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KOMOD o , in donésia
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Um a m a c ro a v en tu r a

Mantas e m Reci f e
E nco n t ro in é d ito

Foto: Kadu Pinheiro

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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Dinah’s Goby, Motobu-Okinawa
by Okinawa Nature Photography
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8A9671
by Montse Grillo
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PINK
by Randi Ang
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Cleaning time
by bodiver

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 vamos repetir a dose: vem aí mais um Divemag Festival,
cheio de novidades.
Será um dia dedicado aos tubarões – Shark Day –, sediando a primeira
edição do ‘Café com Bolhas’, uma série de bate-papos intimistas com
lendas vivas do mergulho brasileiro.
Alexandre Huber, Alvanir Oliveira (Jor nada), Claudio Guardabassi, Cristian
Dimitrius, Edu Macedo, Eric Comin, Gabriel Ganme, Gabriel Katter (Gaba),
Josualdo Moura, Kadu Pinheiro, Nando Martins, Ricardo Meurer (Lalo), Roberto Trindade, Vicente Albanez
O público também terá acesso a diversos produtos e serviços e – claro –
muita diversão.
- sorteios de equipamentos, cursos e viagens
- venda de canecas, bonés e camisetas com a temática tubarões, para
angariar fundos para as campanhas da Sea Shepherd no Brasil
- 14 stands de fabricantes, dive centers e outros players do mercado de
mergulho
- tarde de autógrafos com Gabriel Ganme (livro ‘Sobre Homens e Tubarões) e Alexandre Huber e Eric Comin (livro ‘Vida Marinha Ilustrada para
Crianças’)
- atividades de pintura e orientação para os baixinhos
A partir das 21h, o evento vira uma grande festa para juntar a galera ;)
show, drinks e comidinhas
A entrada é livre, traga os amigos e a família e preparem-se para mais um
dia 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: Murilo Chaves

Feita por quem mergulha

14.
Anilao
filipinas

Nesta edição
Em contagem regressiva para o nosso tão esperado Divemag Festival,
que acontece no dia 25 deste mês, nossa equipe se desdobra para preparar esse grande evento do mundo do mergulho, abastecer o site e fechar a revista. Ufa!

EDITOR
KADU PINHEIRO

Enquanto o grande dia não chega, com bate-papos, sorteios e muita fes-

39.
komodo
indonésia

ta, aproveite a edição deste mês para aquecer os motores.
Super matérias dos nossos colaboradores Murilo Chaves, que foi até Anilao nas Filipinas, e de Juan Murillo, que merulhou na icônica Ilha de Komodo na Indonésia.

CONTEÚDO

O emocionante relato do primeiro registro de uma manta nos naufrágios
de Recife em Per nambuco, que pode indicar a existência de uma nova
espécie por aqui.
Tudo isso e muito mais na Divemag de agosto.
Boa leitura!
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71.

Anilao, Filipinas
Komodo, Indonésia
Mantas em Recife
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www.edenbeach.com

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

ANIL AO, filipinas
Uma macro aventura | Texto e fotos: Murilo Chaves

A
@DIVEMAG

primeira coisa que
você precisa saber
ao se perguntar sobre
mergulhar nas Filipinas: é
mais fácil do que parece!

14

Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

A

nilao é um destino bastante conhecido pela
fantástica vida macro e
pelo muck diving, sempre encabeçando a lista entre os melhores pontos de mergulho do mundo nessas categorias, lembro
que a disputa costuma ser duramente acirrada entre as Filipinas
e a Indonésia.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

A

s promoções de passagens aéreas para a Ásia
estão cada vez mais comuns, é só acompanhar os blogs
de viagens e passagens, e com
um pouco de planejamento é
possível encontrar ótima oportunidades para o destino.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

O

jeito mais fácil de chegar a Anilao é pela capital Manila (MNL), para isso
são possíveis inúmeras combinações de voos entre vários destinos
inter nos da Ásia, boa oportunidade
para utilizar o programa de milhas
áreas do seu cartão de crédito.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

A

segunda boa notícia sobre
mergulhar nas Filipinas: é
um destino comparativamente barato para acomodação,
alimentação, cilindros e saídas
embarcadas! Sim, a cotação real/
peso filipino (1 BLR = 14,120 PHP)
favorece o nosso turismo como em
outros poucos destinos de mergulho ao redor do mundo.

@DIVEMAG
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

A

nilao situa-se a 3 horas de carro ao sul
de Manila e mais uma vez eu decidi
não fazer parada na capital. Manila
é uma cidade grande de quase dois milhões
de habitantes e é conhecida pelo seu caos
urbano, dessa for ma para quem não tem a
curiosidade de desbravar o agito de uma megalópole, é só seguir direto para o litoral sul,
provavelmente dor mindo no seu transfer após
os voos e pela diferença do fuso horário.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

A

nilao é uma região que pertence à
província de Batangas e basicamente consiste numa faixa litorânea repleta de hotéis e dive resorts na encosta
pedregosa. Não é uma região de construções luxuosas ou sofisticadas, pelo contrário, a grande maioria dos hotéis é no estilo
rústico: não se impressionem pela palavra
resort. Dito isso, é um lugar para fazer a escolha da acomodação e aproveitar a imersão total no mergulhar, comer e dor mir. Isto
porque acima dos hotéis só passa uma rodovia e não tem nenhuma vila ou centrinho
próximos para passeio ou passatempo.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

D

essa vez, acabei fazendo a
escolha de me hospedar e
mergulhar pelo Planet Dive
Resort. Eles são conhecidos por sempre oferecerem operação de mergulho independente da quantidade de mergulhadores presentes no
hotel (obviamente que isso reflete
no preço individual de cada saída
embarcada) durante todo o ano.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

E

sse fato faz com que o hotel seja bastante frequentado por mergulhadores asiáticos, muitos deles fotógrafos, e
não apenas por grupos fechados
de mergulhadores enviados por
operadoras. Eles também providenciam o transfer de ida e volta para o aeroporto, isso facilita
e muito a sua vida.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

A

segunda vantagem era o
fato de não precisar fechar
um pacote de mergulhos diários, e assim poder escolher o ritmo dos meus mergulhos de acordo
com o resultado das minhas fotos
e de acordo com o meu ritmo de
adaptação ao fuso horário.

@DIVEMAG
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

E

por fim, eles possuem um
recife de coral com uma
profundidade máxima de
15 metros bem na frente do resort! É só pedir um cilindro, sentar no degrau, equipar e entrar
direto na água com o seu dupla!

@DIVEMAG
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

A

s tarifas do resort são bem
atraentes, o quarto custa
PHP 2.350/R$164 a diária
e as três refeições no estilo buffet
saem por PHP 700/R$49.
As saídas embarcadas são feitas
naquele típico barco filipino com
estabilizadores laterais chamado de bangka. O valor das saídas
com dois cilindros varia de acordo com a ocupação do barco, ou
seja, para uma saída com 7-8 pessoas de ocupação no barco custa PHP 1.800/R$ 126 por pessoa,
para 2 pessoas custa PHP 3.100/R$
216 por mergulhador até o limite
de uma saída individual por PHP
5.000/R$ 350.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

A

s saídas são realizadas para os
pontos de mergulhos mais próximos, no máximo 20 minutos de
barco para leste ou para o oeste, depende da escolha dos experientes guias
da região. Os pontos mais utilizados pelo
Planet Dive são: Bridge, Secret Garden,
El Pinoy, Dead Palm, Red Rock, Saim Sim,
Acqua Garden, Coconut e Apos.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

@DIVEMAG

N

esses pontos, os
mergulhos são
basicamente
o clássico do macro:
fundo de areia escura
com algumas rochas
e vegetação rasteira.
É nesse ambiente que
é possível achar uma
das mais exóticas e
impressionantes
faunas marinha do Planeta. Os olhos treinados
do guia são imprescindíveis para a localização de alguns animais
que podem não chegar a meio centímetro
de comprimento!
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

M

ergulhar nesses lugares é certeza
de encontrar uma enor me diversidade de espécies de nudibrânquios, camarões, frog fish, pipe fish, polvos,
cavalos-marinhos e muito mais. Realmente é de impressionar a quantidade de coisas novas possíveis de encontrar em cada
mergulho, parece nunca ter minar, a cada
mergulho você é recompensado com uma
nova e prazerosa descoberta.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

G

ostaria de variar o cenário
dos mergulhos? Então é só
pedir um cilindro cheio no
regime shore dives ilimitados por PHP
600/R$ 42, se equipar e entrar nadando pelo recife situado bem na frente
da dive house do hotel. O mergulho
começa a 1 metro de profundidade

e é só seguir em frente até atingir a boia
presa a uns 10 metros de profundidade.
A boia está amarrada a uma laje em
for ma de rampa onde logo de largada
já é possível ver alguns nudibrânquios
passeando por lá.
foto: Michele Mastrocollo
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

E

ntão é só pegar à direita
e seguir aos 15 metros de
profundidade, em direção a um famoso ponto chamado Twin Rocks, situado a
uns 60 metros de distância do
seu ponto de partida.
Nesse mergulho é possível ver
bastantes
corais
coloridos,
anêmonas com os seus imensos
peixes palhaços, muitos peixes
coloridos, camarões e todo o
tipo de vida presente nos recifes de corais. Para os fotógrafos sub, o lugar é per feito para
treinar o uso de suas lentes super macro, snoot e todo tipo
de configurações possíveis. A
iluminação costuma ser muito
boa e a variedade de temas é
de impressionar.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

N

o mergulho notur no ainda é possível contar
com o auxílio de uma luz ultravioleta para
ver o fenômeno da fotoluminescência dos
corais. À noite é possível perceber alguns detalhes
que passaram despercebidos durante o dia e, claro, os animais de hábitos notur nos.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

Q

uando estiver cansado, no final do seu dia, é só
sentar no deck sobre o mar e admirar um dos mais
belos pôr do sol do mundo, contemplando a explosão
de tons de laranja bem na frente da sua espreguiçadeira, ou também pode fazer tudo isso dentro da piscina de borda infinita.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

Uma semana mergulhando em Anilao
é garantia de vários cartões de memórias repletos de novos e exóticos animais que não estavam na sua lista, não
importa quantas vezes você volte lá,
as descobertas sempre impressionam
até o mais experiente mergulhador.

@DIVEMAG
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves

M

as mergulho nas Filipinas não para por
aí, é preciso coragem para abandonar essa
boa vida, empacotar todo
o equipamento de mergulho
e seguir para a próxima ilha
repleta de bons motivos, afinal, ainda tem muita coisa
pela frente.
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Anil ao, Filipinas | Por: Murilo Chaves
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DESENHADO
PELA NATUREZA.

Descoberto por Você.
2018
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TARIFAS ESPECIAIS

Reserve Hoje!
800.227.3483 | 954.929.0090
info@anthonyskey.com

ANTHONYSKEY.COM

TRuk Lagon 2018
07 a 14 d e ou t u b ro

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
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KOMODO | INDONÉSIA
A Ilha dos dragões

K

Texto e Fotos: Juan Murillo

omodo provavelmente seria apenas mais uma das mais de
17.000 ilhas que compõe a Indonésia, se não fosse habitada
pela maior espécie de lagarto existente, o dragão de Komodo, que pode atingir 3 metros de comprimento. O seu tamanho incomum é atribuído ao gigantismo insular, uma vez que não há outros animais car nívoros para preencher o nicho ecológico nas ilhas
onde ele vive, e também ao seu baixo metabolismo,
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komodo | Por: juan murillo

A

ilha de Komodo faz parte da cadeia de ilhas Lesser Sunda e compõe o Parque Nacional de Komodo, que foi criado em 1980, com o intuito
de proteger o dragão, o qual também
pode ser encontrado em outras três ilhas
do parque. Quando as pessoas falam
que vão à Komodo, na verdade estão
se referindo ao Parque Nacional e não
apenas a ilha de Komodo.

40

@DIVEMAG

@DIVEMAG

komodo | Por: juan murillo

A

s atrações do Parque Nacional de Komodo vão muito além dos dragões e o
parque foi depois dedicado a proteção
de outras espécies, principalmente a fauna
marinha, já que a região, localizada no famoso triângulo dos corais, possui biodiversidade
marinha fantástica. Em 1991 o parque foi declarado pela Unesco patrimônio mundial.
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komodo | Por: juan murillo

O

ponto de partida para conhecer a região é a cidade de Labuan Bajo, na
ilha de Flores, ainda fora do parque
nacional, é de lá que ocorrem as saídas dos
barcos de mergulho, além de outros passeios
para snorkel, praias e visitação das ilhas habitadas pelos lagartos gigantes. Labuan Bajo em
si não tem muitos atrativos, mas pelo alto fluxo
de turistas, estes podem contar com uma razoável infra-estrutura em ter mos de acomodação, agências de turismo, centros de mergulho,
restaurantes, lojas e casas de câmbio.
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komodo | Por: juan murillo

A

minha primeira vez em Labuan, em
2012, não foi propriamente uma viagem
de mergulho. No primeiro dia, fui ver os
dragões, e também houve uma parada para
Snorkel em um ponto sensacional. Na época
eu já tinha até uma experiência de mergulho
razoável, mas aquele snorkel numa área bem
rasa parecia melhor de que qualquer mergulho que eu tinha feito anterior mente. No dia
seguinte fiz uma saída de mergulho, não cheguei a mergulhar na área do parque nacional,
mas foi mais do que suficiente para saber que
voltaria naquele lugar, pois ter minei os mergulhos em estado de êxtase.
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komodo | Por: juan murillo

E

m 2014, voltei a Indonésia, para
um longo liveaboard saindo de
Rajat Ampat com destino a Komodo, mas justamente três dias antes de
finalizar o itinerário e chegar em Komodo, sofri um pequeno acidente no barco, que me fez abandonar a viagem.
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Bom, isso não seria motivo para que
eu desistisse de ir a Komodo e em 2017
programei uma nova e sensacional viagem pela Indonésia, na qual visitei Bali,
Alor, Komodo, Rajat Ampat e Ambon.
Dessa vez fiquei principalmente baseado em terra, mas Komodo foi o úni-

co lugar em que optei pelo liveaboard.
Existem muitas opções de barcos de liveaboard em Komodo, e escolhi o KLM
Mastro Aldo, o qual oferecia 24 mergulhos em 7 dias.
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komodo | Por: juan murillo

Mergulhos:

A

venturar-se nas águas de Komodo
não é recomendado para principiantes, pois em alguns pontos a
corrente poder ser realmente sinistra, e
não são todos os mergulhadores que se
sentem confortáveis nessas condições.
Apesar de ter muitos pontos mais tranquilos, é bom estar preparado para momentos mais intensos, até porque são os
melhores pontos de mergulho.
A temperatura da água em geral é agradável, 26Cº, mas na parte sul do parque estava mais fria 23-24Cº e senti um
pouco de desconforto com a roupa de
3mm. Quanto à profundidade, a maioria
dos mergulhos foram multinível e ficar a
profundidades maiores por muito tempo
não é comum. O barco que eu estava
não oferecia Nitrox e não achei que tenha sido problema.
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komodo | Por: juan murillo

Q

uando falamos do mergulho
em Komodo, não podemos
deixar de falar sobre Batu Bolong, o qual sem dúvida deve estar entre os melhores pontos de mergulho do
mundo. É uma explosão de vida! Se eu
conseguisse fretar um barco para um
grupo privado, acho que ficaria uns
três dias somente em Batu Bolong.
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komodo | Por: juan murillo

O

mergulho é em frente a
uma pequena ilha e fizemos um traçado em zigue-zague, de for ma a aproveitar a
proteção que a ilha oferece contra as intensas correntes. Mesmo
nessa área de proteção, deve se
tomar muito cuidado para não se
deslocar muito para as extremidades, pois a corrente é violentíssima, de for ma que se o mergulhador sair da área protegida, pode
não conseguir voltar.
Fui até cerca de 30 metros de profundidade, mas a área mais rasa
é fantástica e considero importante guardar o ar para desfrutar um
bom tempo no fim do mergulho na
faixa dos cinco metros, especialmente para os fotógrafos. Foram
dois mergulhos em Batu Bolong, em
dias diferentes. Na segunda vez a
corrente não estava tão intensa,
mas em contrapartida a quantidade de animais vistos foi inferior à
primeira vez.

@DIVEMAG
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komodo | Por: juan murillo

O

utros pontos de mergulho de
destaque são o Cauldron e
o Castle Rock, ambos com
fortes correntes e muita vida. Alguns
pontos que mergulhamos para ver
Mantas, como o Makassar Reef, não
são pontos muito bonitos, mas encontrar esses gigantes sempre valem
o mergulho.
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komodo | Por: juan murillo

F

auna: a vida marinha presente em Komodo é fantástica e não vai desapontar ninguém: tubarões,
arraias mantas e már more, tartarugas, cardumes e
muitos corais impressionam a todos. Mas a diversidade
não se limita a animais grandes, e os mergulhos tem muito
a oferecer para quem gosta de pequenos animais como:
cavalo marinho pigmeu, diversas espécies de peixes escorpião, pipe fish, vários crustáceos, moluscos, peixe crocodilo, peixes palhaço e provavelmente muitas criaturas
que você nunca viu antes!

@DIVEMAG
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komodo | Por: juan murillo

A

lém dos mergulhos, tivemos 3
atividades de trekking durante a semana: as melhores foram na ilha de Padar, onde tem um
belo mirante para contemplar à vista da Pink Beach; e logicamente o
trekking na ilha de Rinca, local onde
é mais fácil avistar os dragões, os
quais ficam concentrados na área
próxima à entrada de visitantes.
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komodo | Por: juan murillo

F

otografia: os mergulhos em Komodo, em geral, sempre tem assuntos para grande angular
como macro, e o guia de mergulho provavelmente vai te ajudar a escolher a melhor lente para
cada imersão. Para quem for de câmera compacta, ter as lentes molhadas para alter nar entre macro e grande angular é uma excelente pedida. A
visibilidade em geral estava muito boa e vale lembrar que no ponto Golden Bay é possível fotografar
a corte nupcial do peixe mandarim.
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komodo | Por: juan murillo

Dicas :

A

comodação: Por ser um lugar
bem turístico, é fácil reservar
acomodação em Labuan Bajo
nos principais sites de hotéis, com uma
gama razoável de opções. Na primeira
vez fiquei no Green Hill Boutique Hotel:
a vista do hotel é espetacular, o dono
muito atencioso, já a localização não
tão boa, mas nada terrível. Nessa última viagem fiquei no L Bajo Hotel, um
hotel maior e melhor localizado, o qual
achei satisfatório.
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komodo | Por: juan murillo

P

ara a reserva de mergulho, os principais sites de liveaboard oferecem muitas opções.
Eu fiz a minha reserva diretamente com a komododivingcenter.com, e correu tudo bem.
Gostei muito da viagem, apesar de ser um barco mais simples, as cabines duplas possuem
banheiro privativo a comida é muito boa.
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komodo | Por: juan murillo

M

as o que eu mais gostei
no KLM Mastro Aldo foi
o fato de ter mos apenas
10 mergulhadores para 4 guias, e
eu acabei mergulhando com um
guia exclusivo, que era o diretor
do cruzeiro: acho que por ser o
único fotógrafo no grupo, acabei
recebendo essa atenção.
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komodo | Por: juan murillo

C

omo pontos negativos do barco,
o ar condicionado nas cabines
não funcionava quando mais
necessário, durante à noite, todavia tinha um bom ventilador no quarto. Outro ponto é que a pequena cama poderia ser desconfortável para as pessoas
de maior estatura, mas não sei se era o
mesmo padrão em todas as cabines.
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komodo | Por: juan murillo

O

utro ponto importante é que para mergulhar Komodo você pode tanto ficar em terra e fazer saídas diárias ou optar pelo liveaboard. Na minha primeira vez em Labuan Bajo,
ouvi que o liveaboard seria definitivamente a melhor opção. Todavia, apesar de ter feito liveaboard, acho que para quem quiser ficar em terra, os
principais pontos de mergulho são todos acessíveis
nas saídas diárias. É claro que o liveaboard tem
algumas vantagens, como chegar nos pontos nos
melhores horários, os grupos estarem melhor entrosados e também a possibilidade para os mergulhos
notur nos, que são excelentes.
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komodo | Por: juan murillo

A

melhor época para mergulho costuma ser de
abril a novembro, mas o
melhor período para ver mantas
é de dezembro a fevereiro. Eu fui
em outubro, vi algumas mantas,
mas não tantas.

@DIVEMAG

57

@DIVEMAG

komodo | Por: juan murillo

V

oos: As principais portas de entrada na
Indonésia são Jakarta e Bali e as melhores opções de voo costumam ser são as
companhias do oriente médio, mas também
existem conexões pela Europa.
Para os voos domésticos, há muitos voos para
Labuan Bajo saindo de Bali, mas também há opções de algumas outras cidades. O site www.
nusatrip.com é muito útil para reservar voos domésticos na Indonésia, já que os sites das companhias aéreas locais em geral não vendem
para cartões de crédito emitidos fora do país.
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komodo | Por: juan murillo
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D

inheiro: a moeda local é a
Rupia da Indonésia, e acho
recomendável fazer câmbio
para as despesas locais.
Outras fotos minhas de outros
pontos de mergulho famosos
pelo mundo podem ser vistas
no Instagram @juanmurillo74.
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Raia manta é vista pel a primeira vez em Recife
Registro histórico pode indicar nova espécie habitando a costa brasileira
por: Marcella Duarte | fotos: Rawany Porpiplho – Dolphin Eye

U

ma raia manta foi avistada durante um
mergulho no Parque de Naufrágios de
Recife, no nordeste do Brasil, no último dia
3/8. Este é o primeiro registro de uma manta
viva nas águas do litoral continental de Pernambuco e, de acordo com a análise das fotos, trata-se de um jovem macho com cerca
de 2,5m de envergadura. O encontro inédito
aconteceu no rebocador Saveiros, que fica
a 28m de profundidade, a 8 milhas da costa,
em frente à praia de Boa Viagem.
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MANTA EM REcIFE | Por: Marcell a duarte

Não importa se você
chama de mero, canapu,
bodete ou badejão.

Consumi-lo é crime
e você pode levar a
espécie à extinção.

Mero,

um brasileiro em perigo.

Patrocínio

@DIVEMAG

Realização

“Era o finalzinho do mergulho. Os clientes estavam subindo para o barco e eu
fiquei para desamarrar e certificar que nada nem ninguém havia ficado no
naufrágio. Quando saí, dei de cara com a manta lá pelos 25m, e vi o fotógrafo chegando para registrá-la. Ela estava muito dócil, deixou ser fotografada,
passava por nós, ia e voltava de um lado a outro no convés, rodava e dançava
pelo azul da água. Ficamos muito tempo com ela, só subimos porque estava
acabando o ar. Foi a primeira vez que vi uma manta mergulhando, muito emocionante”, lembra Ricardo Maciel Sanchez, instrutor da operadora Aquáticos.
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MANTA EM REcIFE | Por: Marcell a duarte

“

Já estava no procedimento de subida quando escutei o coronel
Josualdo Moura, que havia retor nado para o barco com seus
alunos, vibrando de emoção ao ver aquele animal tão raro na nossa
região. Conferi meu tempo de mergulho e quantidade de ar e estava tudo ok, era o primeiro mergulho do dia e eu estava com uma
dupla de S-80, então desci novamente. Iniciei minha aproximação
da raia manta, ao mesmo tempo meu parceiro de trabalho Ricardo
também se aproximou, e comecei a fazer as fotos dela. Quando ela
nos percebeu, começou a interagir com a gente e ficou conosco
até a hora que subimos. Esse foi o melhor encontro que tive no fundo do mar até hoje, uma espécie realmente incrível”, conta Rawany
Porpilho, fotógrafo da operação e instrutor.
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MANTA EM REcIFE | Por: Marcell a duarte

A

té então, o único registro de uma manta em Recife datava
de 2010, porém de um animal já morto por um pescador – na
época, sua pesca ainda não era proibida por Lei. “Ela foi logo
picotada e vendida, só sobrou a cabeça, então não foi possível
identificá-la ou estudá-la. As fotos do encontro da semana passada, porém, são muito importantes para a ciência. Agradecemos a
Aquáticos e à Dolphin Eye pelo importante registro que integrará
nosso banco de dados e contribuirá para a pesquisa das mantas
no Brasil e no mundo. Trata-se de um macho juvenil, e, claro, os
mergulhadores puderam escolher um nome para ele”, ressalta Ana
Paula Balboni Coelho, coordenadora do Projeto Mantas do Brasil.
A manta foi batizada de “Guga”, uma homenagem à mãe de Ricardo. “Ela faleceu há três meses e era uma grande fã do tenista
Gustavo Kuerten. Foi uma maneira que encontrei de homenageá-la, e o Rawany concordou prontamente. Toda vez que eu mergulho eu converso com ela, peço pra ela me mandar sinais de que
está bem”, emociona-se o instrutor.
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MANTA EM REcIFE | Por: Marcell a duarte
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O novo registro é ainda mais importante para os pesquisadores, pois pode tratar-se de um exemplar de
uma nova espécie endêmica, ainda não descrita
cientificamente, surgida com o isolamento geográfico e a evolução. “Se uma população se isola e os
cruzamentos vão ocorrendo só entre aquele grupo,
a genética vai se modificando ao longo de milhares
de anos e pode acabar ocasionando em uma nova
espécie. Ainda não sabemos exatamente se isso já
aconteceu ou se está em vias de acontecer, mas estamos observando e presenciando a mágica da natureza”, comemora Ana Paula.
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Nova espécie latino-americana
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MANTA EM REcIFE | Por: Marcell a duarte

A

té 2009, os cientistas acreditavam existir uma única
espécie de raia manta (M.
birostris – conhecida como “oceânica”), quando uma segunda foi
descrita (M. alfredi – a “de recife”);
ambas estão classificadas como
vulneráveis na lista ver melha IUCN.
Ana Paula explica a atual pesquisa:
“a existência de uma terceira espécie está sendo investigada pela Dra.
Andrea Marshall, estadunidense, e
pelo Dr. Tom Kashiwagis, japonês, e
é possível que ela ocorra do Golfo
do México até o Rio de Janeiro.

Temos uma cooperação inter nacional
com cientistas de diversos países para tentar decifrar isso. Talvez os indivíduos brasileiros não coincidam exatamente com
essa população do México, mas o que já
podemos afir mar é que se trata, sem dúvidas, de outra população de mantas, segregada por alguma razão da população
do Sul-Sudeste do Brasil”.
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MANTA EM REcIFE | Por: Marcell a duarte

A

s mantas gigantes que aparecem nesta época do ano no litoral de São Paulo, principalmente na região da Laje de
Santos e Queimada Grande, pertencem
à espécie M. birostris, oceânicas e migratórias, que passam os verões no Sul e os
inver nos no Sudeste. Elas podem chegar
a mais de 6m de envergadura e possuem
padrão de coloração chevron, com uma
área cinzenta nas bordas das nadadeiras
peitorais (as “asas”), muitas manchas no
ventre (que são como impressões digitais,
únicas e eter nas em cada animal) e cara
preta. Também apresentam uma massa
calcificada na base caudal, onde fica o
espinho vestigial – reminiscência do ferrão
que ela perdeu no processo evolutivo.

J

á essa terceira espécie tem características bem diferentes: tamanho menor, cara e ventre brancos com raras machas (leucísticas),
e apenas uma pequena protuberância caudal. Animais com essas
características já foram registrados
no litoral norte do Rio de Janeiro,
no Espírito Santo, na Bahia e, principalmente, no arquipélago de Fernando de Noronha.
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E

m Noronha, o Banco Brasileiro de Mantas já computa 30 avistamentos de
12 animais diferentes – ou seja,
as mesmas mantas reapareceram em diversas épocas do
ano, o que indica que podem
ter escolhido a região como
seu lar. “O processo de foto
identificação delas é mais difícil, pois são muito brancas e
com poucas pintas, quando as
têm. Tínhamos 5 registros ocorridos no arquipélago entre 2002
e 2004. Mas então passaram-se

10 anos sem nenhum. Em 2014,
os avistamentos recomeçaram,
e parecem crescer ano a ano.
Em 2017 tivemos o recorde de
19, e em 2018 já foram mais 4.
Além do surgimento da nova
espécie, com hábitos diferentes, também podem ter havido
pequenas alterações nas correntes e temperaturas dos oceanos, não necessariamente relacionadas ao comportamento
humano, que fizeram com que
elas escolhessem novas zonas
para viver”, diz Ana Paula.

MANTA EM REcIFE | Por: Marcell a duarte

Contribua para a pesquisa brasileira, envie suas fotos e vídeos
para o Projeto Mantas do Brasil:
http://www.mantasdobrasil.org.br/index.php/bancodemantas
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Equipamentos, novidades
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BOLSA DE MERGULHO MARES ESTANQUE D55
A Bolsa D55 é fabricada de lona imper meável muito espaçosa, útil para arrumar a maior parte do seu
equipamento de mergulho. Possui um sistema de fechamento duplo que é rolável e ajustável, de modo
a tor nar a bolsa totalmente vedada. Uma solução
verdadeiramente versátil para transportar grandes
quantidades graças à sua capacidade de 55 litros.
Características:
-

Bolsa seca de 55l duffle.
Grande volume inter no.
Alça de mão e alça de ombro ajustáveis.
Lona robusto de 500D.
Ideal para esportes aquáticos
e atividades ao ar livre.
- Material livre de SVHC.
preço: R$ 510,00

Onde comprar:
Consulte seu dive center preferido
ou no site da www.maresbrasil.com.br
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www.azulprofundo.tur.br
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OCEANIA
Mauritius
Cabo Verde
Austrália
Tailândia
Filipinas
Maldivas
Indonésia
Wakatobi
Seychelles
Moçambique
Mar Vermelho
Micronésia
Palau
Tahiti
Ilhas Fiji
Fotos: Kadu Pinheiro

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

EMPRESAS PARCEIRAS

@mergulhenadan

CONHEÇA AS EMPRESAS PARCEIRAS DA DAN BRASIL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

MERGULHE
NESSA
NOVIDADE

Bahia

Paraíba

São Paulo - Grande São Paulo

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

The Bald Diver

Aquáticos Centro de Mergulho
Atlantis Divers
Emperor Diving
Paraiso Tropical Dive

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

Rio de Janeiro

São Paulo - Interior/Litoral

Distrito Federal
Resgate Fenix Brasília
Espírito Santo
C

M

Acqua Sub
Atlantes Dive Center - Guarapari

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Minas Gerais

Pernambuco

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

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

Dive Sul Mergulho
Planeta Mergulho

Paraná

Santa Catarina

Acquanauta
Scubasul Cursos de Mergulho

Patadacobra Adventures

Rio Grande do Sul

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

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

Novo site da DAN Brasil. Acesse:

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

www.danbrasil.org.br

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

MERGULHADORES AJUDANDO MERGULHADORES.
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