunta para a qual
busco respostas todos os dias (risos). Porque mergulhar e fotografar? Qual o motor por trás de
tanto trabalho e investimento? A
resposta mais natural que posso
conceder é que mergulho para satisfazer um espírito de exploração,
busca de novos conhecimentos e
contato com a natureza.
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portfolio: roberto formiga

69

portfolio: roberto formiga

A vida moderna trouxe inúmeros
benefícios para a humanidade mas
em contrapartida nos afastou do
mundo natural. Mergulhar possibilita o retorno às nossas origens
e ao mesmo tempo me dá a oportunidade de compartilhar com o
mas subaquáticos, cuja admiração
pode ajudar nos esforços de conservação do qual nosso frágil planeta tanto precisa.
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público as belezas dos ecossiste-
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portfolio: roberto formiga
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portfolio: roberto formiga
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portfolio: roberto formiga

Para preservar é preciso conhecer
e considero a fotografia um instrumento fundamental para alcan-
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çar esse objetivo.

portfolio: roberto formiga

“O caçador”, foto de um tubarão branco se
alimentando nas águas da Ilha Guadalupe,
no México, acaba de ser a vencedora do
concurso fotográfico “The Nature Conservancy 2018”, categoria wildlife.
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74

portfolio: roberto formiga

Espero poder realizar esse trabalho ainda por longos anos e conhecer partes remotas do globo que
Islândia e Noruega ao mar azul degradê das ilhas da
Polinésia. E, quem sabe, no futuro conseguir juntar
todo esse material em um livro impresso.
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estão na minha lista de desejos, das águas frias da
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www.azulprofundo.tur.br
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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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