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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

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

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

Inscrições

www.naui.com.br

25 anos do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos – Edmilson Junior
Programa REBIMAR (Recuperação da Biodiversidade Marinha) em sua nova
fase, com novas tecnologias para a pesquisa marinha brasileira – Robin
Hilbert Loose
SOBRASA - Estatísticas e a Importância Prevenção de Afogamentos –
David Spilzman
Operações de Mergulho no Exército Brasileiro - Forças Especiais CIOpEsp Cel Rodrigo Garcia Otto
RCP de Alto Desempenho e o Time de Resposta Rápida à Parada
Cardiorespiratória – Juliano Figueiredo
Acidentes e Incidentes com cilindros de mergulho e a Importância das
Inspeções obrigatórias – Mario Dalla
Plataforma de Ensino NAUI Powered by DAN em Português – Irène
Demetrescu
Recentes resultados das pesquisas cientificas sobre teoria de Ostwald x
RGBM - ICUE – Oswaldo Del Cima
"On Bubble Regeneration and Broadening and Hypothetical Impacts on
Decompression Schedules“ -Bruce Wienke
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nderwater rhinoceros
by Christian Gloor (mostly)…
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8A9671
by Montse Grillo
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_RAF1116
by Raffaele Livornese
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rockfish2Jun8-18
by divindk

Vem aí: Divemag Festival e Café com Bolhas
Com novo formato, evento vai movimentar
o mercado de mergulho brasileiro
Após o sucesso da memorável festa de aniversário de 6 anos da revista, em fevereiro, já decidimos repetir a dose: vem aí mais um Divemag
Festival, cheio de novidades. No dia 25 de agosto, o evento vai sediar a
primeira edição do Café com Bolhas, uma série de bate-papos intimistas
com lendas vivas do mergulho brasileiro. Em parceria com a Sea Shepherd
e com apoio da XPRO Aquatics, o dia será dedicado aos tubarões (Shark
Day), em prol da conscientização e proteção desses magníficos animais.
Além da troca de experiências com os convidados, o público participante terá acesso a diversos produtos e serviços e – claro – muita diversão.
No espaço da feira, haverá stands de fabricantes, dive centers e outros
players do mercado de mergulho. E, como manda a tradição Divemag,
não faltará apresentações acústicas de rock ‘n’ roll e bons drinks. Também
serão comercializadas canecas, bonés e lindas camisetas com a temática
tubarões, para angariar fundos para as campanhas da Sea Shepherd no
Brasil.
Convidados do nosso bate papo confirmados:
Gabriel Ganme, Kadu Pinheiro, Lalo Meurer, Claudio Guardabassi, Gabriel
Katter (GABA), Roberto Trindade, José Mario Ventura, João Paulo Pavani
Franco e Juan Quinteros
Teremos tarde de autógrafos com os autores Gabriel Ganme (livro ‘Sobre
Homens e Tubarões) e Alexandre Huber e Eric Comin (livro ‘Vida Marinha
Ilustrada para Crianças’), além de atividades de pintura e orientação
para os baixinhos.
Já reserve o dia todo na sua agenda e aguarde mais detalhes. Prepare-se
para mais uma tarde e noite de muito conhecimento,
conversas e risadas!
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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: Kadu Pinheiro

Feita por quem mergulha

14.
gili air
indonésia

Nesta edição
Este editorial tem uma abordagem diferente da de costume: vou reservar
minhas palavras e minha atenção aos mergulhadores que participaram
do fantástico resgate dos garotos na caver na da Tailândia. Uma prova
de que podemos direcionar nossos esforços e nossas habilidades para
fazer a diferença no mundo, que até algo que fazemos por lazer pode

EDITOR
KADU PINHEIRO

ser convertido em energia para literalmente salvar vidas. Bonito ver um
mercado como o nosso, tão competitivo e muitas vezes guiado pelo ego,

38.
mar
vermelho

se unindo por um bem maior, que transcende nacionalidades.
Também deixo uma nota de repúdio e em relação aos vários oportunistas
tentando tirar uma lasquinha da exposição gerada pelo acidente. Fabricantes de equipamentos tentando capitalizar para suas marcas; pessoas
que não tinham noção do esforço sobrehumano do resgate vindo a público para “explicar” uma atividadade que não dominam.

CONTEÚDO

Mais altruísmo: é disso que o mundo -- e o mergulho -- precisa. Parabéns
a todos os envolvidos neste resgate sem precedentes, que ainda será objeto de estudos por vários anos e, certamente, irá aprimorar as técnicas,

14.
38.
68.
72.
74.

Gili Air, Indonésia
Mar Vermelho, Egito
Meio Ambiente
Equipamentos, novidades
Tailândia, Resgate

equipamentos e procedimentos para explorações e situações de emergência em caver nas.
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

GILI AIR, Indonésia
Pequenas ilhas, grandes mergulhos | Texto e fotos: Kadu Pinheiro

C

onhecer as Ilhas Gili foi uma das mais
gratas surpresas de minha viagem à
Indonésia. Eu nunca havia ouvido falar das três ilhotas: Gili Trawangan, Gili Meno e
Gili Air, que juntas somam apenas 15 km2. Um
paraíso escondido entre Bali e Lombok.

@DIVEMAG
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

G

ili T é a maior e mais badalada, com mais opções de hospedagem e
diversão; Gili Meno é a mais tranquila e rústica, menos visitada
pelos turistas; Gili Air é menor e
mais próxima à costa de Lombok,
combinando sossego e uma ótima infraestrutura de mergulho.
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

E

m nenhuma das três há carros, prédios com andares ou
hotéis de rede. Todo o transporte é feito a pé, de bicicleta ou
em charretes, por caminhos de pedras ou terra. A maioria das pousadas não é abastecida com água
doce – acostume-se a tomar banho salgado, não é tão ruim.
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

Q

uase tudo é “pé na areia” nas
Gilis, em praias mais bonitas
– e vazias – que as de Bali. É
possível dar a volta a pé um qualquer
uma delas em pouco mais de duas horas – ou uma de bicicleta. De um lado
das ilhas, impressionantes vistas do
vulcão Agung e coloridíssimos pores-do-sol; do outro, o ofuscante nascer
o sol e a paisagem do vulcão Rinjani
de Lombok. Um espetáculo diferente a
cada dia.
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

D

urante a feira Adex, em Singapura, fui
convidado pela 7Seas – uma das melhores operadoras de mergulho da região, parceira da Dive Trek, com quem mergulhei em Bali na primeira parte da viagem
– a conhecer o trabalho deles em Gili Air.
Após cerca de 2 horas em um barco a partir
de Bali, cheguei à pequena e char mosa ilha,
onde me hospedei em um típico hotel com
bangalôs, super aconchegante.

@DIVEMAG
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

A

pós almoçar em um restaurante de praia, acelerei o passo para um
mergulho de boas vindas no fim
da tarde. Um gostinho do que
me aguardava os próximos dias:
pequenas criaturas coloridas,
como nudibrânquios, minúsculos frog fish e mantis shrimp, até
raias e tubarões.
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A vida na Indonésia – abaixo e acima d’água, dos
peixes aos pássaros – é um misto de espécies asiáticas e australasiáticas, nitidamente separadas pela
chamada Linha de Wallace, que passa justamente no Estreito de Lombok, entre Bali e Lombok. Bem
nessa área de transição ficam as Ilhas Gili, onde,
portanto, é possível ter contato com uma vida marinha muito extensa.

Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

T

artarugas marinhas, principalmente as de-pente, são
abundantes pelas for mações vulcânicas e coralíneas
que circundam as três ilhas, em
águas com temperatura por volta de 28ºC o ano todo. Um destino per feito para mergulhadores
iniciantes, mas que guarda segredos para os mais experientes.
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

S

ão cerca de 25 pontos de
mergulho na região das Gilis, com grande variedade
de topografia: paredões, passagens, pináculos, cânions e até
naufrágios. Corais duros e moles
colorem o fundo como um jardim.
Eles abrigam tubarões galha-preta e galha-branca, muitas tartarugas-de-pente, peixe-leão, peixe-escorpião, polvos, moreias,
cobras marinhas, diferentes tipos
de raias (chitas, pintadas e, entre dezembro e março, mantas),
anêmonas cheias de peixes-palhaço, cardumes de peixe papagaio a cada lua cheia e, raramente, até tubarão-baleia.
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

O

Recife de Haan, em Gili
Air, é considerado um dos
melhores pontos, onde é
possível ver criaturas raras, como
peixe-escorpião-cor-de-rosa,
cavalos-marinhos-pigmeus, peixe-cachimbo fantasma, polvo-de-anéis-azuis, frogfish coloridos, diferentes
nudibrânquios e muito mais.

@DIVEMAG

23

Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

O

notur no na costa de Lombok também é
imperdível: um visual de tirar o fôlego
durante a navegação no pôr-do-sol e
um mergulho fácil, gostoso, per feito para macro
fotografia. É nesta região que ficam os paredões
de centenas de metros de profundidade, parque
de diversões dos mergulhadores técnicos.
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

O

Imperdível mergulho
para ver o famoso
peixe mandarim, que
pode ser feito no recife em
frente ao píer da operadora
de mergulho. Há um horário
correto e um ritual de localização e apreciação, incluindo lanter nas com filtros vermelhos obrigatórios. Confesso
que foi um dos peixes mais difíceis que fotografei na vida!
Tímido e cheio de reservas,
manter o foco da câmera em
cima desse belo carinha por
mais de alguns segundos é
tarefa impossível até para os
mais experientes fotógrafos.
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

S

inta-se privilegiado se conseguir
registrá-lo, ainda mais se acertar a
hora do per for mático ritual de acasalamento: ao entardecer, o macho levanta sua nadadeira dorsal e nada em
volta da fêmea até agarrar a nadadeira
peitoral dela com a boca; os dois então
nadam em direção à super fície, conectados, expelindo o esper ma e os óvulos
que se unem para for mar os ovos.

26

@DIVEMAG

Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

N

o último dia, tirei
a parte da manhã
para fazer alguns
voos de drone sobre as
ilhas e registrar em fotos e
vídeos um pouco da beleza desse lugar fora d’agua.
Passei apenas três dias em
Gili, pouco tempo que deixa um gostinho de quero
mais. Espero retor nar em
breve para desfrutar melhor desse refúgio. Se tiver
a oportunidade, reserve
uma semana para o pequeno arquipélago.

@DIVEMAG
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

Como chegar?

P

artindo de Bali, há três portos de
onde partem os barcos para as
Ilhas Gili: Serangan (ao Sul, mais
próximo ao aeroporto, cerca de 2 horas de navegação), Padang Bai (central, mais movimentado e com opções
de horário, cerca de 1h15 de navegação), e Amed (na parte Oeste e mais
tranquila, onde estávamos, cerca de
1h de navegação). Também é possível embarcar no porto na ilha vizinha
Nusa Penida, se você estiver por lá.
Os mesmos barcos param nas 3 Gilis
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e depois atracam em Lombok – onde
também há um aeroporto para vôos
inter nos, que pode ser útil dependendo do seu itinerário. Seja de onde sair,
infor me-se no dia anterior (no hotel
ou nos quiosques de rua) sobre os horários das diversas empresas que operam a rota, que podem mudar devido
às condições de mar. Sempre escolha
a opção “fast boat”, se disponível –
há barcos mais lentos e baratos que
demoram até 4 horas para fazer a travessia.

@DIVEMAG
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

Mergulho

P

ara manter a qualidade das
operações de mergulho e evitar uma competição desleal –
garantindo assim a manutenção das
embarcações e dos equipamentos
e salários justos para os instrutores,
guias e staff –, foi criada a GIDA (Gili
Islands Divers Association).

foto: Michele Mastrocollo
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

T
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odos os dive centers que operam nas três
ilhas obedecem a um acordo de política
de preços, que apenas exclui a comercialização de equipamentos: as saídas recreativas para qualquer ponto custam o mesmo em
todo lugar, seja com quem você mergulhar;
assim como o valor de todos os cursos é tabelado, seja qual for a certificadora. Eles também concordaram em embutir uma “taxa de
recife” em toda saída de mergulho ou snorkel,
repassada para a Gili Eco Trust, que realiza limpeza de praias, reciclagem e ações de conservação dos ecossistemas marinhos.

Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

M

ergulhos notur nos ou técnicos
são organizados de acordo com
as solicitações. Há ampla oferta
de equipamentos para alugar, então se
você não possui ou prefere não carregar
o seu, fique tranquilo.

@DIVEMAG
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

A

inda assim, o mergulho é muito barato: cerca de
$35. A maioria das operadoras oferece três saídas
recreativas ao dia, de manhãzinha, no final da manhã
e à tarde – todas a bordo de barcos de madeira tradicionais da Indonésia.
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

@DIVEMAG

Você sabia?
- que Gili significa Ilha na indonésia ?
- as 3 ilhas juntas somam 15km2
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro

Você sabia?

- os meios de transporte oficiais são
a charrete e a bicicleta
- diferente de Bali, onde a religião
predominante é o hindu, nas ilhas a
maioria dos habitantes é mulçumana;
há uma mesquista em Gili Trawangan
- que a boca do frogfish pode se expandir para 12 vezes o seu tamanho.

@DIVEMAG

foto: Juan Quinteros
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Gili air | indonésia | Por: kadu pinheiro
- não há fontes de água nas Gilis, a não ser o próprio mar
- o estreito de Lombok separa as espécies asiáticas e australasiáticas da região

Você sabia?
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DESENHADO
PELA NATUREZA.

Descoberto por Você.
2018

21
X

TARIFAS ESPECIAIS

Reserve Hoje!
800.227.3483 | 954.929.0090
info@anthonyskey.com

ANTHONYSKEY.COM

TRuk Lagon 2018
07 a 14 de o u t u b r o

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

mar vermelho, rota dos naufrágios
Conhecendo a Terra dos Faraós até debaixo d’água

Texto: Erika Beux | Fotos: Erika Beux, Julio Spinel e Ronaldo Nascimento

P

oucos destinos de mergulho podem ser
tão bem casados com passeios culturais
incríveis como o Egito. Afinal de contas,
quem nunca sonhou em ver as Pirâmides de
Gizé, a Esfinge ou sarcófagos e múmias de perto? País mais populoso do continente africano,
com cerca de 90 milhões de habitantes, é um
dos destinos turísticos mais visitados do mundo,
devido a seu legado cultural, sítios arqueológicos e, claro, aos mergulhos no Mar Ver melho.

@DIVEMAG

Foto: Erika Beux
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mar vermelho | Por: Erika Beux

Q

uando estudamos as antigas civilizações na escola,
o Egito desperta fascínio
em muita gente, com suas figuras
mitológicas, disputas de poder e
um povo muito à frente de seu tempo – que ergueu pirâmides de mais
de 100 metros de altura com blocos de pedra de 2 toneladas cada
um, apenas com a “tecnologia” de
5.000 anos atrás.
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Foto: Ronaldo Nascimento
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mar vermelho | Por: Erika Beux

E

star em frente à única das Sete Maravilhas do
mundo antigo que sobreviveu ao tempo é realmente indescritível. As Pirâmides de Gizé foram
construídas no Antigo Egito, para guardar os corpos
mumificados de faraós e sacerdotes, juntamente
com suas riquezas (ouro, jóias, objetos de valor), já
que os egípcios acreditavam na vida após a morte.
Para eles, as pirâmides representavam os raios do
sol brilhando na direção da Terra, o que ajudaria a
alma do finado a encontrar o seu corpo, preservado, para ter vida novamente.

Foto: Erika Beux
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mar vermelho | Por: Erika Beux

O

utro ícone do Egito é a esfinge que
representa a cabeça do faraó Quéfren em corpo de leão; fica no mesmo complexo onde estão as pirâmides de
Gizé, porém, para ser apreciada de perto, é
necessário caminhar no sol escaldante por
uns 15 minutos e, para vê-la de frente com
as pirâmides ao fundo, outra caminhada de
mais 10 minutos. É tão surreal estar naquele
lugar que é fácil perder a hora de ir embora
ao ficar contemplando a paisagem.
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Foto: Erika Beux
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mar vermelho | Por: Erika Beux

Fotos: Erika Beux

À

noite, os turistas podem
prestigiar o show de som e
luz nas Pirâmides, sentados
em uma arquibancada de frente
para a Esfinge, enquanto ouvem
histórias das dinastias egípcias. Um
espetáculo fantástico. Ir à capital
exige mais três paradas obrigatórias: a Mesquita de Mohammed Ali,
o Museu do Cairo e o famoso Bazar
Khan El Khalili.
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mar vermelho | Por: Erika Beux

M

ohammed Ali foi comandante das tropas libanesas enviadas para libertar o Egito da
ocupação de Napoleão e,
na primeira metade do século XIX, construiu a maior
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Foto: Erika Beux

mesquita otomana no cume
da Cidadela do Cairo. Um
marco: feita em alabastro
e már more, pode ser vista
de qualquer lado quando
se aproxima da cidade. Já
Museu do Cairo é encanta-

dor por suas diversas salas e
galerias cheias de estátuas,
sarcófagos, esculturas de diversos faraós, com destaque
para a sala das múmias e os
tesouros de Tutankamon.

@DIVEMAG

mar vermelho | Por: Erika Beux

P

ara quem gosta de levar souvenir
e outras lembrancinhas do país, o
Bazar Khan El Khalili, ou simplesmente Mercado do Cairo, é o local perfeito. Incontáveis ruelas com centenas
de lojinhas que vendem de tudo – uma
espécie de “25 de Março” do Egito.
A maioria dos itens vendidos são de
qualidade duvidosa ou “cópia original”
de produtos de marca, então é preciso ficar atento. Muitos vendedores são
poliglotas e falam português (ou “portunhol”), o que facilita a barganha: você
consegue pagar até um quarto do valor
inicialmente pedido se negociar bem.

@DIVEMAG

Foto: Julio Spinel
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mar vermelho | Por: Erika Beux

T

er libras egípcias facilita o processo, já que o câmbio flutuante prejudica o pagamento em euro ou
dólar. Mas fique esperto: eles podem
tentar vender réplicas pelo mesmo
preço dos objetos verdadeiros; a palavra mágica quando você não quiser
comprar algo ou ser importunado por
vendedores é “La shukran”, que quer
dizer “Não, obrigado”.

Fotos: Erika Beux
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mar vermelho | Por: Erika Beux

U

ma viagem ao Egito não é completa sem uma visita a Luxor. Apesar de as atrações mais icônicas do país serem as
pirâmides, é em Luxor que o visitante sentirá o que foi o Império Egípcio e poderá visitar os grandes templos e mausoléus dos
principais faraós: Tutankamon, Seth e Ramsés. Distante apenas 1h
de voo de Cairo e pouco mais de 3h de carro de Hurghada, Luxor
guarda incríveis riquezas do Egito Antigo; os templos, obeliscos e
monumentos nos fazem viajar no tempo e refletir sobre os significados dos hieróglifos das majestosas colunas de Kar nak. À margem oeste do Rio Nilo, encontra-se o santuário de Hatshepsut, a
primeira faraó mulher da história do Egito.

@DIVEMAG

Foto: Erika Beux
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mar vermelho | Por: Erika Beux

A

viagem pode ficar
ainda mais incrível sobrevoando o
Vale dos Reis num balão;
para isso, é preciso sair às
3h da manhã para chegar
até o local de partida. Não
per mitiram que levássemos
mochilas ou câmeras grandes para dentro do cesto –
mas até registradas com o
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Foto: Erika Beux

celular as imagens são fantásticas –, por isso, vale levar o dinheiro e documentos dentro de uma pochete
ou “porta-dólar”. Experiência inesquecível. Ainda é
possível conhecer as fábricas de tapetes egípcios,
de objetos de alabastro,
de papiro, de essências e
muito mais.

mar vermelho | Por: Erika Beux

Você deve estar se perguntando:
“E os mergulhos?”

O

Egito é tão incrível que você pode conhecê-lo
até debaixo d’água. Localizado entre a África
e a Ásia, o Mar Ver melho banha oito países e
se comunica tanto com o Oceano Índico, ao sul, como
com o Mar Mediterrâneo, ao norte. O mar tropical mais
próximo da Europa é famoso por seus corais exuberantes e inúmeras variedades de peixes.

@DIVEMAG

Foto: Ronaldo Nascimento
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O
Foto: Ronaldo Nascimento
Foto: Erika Beux

Mar Ver melho – que
recebe este nome
por causa da alga
Trichodesmium erythraeum
– oferece mergulhos para
todos os níveis de certificações, inclusive mergulho técnico nos paredões
e naufrágios da Segunda
Guerra Mundial. A maioria das embarcações que
fazem os roteiros do norte partem das cidades de
Shar m el Sheik e Hurghada;
já as que fazem o roteiro
do sul (Brothers, Daedalus
e Elphinstone) saem de Port
Ghalib e Marsa Alam.

mar vermelho | Por: Erika Beux

Foto: Erika Beux

Foto: Erika Beux
Foto: Erika Beux

Foto: Erika Beux
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mar vermelho | Por: Erika Beux

O

roteiro norte, que escolhemos, é famoso pelos inúmeros naufrágios que ficaram
ainda mais conhecidos no Brasil depois do
programa Naufrágios, do Canal Off. Nos liveaboards que fazem o roteiro “The Best of Wrecks”, é
possível mergulhar em 11 naufrágios diferentes em
6 ou 7 dias, com direito a notur no no legendário
SS Thistlegor m. Os valores dos liveaboards podem
variar de 330 a 1100 euros, dependendo do roteiro,
quantidade de dias embarcados e a categoria do
barco/cabine.

Giannis D

Fotos: Erika Beux
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mar vermelho | Por: Erika Beux

A

maioria das operações são
feitas com “zodiac”, uma
espécie de bote inflável
que leva os mergulhadores até os
pontos de mergulhos, pois os barcos ficam atracados em locais abrigados das ilhas ou recifes. Alguns
botes possuem cilindreira para colocar o equipamento de mergulho
e se equipar somente quando chegar no ponto. Nos zodiacs menores, o mergulhador precisa navegar
de 15 a 20 minutos todo equipado.
Para quem possui restrições físicas
como lesões na coluna, isso pode
ser um problema.
Foto: Erika Beux

51

mar vermelho | Por: Erika Beux

Foto: Ronaldo Nascimento

J

acques Cousteau chamava o Mar Vermelho de “corredor das maravilhas” e
não é à toa. Veja um resumo dos principais
pontos de mergulho que conhecemos:
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Foto: Julio Spinel

T

he Brothers Island (Big Brother and Small Brother): duas ilhas no
meio do Mar Ver melho, cada uma é pouco maior que um campo
de futebol. Elas abrigam dois naufrágios lindos: Ainda e Numídia.
Na ilha ainda é possível encontrar estações de limpeza de tubarões, raias manta, barracudas, napoleões, garoupas e outros pelágicos. Por se tratar de um lugar remoto e desabrigado, geralmente
tem correnteza e os mergulhos são profundos.

@DIVEMAG

Foto: Erika Beux

Foto: Erika Beux

NUMIDIA
Foto: Ronaldo Nascimento

mar vermelho | Por: Erika Beux

A

ida: um cargueiro de suprimentos do exército egípcio que naufragou em 1957 ao colidir
com a ilha. A popa está aos 25m de profundidade e a proa ao 60m, inclinado quase na vertical.
A entrada para penetração fica por volta dos 30m e
a primeira saída aos 43m.

N

umídia: naufragou em 1901 depois que o capitão foi dor mir e o cargueiro britânico colidiu
com a ilha. Também é profundo: os destroços
começam aos 30m e vão até os 80m. O retor no desses mergulhos é no paredão de corais coloridos de
Brothers Island e, com sorte, é possível encontrar tubarão-gralha-branca-oceânico (Carchar hinus longimanus) rodeando o barco principal.
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mar vermelho | Por: Erika Beux

S

alem Express: tem um ar de
mistério que oprime qualquer
mergulhador. Naufragado em
1991, levou mais de 500 vidas com
ele numa das maiores tragédias do
Mar Ver melho – o respeito às vítimas deve estar na mente de quem
visitar esse naufrágio.
Foto: Erika Beux
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Foto: Erika Beux

mar vermelho | Por: Erika Beux

O

ferry boat voltava da Meca, com veículos
e mais de 1600 passageiros, quando uma
tempestade o fez se aproximar do recife
de Hyndman, onde se chocou e afundou em menos
de 30 minutos. Mergulhar no Salem Express é uma
experiência única; pode-se encontrar vestígios dos
passageiros, roupas, brinquedos e pertences pessoais. É importantíssimo seguir a máxima de “olhar e
não tocar”.

salem express

Foto: Julio Spinel
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mar vermelho | Por: Erika Beux

R

as Mohammed National Park: um dos
mergulhos mais incríveis do Egito, um recife em for ma de pináculos
com mais de 700 metros
de profundidade e estupidamente colorido com
corais moles, rígidos, gorgônias e peixes, muitos
peixes! São mais de 1.000
espécies em apenas 480
km². Lá encontram-se diversos naufrágios, conhecemos apenas dois deles:
Yolanda e Dunraven.

@DIVEMAG

Foto: Ronaldo Nascimento

56

@DIVEMAG

Fotos: Erika Beux

mar vermelho | Por: Erika Beux

S

hark & Yolanda Reef: apesar de não ter mos visto nenhum
tubarão, o “Shark Reef” deixa qualquer mergulhador fascinado por paredões de corais coloridos, preenchidos com
milhares de peixinhos alaranjados (Anthias squamipinnis). No
azul passam os cardumes de peixes pelágicos, inclusive o
famoso napoleão (Cheilinus undulatus), que é da família dos
bodiões, típico no Oceano Índico e também muito comum
no Mar Ver melho. A correnteza nos leva para o Yolanda Reef,
o naufrágio das louças sanitárias de porcelana incrustradas
de corais e habitadas por centenas de espécies de peixes.

YOLANDA
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mar vermelho | Por: Erika Beux
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D

unraven: o navio
carregava lã e algodão quando incendiou e naufragou em
1876, ao chocar-se com
o recife de Beacon Rock.
Está de cabeça para baixo, é facilmente penetrado e a comunidade recifal
que o habita é abundante.
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Foto: Erika Beux

DUNRAVEN

mar vermelho | Por: Erika Beux

Fotos: Julio Spinel

ROSALIE MOLLER

R

osalie Moller: um daqueles naufrágios emblemáticos, deixados
no fundo do Mar Ver melho durante a Segunda Guerra Mundial,
que se transfor mou em um prazer para os mergulhadores mais experientes. O navio carregava carvão e levou 11 vidas com ele ao
ser bombardeado por aviões, juntamente com o lendário SS Thistlegor m. O Rosalie não está nas rotas regulares de mergulhos por ser
um naufrágio profundo (começa aos 35 metros), geralmente com
forte correnteza e visibilidade não das melhores.
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mar vermelho | Por: Erika Beux

CARNATIC

Fotos: Erika Beux

R

ecife de Abu Nuhas:
um cemitério de naufrágios,
estrategicamente posicionado nas faixas de navegação do Golfo
de Suez. Quatro navios podem ser visitados: Chrisoula
K (ou Marcus), Kimon M, Carnatic e Giannis D, todos de
fácil penetração e um colorido vibrante de suas coberturas coralíneas.

G

iannis D: uma das silhuetas mais bonitas
do Mar Ver melho,
mas o seu interior pode ser
desorientador pois o naufrágio está ader nado e o mergulhador sofrer de tontura e
mal-estar.

Giannis D
60
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ChRISOULA K

Foto: Erika Beux
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mar vermelho | Por: Erika Beux

Foto: Erika Beux

Foto: Erika Beux

Fotos: Julio Spinel

Foto: Erika Beux

mar vermelho | Por: Erika Beux

SS THISTLEGORM

Foto: Ronaldo Nascimento

Foto: Erika Beux

Foto: Ronaldo Nascimento

Foto: Erika Beux

S
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S Thistlegor m: não poderíamos deixar de mergulhar naquele que
é um dos naufrágios mais famosos do mundo. O cargueiro naufragou em 1941 após ser bombardeado por aviões, quando levava
suprimentos para o exército britânico, como locomotivas, motocicletas, caminhões, tanques de guerra, ar mas, munições, baterias
de canhões e muito mais.

@DIVEMAG

mar vermelho | Por: Erika Beux

@DIVEMAG

O

s
liveaboards
fazem de três a quatro
mergulhos no Thistlegor m, sendo um deles notur no e um ou dois de penetração. Por ser um dos mais
visitados naufrágios do mundo, os mergulhos da manhã
costumam ser excessivamente cheios, já que as embarcações que fazem saídas diárias do continente também
vão para lá.
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Foto: Ronaldo Nascimento

SS THISTLEGORM

mar vermelho | Por: Erika Beux

aqui vão algumas dicas:

C

omo chegar: Ir ao Egito é relativamente fácil. Os voos que saem do
Brasil levam mais de 20h e fazem escalas por diversos países da Europa e África.
Por isso, se possível, é recomendado fazer um stopover em algum lugar no meio
do caminho para descansar – as sugestões são Itália, Turquia, Dubai, Alemanha
e Portugal.
Os brasileiros precisam de visto, que podem ser emitidos nas Embaixada do Egito
no Brasil, em Brasília, ou no Conuslado-geral, no Rio de Janeiro, ou mesmo nos
aeroportos do Egito, no momento do desembarque, por apenas 25 dólares e sem
nenhuma burocracia.

Fotos: Erika Beux
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Q

uando ir: As melhores épocas para
mergulhar no norte do Mar Ver melho são os meses de abril/maio e outubro/novembro, pois a temperatura pode
ficar entre 28-35°C durante o dia e 14-20°C
à noite. A temperatura da água fica por volta dos 22-25°C nesses períodos. Entre os meses de junho e setembro, a temperatura do
ar fica em tor no dos 40-42°C durante o dia e
26°C à noite.
Moeda: tanto o dólar quanto o euro são muito bem aceitos em qualquer lugar, porém a
conversão deles é péssima, pois os nativos
têm dificuldades de trocar o dinheiro estrangeiro por libras egípcias. Recomenda-se
trocar pouco dinheiro para a moeda local,
para poder barganhar melhor alguma compra de souvenir e até mesmo de bebidas e
lanches. Tenha sempre na carteira notas de
baixo valor para gorjetas (1 dólar, 20 libras
egípcias, 1 euro).
Ramadã: no período em que os egípcios estão no Ramadã, os horários dos passeios,
museus, templos são alterados e muitos restaurantes não abrem à noite. Portanto, pro-

mar vermelho | Por: Erika Beux
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grame-se. O ideal é sair bem cedo do hotel
para os passeios (algo em tor no de 6h-7h)
e retor nar por volta das 14h, por causa do
calor e horário de funcionamento dos locais
turísticos.
Vestimentas: o Egito é um país muçulmano e
recomenda-se respeitar a cultura deles. Os
visitantes devem evitar vestir-se de maneira
vulgar, usar roupas justas, curtas ou decotadas. As mulheres podem levar um lenço,
pashmina ou echarpe na bolsa para cobrir
ombros e colo quando visitarem as mesquitas e templos, até mesmo para evitarem insultos ou olhares constrangedores dos homens nas ruas.
Hotéis e guias turísticos: não economize em
hotéis e guias nos passeios terrestres. Os hotéis 5 estrelas com all inclusive são bem baratos e os guias credenciados, além de serem úteis para contar as histórias dos locais
turísticos (inclusive em português), servem
para recomendar restaurantes, organizar a
programação dos passeios de acordo com
o interesse e disponibilidade do visitante,
e até evitar qualquer gasto desnecessário

como pagar para entrar com câmeras nos
túmulos dos faraós.
Água: você pode esquecer de tudo o que
leu nesta matéria, mas a coisa mais importante que deve lembrar é de beber água.
Muita água! Quando você achar que já
bebeu água demais, beba mais um pouco
e preste atenção na cor da urina: se estiver amarela escura, beba muito mais água.
Com o calor do Egito, o corpo perde muito líquido; transpiramos e nem percebemos,
pois o suor evapora em instantes por causa
do clima seco. É comum sofrer de dores de
cabeça e diarreia por causa da desidratação, principalmente nos dias de mergulho.
Com quem mergulhamos: Dive Safari Master
- Barco Heaven Ruby
http://divesafarimaster.com
Hospedagem: Hurghada - Mercure Hurghada; Luxor - Sonesta St. George; Cairo
Le Meridien Pyramids
Passeios terrestres/guias: Memphis Tour
https://br.memphistours.com/

MERGULHADORES: VILÕES OU SALVADORES?

@DIVEMAG

Textos e Fotos: Gualter Pedrini – www.antropica .eco.br (Arte e Ciência a favor dos oceanos)

E

xiste um preconceito, por partes de alguns biólogos e ambientalistas, contra
o turismo de mergulho. Inúmeros trabalhos
científicos já demonstraram os alar mantes
impactos ao ambiente marinho originado
dessas atividades recreacionais. Por outro
lado, grandes nomes do conservacionismo, como Jacques Coustau e Sivia Early,
estimularam uma geração inteira a se tronar mergulhadores e amantes dos oceanos.
Decidimos começar essa coluna listando
5 ações que mergulhadores e operadoras
conscientes podem assumir em prol dos
oceanos:
1 - COPOS PLÁSTICOS - Cerca de 8 milhões de toneladas de plástico acabam
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nos mares todos os anos, sendo que 40%
desse plástico foi usado apenas uma vez
(copos, canudos, embalagens de isopor).
Operadoras e mergulhadores podem abolir os objetos descartáveis no seu dia a dia.
2 - ÂNCORAS - Corais e diversos outros
animais frágeis costumam frequentar pequenas profundidades, o que os tor na vulneráveis ao fundeio de embarcações. Instalar poitas nos pontos de mergulho mais
visitados nas operações é o ideal. Caso
não seja possível, procure uma rocha lisa
(sem corais, esponjas, ouriços etc) e prenda a âncora mergulhando ao invés de
jogá-la na água. Cobrar essas ações da
operadora a qual está usando é uma forma de proteger os ambientes recifais.

3 – NÃO COMA CAÇÃO – Brasil e México
são os únicos países que pescam tubarão
e vendem para consumo com outro nome
para enganar o consumidor. Lembre-se:
cação é tubarão ou raia e foi capturado em pesca de arrasto, a qual provoca
grande destruição ao leito marinho. Não
compre ou consuma cação e infor me seus
familiares e amigos.

4 - CUIDADO COM A FLUTUABILIDADE

5 - NÃO TOCAR, MOLESTAR, ALIMENTAR

Todos os grandes estudos que apontam os
pontos negativos do turismo de mergulho
destacam o péssimo controle de flutuabilidade por parte da maioria dos mergulhadores. Por causa disso, um mergulhador
de experiência média pode tocar cerca
de 50 vezes em corais ou outras estruturas
frágeis. Prefira nadar a certa distância das
algas, esponjas e corais e tenha cuidado
com o empuxo de água criado pelas nadadeiras.

Durante o “batismo”, muitos Diver Masters
gostam de manipular a vida marinha e o
substrato para cativar os turistas e proporcionar as famosas selfies. Uma prática
aparentemente inofensiva, mas que acaba gerando muito stress a animais e danos
ao ambiente, além de criar no turista um
mau hábito. Por exemplo, as estrelas-marinhas podem morrer caso fiquem alguns segundos fora da água. Já cavalos-marinhos
e ouriços ficam vulneráveis a predadores
quando retirados dos locais em que estão
fixados. Então, vamos dar o exemplo!

@DIVEMAG
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Equipamentos, novidades

Zeagle lança coletes da Linha sport
O colete masculino BRAVO com cordura 1000 Denier e
revestimento de poliuretano ter moplástico de 10 mm
feito para resistir ao desbotamento e à abrasão. Seu
backplate de trama dura apresenta duas tiras para
cilindros e uma alça adicional para segurança e transporte. O BRAVO é complementado pelo MARINA, um
colete estilo jacket envolvente projetado exclusivamente para o público feminino com funcionalidades e
personalidade incomparáveis nesse segmento.

Marina

O tecido rígido do MARINA na placa de apoio proporciona conforto em relação a placas traseiras de plástico rígido e volumoso, e possui acolchoamento extra
nas áreas lombares e do pescoço. O MARINA combina
a renomada durabilidade da Zeagle com uma estética de design agradável e bonita para as mulheres.
Os dois possuem ainda:
• Bolsos integrados de lastro,
• 6 D-rings de alumínio

Bravo

Tamanhos Bravo: S (31lbs lift); M (36 libras); L (41 libras);
XL (45 libras); XXL (45 libras)
Marina: XS (28lbs); S (30 libras); M (34 lbs); L (40 libras)

Onde comprar:
Consulte seu dive center preferido
ou no site da www.xproaquatics.com
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Conheça os mergulhadores-heróis do resgate na Tail ândia
Por: Marcella Petrere Duarte, fotos: divulgação
Cem profissionais de diversos
países se uniram para realizar
a mais desafiadora operação
de resgate subaquático da
história; conheça detalhes de
como os garotos foram retirados de uma caverna alagada
do sistema Tham Luang
Com pouca experiência em
caver nas com restrições estreitas e baixa visibilidade, os
Navy Seals tailandeses dependeram da ajuda inter nacional,
principalmente de experientes
mergulhadores e espeleologistas europeus, para resgatar
os 12 garotos e seu treinador
do time Wild Boars – que ficaram presos por mais de duas
semanas no sistema de caver-

nas Tham Luang, no norte do
país. Cerca de 100 mergulhadores, apenas 40 deles tailandeses, participaram da operação, que entrou para história
como o resgate subaquático
mais difícil e, felizmente, bem
sucedido já realizado. Conheça alguns dos mergulhadores
que desempenharam papel de
destaque para o sucesso da
missão.

@DIVEMAG

Os britânicos
A operação, da maneira como
foi realizada, se apoiou principalmente no trabalho de mergulhadores civis britânicos, com
as técnicas necessárias para um
resgate tão delicado e muita

experiência em condições de
“sump” – combinação de mergulho e espeleologia, com alternância de áreas secas e alagadas, incluindo restrições dentro e
fora d’água, correnteza e pouca
visibilidade.
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Resgate, tail ândia
Foto: Rick Stanton, Chris Jewell, Connor Roe, Josh Bratchley, Jim War ny, Mike Clayton

Vernon Unsworth e Tim Acton
O primeiro a chegar ao local
– e um dos últimos a sair – foi
Ver non Unsworth, inglês de St.
Albans, que hoje vive na Tailândia, próximo às caver nas. Segundo ele, o sistema de Tham
Luang é sua “segunda casa”,
após ter passado os últimos
6 anos explorando-o. Foi ele
quem inicialmente apontou o
local mais provável em que o
grupo poderia ter se abrigado
– os garotos foram encontrados apenas 400 metros a frente
desse ponto. Unsworth também
foi essencial para persuadir as
autoridades tailandesas a levar a expertise britânica para
o resgate.
“Os Navy Seals entraram nos
túneis mas voltaram pois não
conseguiam enxergar nada na
água lamacenta. Eu fiz alguns
mergulhos solo para ver como
estavam os níveis de água pelo
túneis e disse que conhecia
alguns rapazes que poderiam

ajudar”. Ele atuou em todos os
17 dias de operação, e lembra
que o último foi o mais difícil.
“Tínhamos de tirar as últimas
4 crianças, mais o treinador e
mais os 4 Navy Seals que estavam acompanhando eles. E a
água estava mudando rapidamente, era possível ver os níveis
subindo enquanto mergulhávamos. A tensão era palpável.
T irar qualquer um deles vivo já
teria sido um milagre. Agora
salvar todos os 13... foi um dos
maiores milagres já vistos”, disse Unsworth.
T im Acton, 39, é de Harwich,
onde trabalhava com mergulho
comercial, mas vive no Sudeste
Asiático há 12 anos. Ele esteve
no meio no tsunami de 2004,
ajudando no resgate após a
vila onde ficava seu dive center ter sido inundada – por isso
foi requisitado pelas autoridades tailandesas logo no início
das operações para iniciar o
mapeamento dos túneis.

Foto: Robert Charles Harper, Ver non Unsworth
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Resgate, tail ândia
Foto: Richard Stanton, Robert Charles Harper, JohnVolanthen

John Volanthen, Rick Stanton
e Robert Harper
Com o OK do gover no tailandês,
Unsworth entrou em contato com
seus colegas do British Cave Rescue Council (BCRC), que reúne
15 times de resgatadores de caver na, alagadas ou não, espalhados por todo o Reino Unido.
Três experientes mergulhadores
se voluntariaram e rapidamente
voaram até Chang Rai: John Volanthen, Richard William Stanton
e Robert Charles Harper. Uma de
suas primeiras ações foi cabear
os túneis, organizando a busca
e per mitindo que os mergulhos
subsequentes de todos fossem
mais fáceis e seguros.
Volanthen, 46, consultor de TI
em Bristol, e Stanton, 56, bombeiro aposentado de Conventry, integram Equipe de Resgate
em Caver nas South e Mid Wales.
Juntos, já participaram de diversas operações de resgate, além
de explorações de sistemas e
quebras de recordes mundiais.

@DIVEMAG

A dupla é considerada o “T ime
A” do Reino Unido. Foram eles
quem localizaram os garotos,
após 9 dias presos, no dia 2/7.
Os mergulhos foram apoiados
por Harper, 70, um especialista
em espeleologia veterano de
Somerset.
Em 2004, Stanton apareceu nas
manchetes mundiais pela primeira vez, ao resgatar 13 espeleologistas do gover no britânico,
presos por águas de enchente
no sistema Cueva de Alpazat,
no México. Ele conseguiu realizar um mergulho de cerca de
200m com cada uma das vítimas – esse havia sido o resgate
subaquático mais desafiador da
história até então. A extensão
do que foi feito na Tailândia não
tinha precedentes.
Volanthen descreveu como foi
realizada a extração dos 12 garotos e seu treinador: “Nós praticamos algumas técnicas na
piscina de um clube da região,
com alguns garotos tailandeses

com a mesma idade e peso, e definimos o melhor plano. Prendemos
um cilindro na frente do garoto, que usava uma mascava full-face.
Basicamente, tínhamos uma alça nas costas dele para manobrá-lo
pelas passagens. Se quiser uma imagem mental, seria mais ou menos
como carregar uma bolsa de compras: às vezes você segura próxima
ao peito se a passagem é estreita e, se o caminho é largo, você pode
levá-la ao seu lado e evitar qualquer obstáculo.”
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O garoto era conectado ao mergulhador por um cabo, para sempre estarem em contato físico,
mesmo no caso de perda visual
na água barrenta. Cerca de 40%
da jor nada para fora envolveu
mergulho; em outras partes, a
água ficava na altura do peito e
era possível boiá-los; nas últimas,
onde era se conseguia caminhar
pela lama e fazer pequenas escaladas, os garotos eram colocados
em macas e carregados por resgatadores ou içados por cordas.
A máscara full-face, com interior
pressurizado, foi essencial para
per mitir o relaxamento e a respiração nor mal dos garotos, e permaneceu conectada em seus rostos até a saída da caver na.
“Somos heróis? Claro que não;
apenas exercemos um conjunto
de habilidades muito especiais,
que nor malmente usamos para
nossos próprios interesses mas, às
vezes, somos capazes de dar algo
de volta à comunidade”, disse
Stanton.
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Já Volanthen declarou: “Eu mergulho por paixão e sempre me
perguntei se teria um propósito.
Estas duas semanas foram para o
que eu me preparei a vida toda”.

Chris Jewell e Jason Mallison
Após a localização do grupo, mais
mergulhadores do BCRC se uniram à operação, entre eles, Jason
Mallison, 50, Chris Jewell, 35.

Aproveitei para levar um ‘wetnotes’ para que eles pudessem escrever mensagens para os familiares, como maneira de animá-los”,
lembrou Mallison. Foi ele quem tirou o primeiro garoto da caver na
– e o último também.

A dupla levou para a Tailândia
mais de 500kg de equipamentos
para mergulho técnico e resgates
extremos, incluindo rebreathers,
roupas secas, muitos adaptadores
(os cilindros tailandeses tinham
conexão yoke, enquanto os reguladores dos mergulhadores técnicos eram DIN), blocos de troca
de gás (per mite trocar o cilindro
durante o mergulho) e Heyphones
(sistema de comunicação por rádio entre uma caver na e a superfície).
“Assim que chegamos, nossa primeira missão foi se familiarizar com
os ‘sumps’ – seis longas seções subaquáticas, totalizando mais de
1km, com ‘pontos de estrangulamento’, que eram os grandes entraves para a retirada das vítimas.
Também fizemos medições dos níveis de oxigênio nos túneis e no
sangue dos garotos, com oxímetros de dedo.

Foto: Resgate
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Foto: Jason Mallison
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O resgate foi realizado em quatro etapas: no dia 8/7, saíram os
4 primeiros garotos; no dia seguinte mais quatro; por fim, em
10/7, foram retirados os últimos
4 garotos, o treinador e os 4 Seals (um deles médico, que se
voluntariou a não abandonar o
grupo até que fossem salvos) –
que, apesar de mergulhadores,
não tinham o treinamento necessário para atravessar aquelas condições. Mallison detalhou os procedimentos dos dias
cruciais da operação:
“A partir do momento em que
decidimos retirar o grupo de lá,
Chris e eu estávamos entre os
quatro mergulhadores que foram até a caver na, escura e
úmida. Cada um preparou um
garoto para o resgate, ajudando-o a vestir o neoprene e os
capuzes e certificando que a
máscara full-face estava bem
selada em seu rosto. Na hora
certa, colocamos ‘nosso’ garoto deitado de barriga para
baixo na água e gentilmente o
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empurramos para baixo da super fície, conectados um ao outro por um cabo. O garoto estava de colete equilibrador, e
nós o segurávamos pelas tiras
nas costas e carregávamos seu
cilindro na frente.
Tínhamos feito alguns testes em
uma piscina mas ainda não sabíamos se nosso plano daria
certo... fui eu que levei o primeiro garoto para fora. O primeiro trecho do mergulho era
o ‘sump’ mais longo, com 320m
totalmente debaixo d’água,
mas largo o suficiente para que
o mergulhador pudesse guiar a
si próprio e sua carga preciosa,
usando o cabo e nadadeiras,
por cerca de 20 minutos. Dependendo da seção, nós tínhamos de movê-los, às vezes até
passando por baixo da gente
ou lançando-os à frente nas
fendas mais estreitas.

respiração, alguns mais longos,
outros mais rasos, para entender se estavam passando bem.
Nem sempre dava para ver seu
rosto através da máscara, mas
ouvíamos as bolhas. Eles entendiam apenas algumas palavras
em inglês, a gente basicamente perguntava ‘ok?’ para tentar acalmá-los. É algo muito
forte ser totalmente responsável pela vida de alguém, ainda
mais uma criança.
Foto: Chris Jewell

Os garotos estavam levemente sedados, então tínhamos de
nos acostumar a seu ritmo de
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Tínhamos de ser cuidadosos para nunca soltar o
cabo-guia e nem acidentalmente desalojar a máscara do garoto. Nós nem usamos luvas na hora
do resgate, para ter mais sensibilidade das condições e poder protegê-lo melhor de pedras pontiagudas. Saímos com as mãos muito feridas. Estou
acostumado a isso no meu trabalho de operações
com cordas, mas Chris parecia um guerreiro dos
teclados que socou paredes. Brincadeiras a parte, demorava cerca de duas horas para atravessar mos aquele longo quilômetro, levando cada
garoto até o trecho ‘seco’ da caver na, onde os
entregávamos à equipe de militares resgatadores
tailandeses e norte-americanos.”

Connor Roe, Josh Bratchley e Jim Warny
Três jovens mergulhadores do CDG (Cave Diving
Group, a mais antiga organização de mergulho
técnico e de caver na do mundo, fundada em 1946
por Graham Balcombe) do Reino Unido também
participaram da operação: os britânicos Connor
Roe e Josh Bratchley e o irlandês Jim War ny. “Nós
trabalhamos como uma time, não apenas entre os
britânicos mas uma miríade de outras nacionalidades. Tudo correu melhor do que imaginávamos.
As coisas que aprendemos nesta operação vão
ajudar outras pessoas eventualmente presas em
caver nas no futuro”, disse Bratchley.

Foto: Resgate

No terceiro dia, a equipe percebeu que o tempo estava se esgotando e precisariam concluir a
operação, retirando as 9 pessoas que ainda estavam na caver na. Diferente do que a imprensa
divulgou, o treinador foi a 9ª pessoa a ser retirada
(o primeiro no último dia), e não a 13ª. Mallinson
optou por fazer uma “jor nada dupla”: assim que
atravessou o último dos garotos pelo trecho subaquático, o entregou ao mergulhador Jim War ney e
já retor nou para auxiliar um dos Navy Seals. Jewell,
Stanton e Volanthen fizeram o mesmo. “Naquele
momento a visibilidade já estava muito pior, você
literalmente não conseguia ver um palmo a frente.
Nós grudamos nosso rosto com o da vítima, para
que não houvesse nenhum risco de colisão”, disse Mallinson, que é parceiro de John Volanthen e
Rick Stanton há muitos anos: em 2010, o trio bateu
o recorde de penetração em caver na, chegando
a 8,8km no sistema Pozo Azul, na Espanha.

79

@DIVEMAG

Resgate, tail ândia
Foto: Ben Reymenants, Vsevolod Korobov, Maksym Polejaka

Time euro-canadense
Erik Brown
Ben Reymenants e
Claus Rasmussen
O belga Ben Reymenants é o
fundador da Blue Label Diving,
uma das maiores operadoras de
mergulho técnico da Tailândia,
em Phuket. Foi um dos primeiros a chegar ao local e iniciar
os mergulhos de busca pelos
garotos, e estava alguns metros
atrás de Rick Stanton e John Volanthen no momento em que
eles foram encontrados. Dinamarquês, Claus Rasmussen vive
há anos no Sudeste Asiático,
trabalhando para diversas escolas de mergulho. Atualmente,
é instrutor na operadora de Reymenants.

Canadense, Erik Brown é instrutor de mergulho técnico em
Vancouver e foi um dos fundadores da escola Team Blue Immersion, no Egito. Ele relata ter
feito sete mergulhos em nove
dias de resgates, acumulando
63 horas dentro das caver nas
de Tham Luang.

Maksym Polejaka e
Vsevolod Korobov
O francês Maksym Polejaka e
o ucraniano Vsevolod Korobov
também se juntaram ao grupo,
que totalizou 19 mergulhadores
realizando de fato a operação
de retirada dos garotos.

Mikko Paasi e Ivan Karadzic

Os australianos

O finlandês Mikko Passi e o dinamarquês Ivan Karadzic são sócios em um pequeno dive center
na ilha tailandesa de Koh Tao e
especialistas em mergulhos em
naufrágios e caver nas.

Richard Harris e Craig Challen
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O mergulhador e médico anestesista Richard “Harry” Harris ficou conhecido como uma das
figuras principais na fase crucial

do resgate dos garotos. Foi ele quem avaliou o grupo e deu o sinal
verde para início da operação e também fez o acompanhamento de
todas as vítimas durante as retiradas. Seu dupla e braço-direito foi
seu colega de muitos anos, Craig Challen, mergulhador e veterinário.
Ambos fazem parte de uma equipe australiana de mergulho em caver na chamada Wet Mules. Eles chegaram ao local no dia 5/7, com
mais cerca de 20 reforços australianos (incluindo 6 mergulhadores
de caver na da Polícia Federal e 1 mergulhador da Força de Defesa).
Após o sucesso da operação, Harry compartilhou um emocionante
relato dos 8 dias que viveram em Chang Rai:
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“Eu nunca vi nada parecido com isso, o homem lutando para controlar as forças naturais das águas
das monções. (...) No momento em que chegamos
ao local, mergulhadores locais como Ben Reymenants e o quarteto espetacular britânico (John
Volanthen, Rick Stanton, Jason Mallinson e Chris
Jewell) já estavam realizando os mergulhos mais
extraordinários pelo sistema de caver nas e passando cabos robustos que per mitiram que todos
os mergulhos subsequentes fossem não só possíveis, mas seguros. Os esforços e habilidades destes caras em marcar essa rota não podem ser subestimados. Seguir a linha de alguém é muito mais
fácil do que encontrar seu próprio caminho. Rick
e John não apenas encontraram as crianças e o
treinador vivos, como transmitiram a gravidade da
situação para o resto do mundo e, assim, o resgate foi levado a sério. Os britânicos ainda fizeram
diversos mergulhos para abastecer o time de futebol e os quatro Navy Seals tailandeses, per mitindo que se preparassem e se fortalecessem para
o resgate. Confor me as crianças saíam, os quatro
mergulhadores britânicos de resgate eram apoiados por Craig e eu; três jovens talentosos do CDG
(Cave Diving Group) do Reino Unido – Connor, Josh
e Jim; e o time euro-canadense – Erik, Ivan, nosso
bom companheiro Claus e Nikko. A pressão que
foi colocada nesses caras foi imensa, e eles não
deixaram cair nem por um segundo. (...)

81

Eu queria escrever isso para tentar dar crédito a
todas as pessoas que estiveram de alguma for ma
envolvidas. Craig e eu estivemos sob os holofotes
em nossos esforços mas queremos que todos percebam que, embora possamos ter nos tor nado o
rosto desse resgate por algum motivo, todos deveriam saber que o papel que desempenhamos
não era mais ou menos importante do que o das
outras centenas (talvez milhares) de pessoas envolvidas. Nossa participação ficou parecendo ser
muito mais nobre do que realmente foi; nós apenas nos consideramos sortudos por ter mos algumas habilidades com as quais pudemos contribuir
para o maravilhoso desfecho.”

@DIVEMAG

Foto: Richard Harris e Craig Challen
no avião de volta para a Austrália
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Foto: os 4 Navy Seals que saíram por último

Tailandeses
Navy Seals

Saman Gunan

Vários membros das forças especiais da Marinha tailandesa fizeram parte do resgate,
incluindo cerca de 40 mergulhadores. Os que ficaram
mais conhecidos são um médico, identificado como Pak
Lohar nshoon, e três mergulhadores, que não tiveram seus
nomes revelados: os quatro se
voluntariaram para ficar junto
com os meninos na caver na,
desde que foram encontrados
até o eventual resgate, e foram
os últimos a sair de lá.

Uma triste baixa durante as
operações: a morte de Saman
Gunan, 38, ex-Navy Seal que se
voluntariou para ajudar no resgate. No dia 6/7, ele teria ficado inconsciente, possivelmente
sem ar, ao retor nar após instalar cilindros de ar pelos túneis,
para garantir suprimento extra
para os garotos e mergulhadores. Junan trabalhava no aeroporto de Bangkok e era um
ávido esportista, corredor de
maratonas e triatlos.
Foto: Saman Gunan
Foto: Erik Brown, Mikko Paassi, Claus Rasmussen
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Como foi o resgate
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Foto: Craig Challen, Richard Harris

83

@DIVEMAG

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
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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
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M

Acqua Sub
Atlantes Dive Center - Guarapari

Y
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MY

CY

CMY
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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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