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

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

* impostos, taxas e trâmites legais são de responsabilidade do comprador
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FUJA DA MULTIDÃO!

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

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

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

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

www.naui.com.br
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Aliwal Shoal - South Africa
por David Carbó
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Snapper and Manta
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LAZY
por Randi Ang
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Dolphins in a reflective mood
por Bo Pardau

outubro 2018

Conheça abrolhos com quem entende

Consulte seu dive center
ou agende sua viagem
com nossa equipe:

diVEmAg.com

International dive magazine

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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Feita por quem mergulha

14.
Lembeh

Nesta edição
Caros amigos leitores,
Dando continuidade a nossa série de matérias sobre a Indonésia,
nessa edição vamos falar da meca do mergulho macro no mundo, o famoso estreito de Lembeh em North Sulawesi, o lugar das

EDITOR
KADU PINHEIRO

criaturas mais estranhas do planeta.

36.
Ayangue

Ainda nessa edição um destino totalmente novo e inédito para o
mergulho com raias mantas; Ayangue no equador, em uma super
matéria de Erika Beux e Rodrigo Tronquini.
Lembrando que nosso site a partir de agora também vai contar
com versões dessas matérias disponíves para leitura, em for mato

CONTEÚDO

de post.
Tudo isso só na Divemag de outubro. Boa leitura!

Kadu Pinheiro
Editor

14. Estreito de Lembeh, Indonésia
36. Ayangue, Equador
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Estreito de lembeh
Meca da macro fotografia mundial | Texto e Fotos: Kadu Pinheiro

A

muito tempo tenho a curiosidade e vontade de mergulhar
no estreito de Lembeh, conhecida
mundialmente como a capital do
“muck dive”, e um dos melhores lugares do mundo para a macro fotografia, criaturas únicas e raras de serem vistas, e que exigem olhos bem
treinados para serem encontradas.

@DIVEMAG
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

N

ão é um mergulho convencional
de águas claras
e cristalinas como estamos acostumados a ver
no restante da Indonésia,
um fundo arenoso e escuro, que a primeira impressão nos remete a um
deserto sem vida e sem
graça, mas que quando
observado com calma e
atenção nos mostra um
universo único e mágico
de estranhas criaturas.
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

Fizemos essa matéria a convite do Lembeh Resort, um dos
melhores e mais bem preparados hotéis para fotógrafos
submarinos que eu já tive a
oportunidade de visitar.
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

@DIVEMAG

A estrutura do local conta com todas as amenidades e luxos de um mega resort, além de uma
loja especializada em equipamentos de fotografia submarina, com venda de acessórios e reparos
emergenciais, o grau de requinte chega ao ponto de existir uma impressora 3D capaz de fabricar
peças de reposição para equipamentos danificados, aluguel de equipos e aulas práticas e teóricas com um dos melhores fotógrafos da região, Frederic Juneau, que me explicou minuciosamente como funciona a dinâmica dos mergulhos na região e se colocou a disposição para ajudar em
qualquer problema e necessidade técnica para a matéria.
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

A

lém disso o resort conta com um “camera room” climatizado, localizado
bem próximo a área de embarque e
desembarque do mergulho, com baias individuais, com tomadas e toalhas além de compressores de ar para montar e desmontar e
limpar seu equipamento, não havendo necessidade de transportar para seu quarto nada
além do cartão de memória do dia.
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro
Sobre a região:
De antigos vulcões que se erguem sobre planaltos verdes, férteis e exuberantes, para praias brancas tropicais e ilhas com palmeiras, North Sulawesi é vibrante,
colorido e rica com beleza natural de tirar o fôlego.
Em pouco menos de 14.000 quilômetros quadrados,
oferece uma gama diversificada de paisagens, desde
picos vulcânicos acima das nuvens até impressionantes recifes de corais sob as águas.
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

N

orth Sulawesi é a parte nordeste mais oriental da estranha massa terrestre de Sulawesi
que, ao norte, sul e leste, é cercada por
água. Esta província é dividida em 4 distritos: Município de Manado, Distrito de Bolaang Mongondow,
Distrito de Talaud e Município de Bitung e hospeda
3 grupos étnicos principais: Bolaang Mongondow,
Sangihe Talaud e Minihasa, há também uma pequena variedade de populações imigrantes.
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro
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As terras de North Sulawesi estão entre as mais férteis do arquipélago indonésio - nutridas
por cinzas vulcânicas e com condições de crescimento quase per feitas, os planaltos verdes das terras altas e planícies for necem abundantes suprimentos de arroz, coco, cravo,
noz-moscada, baunilha, vegetais e café. Inúmeras espécies nativas, como o ‘anoa’, o
macaco preto sem rabo e o minúsculo társio que, apesar de ter olhos enor mes, só cresce
10 cm, é considerado o menor primata do mundo e bem raro de se observar.
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro
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Uma pequena família de társios vive na floresta bem atrás do resort e tive a oportunidade de fotografar um individuo bem tímido, foram dois cliques usando uma super
zoom e mesmo assim ele se assustou e sumiu.
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

A

Reserva Natural Tangkoko também é a
residência de muitas
espécies de aves endêmicas
e também para o morcego
gigante (raposa voadora)
comumente visto na região.

@DIVEMAG
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro
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Manado é a capital de North Sulawesi e abriga o Aeroporto Inter nacional Dr. Sam Ratulangi, que é o principal ponto de entrada para a região.
Vôos inter nacionais chegam diariamente de Singapura e voos domésticos de Jacarta, Bali e Makassar.

Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

@DIVEMAG
Sobre o Resort
O Lembeh Resort, oferece várias opções de acomodação, incluindo uma Villa Cliffside,
13 Luxury Cottages e 6 Garden View Rooms. O resort está situado em tor no de um deck
de frente para o mar e piscina (com bar), que é o local per feito para desfrutar de um
coquetel ao final de um dia agitado de mergulho. Se preferir ser mimado, o Spa oferece
uma variedade de tratamentos de beleza e massagens.
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

C

om pensão completa inclui três refeições
por dia em seu restaurante. Café da manhã e almoço são refeições estilo buffet
e à noite o jantar é a la carte.
As refeições são um capítulo a parte, me arrisco
a dizer que foi um dos lugares que comi melhor
em toda Indonésia, e olha que comi bastante.
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

Sobre os mergulhos
Este é um dos destinos de mergulho mais exclusivos do planeta, A capital do Mundo, do Muck dive e a Twilight Zone são
apenas alguns dos nomes que foram dados a Lembeh ao longo dos anos devido à sua alta densidade e diversidade de
vida marinha rara e incomum. Mergulhar em Lembeh é diferente de mergulhar em qualquer outro lugar, pois cada mergulho revela incontáveis espécies de criaturas que fizeram suas casas aqui nas famosas areias negras de Lembeh.

@DIVEMAG
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A dinâmica dos mergulhos:

S

Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

ão realizados em grupos pequenos,
cada guia mergulha com 4 clientes
e no barco existe espaço suficiente
para no máximo 12 mergulhadores e os 3
guias. Como a visibilidade dá água é pequena, de 4 a 8 metros, mesmo repetindo o
mesmo ponto e possível encontrar criaturas
diferentes a cada imersão.
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

A

s navegações são curtas no geral, 15 a 20
minutos com excessão
de alguns pontos mais distantes, a temperatura da água
em Lembeh varia entre 28 e 29
graus Celsius e os mergulhos
foram realizados entre os 10
e 20 metros de profundidade.
São 3 mergulhos por dia.
O primeiro logo depois das
8 horas. O segundo por volta das 11 horas e o terceiro
depois das 14 horas, e como
opcional, o notur no por volta
das 18 horas. Todos os mergulhos duram mais de uma hora
e a visibilidade média gira em
tor no de 5 metros.

foto: Michele Mastrocollo
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

Durante os mergulhos os guias localizavam alguma criatura, escreviam em uma prancheta o nome
do animal e nos mostrava apontando o mesmo, a
grande dificuldade na maioria das vezes era identificar o que ele estava mostrando, esses animais
são mestres na camuflagem, mas uma vez revelados era mais fácil localiza-los uma segunda vez, os
olhos vão ficando mais treinados para entender a
dinâmica de camuflagem de vários desses animais,
o fato é que você mal acabava de fotografar um
e já tinham mais outros 3 localizados, o que mantinha a maioria dos fotógrafos bem ocupados durante todo o tempo.
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L

embeh não é apenas o lar do
famoso Hairy frogfish capa dessa edição, é o lar de 8 espécies
diferentes de frogfish, 12 espécies de
polvos, numerosas espécies de crustáceos que não podem ser encontradas em qualquer outro lugar da Terra,
3 espécies de cavalos-marinhos pigmeus, inúmeras espécies de nudibrânquios e novas descobertas continuamente sendo feito.
Algumas das espécies mais icônicas
de Lembeh incluem o Hairy Frogfish,
Pontohi Pygmy Seahorse, Wunderpus,
Mandarin Fish, Mimic Octopus, Rhinopias Scorpionfish, Flamboyant Cuttlefish, Blue Ring Octopus, e a imensa lista continua.

@DIVEMAG
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro
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Lembeh é o lugar para os
“critter hunters” se deliciarem, a possibilidade de descobertas e registros de espécies raras e exóticas tor na
esse lugar a capital mundial
do mergulho macro.

@DIVEMAG
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

gradecimento
especial
ao gerente geral do Hotel
Morten Lund Hansen, que
tor nou minha estadia impecável
e de quebra me acompanhou
na tarefa de registrar o pequeno
Társio na floresta ao fundo do resort, obrigado também a toda a
equipe do resort desde os guias
que tentaram achar o máximo de
criaturas possíveis no curto tempo que tive para fazer os mergulhos, espero em breve ter a oportunidade de retor nar para esse
paraíso da fotografia submarina
mundial, por que minha lista de
desejos de fotos de criaturas só
aumentou após a viagem.
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Lembeh, Indonésia | Por: kadu Pinheiro

Ayangue

@DIVEMAG

Mergulhando com as raias mantas gigantes do Equador
Texto: Rodrigo Tronquini e Erika Beux
Fotos: Daniel Simon, Erika Beux, Jorge Louzada, Júlio Spinel, Rodrigo Tronquini e Vera Leão.

O

s encontros com raias
mantas gigantes estão na lista de desejos de
muitos mergulhadores, mas
o que pouca gente sabe
é que mergulhar com elas
pode ser num local mais
Foto: Julio Spinel

perto e mais barato do que
se imagina.
No Brasil, as raias mantas
são mais facilmente encontradas nas ilhas paulistas no período de Maio a
Agosto e sem época de-

finida no Arquipélago de
Fer nando de Noronha. Porém, como os encontros
com as gigantes marinhas
ocorrem ao acaso, o jeito
é procurá-las em outros locais do mundo.
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Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux

A

tualmente, os destinos mais
conhecidos para mergulhar
com as mantas são: México
(Caribe e Pacífico), Moçambique, Indonésia, Maldivas, Tailândia e Havaí.
No lado caribenho mexicano é possível o encontro com as raias mantas
junto com tubarões baleias num day
tour de snorkeling no período de Junho a Setembro, quando os animais
se aproximam da Isla Holbox e Isla
Mujeres em busca de alimento.
Em contrapartida, para mergulhar no
lado do Pacífico mexicano e todos
os demais destinos citados acima, o
mergulhador precisará se programar
com mais tempo e dinheiro, pois as
viagens acontecem em locais de difícil acesso, onde só é possível chegar por liveaboard ou com diversos
voos e conexões que podem levar
mais de 30h ao destino final.
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Foto: Jorge Louzada
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Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux

M

as em épocas de crise,
o brasileiro sempre dá
um jeitinho de viajar e
se divertir sem gastar muito.
Quando se fala em mergulhar no
Equador, logo pensamos em Galápagos. Mas a sugestão é unir
simplicidade com aventura e
mergulhar com as raias mantas
gigantes de Bajo Cope, partindo
de Ayangue.
A pequena vila de pescadores
pertencente à província de Santa Elena foi fundada em 1982 e
é conhecida como a Piscina do
Pacífico, distante apenas 150 km
do aeroporto de Guayaquil.
Essa denominação é resultado do for mato de ferradura da
orla, proporcionando ao visitante uma praia de águas calmas e
protegidas das fortes correntes
que passam pela região.

Foto: Erika Beux
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Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux

N

o verão, Ayangue se transfor ma num local de veraneio onde é possível contemplar a bela paisagem e ainda desfrutar de boa comida, pois ao largo da
orla existem vários “comedouros”, que são como barracas de praia de ambiente simples e aconchegante, onde é possível se deliciar com a gastronomia local desde
petiscos à pratos de car nes e frutos do mar com excelente custo X benefício.
Se você espera agito, definitivamente Ayangue não é o lugar para baladas, mas é ótimo para quem quiser relaxar e descansar. Aos festeiros de plantão, a poucos quilômetros do vilarejo, encontrarão a “Ibiza das Américas”, segundo relato dos equatorianos.
Montañita é uma praia muito popular entre os sur fistas devido às excelentes ondas,
mas também pelo seu clima festeiro repleto de bares e discotecas, per feito para desfrutar de um ambiente latino único ao som do ritmo reggaeton.
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Foto: Rodrigo Tronquini
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Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux

Foto: Erika Beux

Foto: Daniel Simon

OS MERGULHOS:

A

inda desconhecida pelo turismo do mergulho,
Ayangue possui a Reserva Marinha Islote El Pelado, a qual é de grande importância para o
país, já que abriga a maior diversidade de vida marinha nos seus 13 mil hectares de águas protegidas e 96
hectares terrestres.
Islote El Pelado é uma ilha oceânica localizada em
frente à praia de Ayangue e não exige mais do que 15
minutos de navegação. O costão rochoso de baixa
profundidade abriga um recife de coral diversificado
e ainda serve de refúgio para uma grande quantidade e diversidade de peixes e invertebrados, com destaque para os ouriços, estrelas-do-mar, anêmonas, nudibrânquios, lagostas e cavalos-marinhos. Para quem
gosta de fotografia macro é o lugar per feito para excelentes cliques.

Foto: Jorge Louzada
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Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux

N

a parte terrestre da ilha
é possível avistar os ninhais de aves marinhas
como fragatas, pelicanos e
atobás, além de se deparar
com os lobos marinhos descansando sobre as rochas.
O ponto de mergulho também
é famoso pela existência do
“Sagrado Corazón de Jesús de
las Aguas” uma estátua de Cristo com os braços abertos que
se encontra a uma profundidade de 11 metros. Ela foi colocada por uma associação de
pescadores locais em 2011 em
for ma de agradecimento pelo
aumento da oferta de pescados na região.
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Foto: Jorge Louzada
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Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux

Ba jo Cope: “a cereja do bolo”.

L

ocalizado a 20 milhas náuticas
da praia da Ayangue, cerca de
1h a 1:30h de navegação, Bajo
Cope é um parcel de três for mações
rochosas medindo em tor no de 400
metros de comprimento, onde existe
uma grande biodiversidade marinha
como tartarugas, raias chitas, pargos,
robalos, meros, peixe-lua, polvos, moreias e uma infinidade de peixes coloridos nos recifes de corais.

Foto: Julio Spinel

42

Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux

A

temperatura da água de Dezembro a Junho fica
em tor no dos 26º C e pode chegar aos 14° C de
Junho a Novembro por causa da Corrente de
Humboldt que visita a costa equatoriana no inver no.
É com esta corrente que as raias mantas gigantes chegam em Bajo Cope e o local se transfor ma numa grande
estação de limpeza entre os meses de Junho a Outubro.
Este ano de 2018 foi atípico e as mantas chegaram mais
cedo. Em Março, os mergulhadores começaram a ter os
primeiros encontros e o pico de avistamentos foi nos meses de Maio e Junho.
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Foto: Jorge Louzada

Foto: Daniel Simon
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Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux

E

m Agosto, dois grupos de mergulhadores brasileiros foram
para Ayangue e pegaram condições de mar bem diferentes
em questão de uma semana entre as trips. Um grupo teve o
mar agitado, com ventos fortes, mar com ondas e correnteza que
exigiram uma certa experiência dos mergulhadores.
Já o outro grupo foi agraciado com um mar calmo, sem ondas,
sem ventos fortes e sem correnteza que até mergulhadores iniciantes poderiam ter ido, porém isso não é o padrão dos mergulhos da região. Para encarar Bajo Cope nor malmente é preciso
ser mergulhador raiz, pois não existe ponto abrigado, a visibilidade pode estar comprometida e a subida à super fície é feita à
deriva, sem cabo.
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Foto: Julio Spinel
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Fotos: Erika Beux

Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux

D

urante as navegações de ida e volta de Bajo Cope, as baleias jubarte
com seus filhotes davam um show à
parte, ora saltando, ora acompanhando o
barco e para qualquer lado do horizonte
que olhássemos era possível ver inúmeros
borrifos de água, que é o sinal de baleia
respirando na super fície.
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Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux
CONHECENDO AS MANTAS GIGANTES:

A

s raias mantas são parentes das
móbulas e atualmente são conhecidas duas espécies de mantas: a Mobula birostris (M. birostris) e a
Mobula alfredi (M. alfredi).
Nas Américas, encontramos apenas a
M. birostris, a maior espécie de raia do
mundo, podendo medir até 8 metros de
envergadura. Elas são oceânicas, migratórias e vivem em grandes profundidades, mas se aproximam da costa em
períodos sazonais em busca de alimentos e estações de limpeza.
As raias mantas se alimentam de plâncton e são totalmente inofensivas: não
mordem, não possuem ferrão e nem dão
choque como outras espécies de raias.
A única defesa é o seu tamanho e a hidrodinâmica per feita, per mitindo que o
animal possa nadar rapidamente para
escapar dos seus predadores naturais:
os tubarões e orcas.
Porém, nada disso é suficiente para fugir
do homem, que mata milhares de raias
mantas no mundo todos os anos por causa de uma crendice infundada de que
o aparelho filtrador delas tem propriedades medicinais e filtraria o sangue de
pessoas com problemas renais.

@DIVEMAG

Foto: Erika Beux
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Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux

C

om a reprodução tardia, a baixa taxa reprodutiva e o alto índice de predação por
pressões de pesca, colocam as raias mantas na lista ver melha da IUCN (Inter national Union
for Conservation of Nature) como espécies vulneráveis à extinção.
Qual o motivo disso?

Fotos: Julio Spinel
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As raias mantas atingem a maturidade sexual por
volta dos 7 anos de idade e geram um único filhote após 14 meses de gestação. Além disso, entre
uma cria e outra, as fêmeas entram num período
de resguardo energético que pode levar de 2 a 3
anos. Ou seja, para um animal que possui uma expectativa de vida em tor no de 20 anos, uma raia
manta pode gerar de 5 a 6 filhotes em toda a sua
existência, enquanto a pesca e captura acidental
por by catch mata milhares de animais por ano.
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Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux

O que Ba jo Cope tem de especial?

C

om a chegada das águas frias de Humboldt, as populações de mantas se aproximam da costa do Equador
e se concentram nas estações de limpeza, onde duas
espécies de peixes, o peixe-anjo e o peixe-borboleta, retiram
os parasitas do corpo delas.
Extremamente curiosas, as mantas se aproximam dos mergulhadores e interagem o tempo todo: ora nadando em círculos
como se fosse um carrossel, ora ficam paradas nas nossas cabeças ou esmagando a gente na areia. Quem já mergulhou
com raias mantas em outros lugares do mundo afir ma que
essa interação só acontece com os animais do Equador.

@DIVEMAG

Foto: Erika Beux
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E

m cada mergulho podemos avistar de 4 a 8 animais diferentes, todos dóceis, e o nível de interação era tão grande, que é impossível descrever o que vivenciamos e a intensidade das emoções
que sentimos devido a beleza do espetáculo que as
raias nos proporcionaram em cada mergulho.
O que é mais fantástico no encontro com as gigantes não é observá-las e sim, ser observado por elas.
O mergulhador vira o centro das atenções enquanto
três ou mais animais desviam uns dos outros em um
balé gracioso, como se disputassem lugar para ver
quem chega mais perto. Até na parada de segurança
tínhamos companhia como se as mantas quisessem
dizer “até logo”.

Foto: Erika Beux

Como conter o choro numa hora dessas???
Acha que acabou por aqui? Se mergulhar com raia
manta já é maravilhoso, imagina com a trilha sonora
do canto das jubartes? Em poucos lugares do mundo
podemos mergulhar com os seres mais belos dos oceanos ao som das baleias cantoras.
Como não se apaixonar por um lugar que te surpreende a todo instante?

@DIVEMAG

Foto: Jorge Louzada
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Mas vale ressaltar que Ayangue não é
para qualquer um. Tanto a vila, quanto o hotel, restaurantes, a operadora
de mergulho e o barco são muito simples, sem nenhum luxo, sem conforto
e alguns quesitos beiram a precariedade. Porém, tudo é muito cômodo:
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o hotel em frente à praia de onde
saem os barcos, a operadora ao pé
da areia e ao do lado das barracas
de comida e drinks, compensam boa
parte das dificuldades que encontramos para nos adaptar mos ao estilo
da comunidade.

Ayangue | Por: Rodrigo Tronquini e Erika Beux

Quem leva:
Paula Romano: pcromano67@hotmail.com
Noeli Ribeiro: noeliribeiro@yahoo.com.br
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O mundo é o seu destino! Consulte seu dive center.

EMPRESAS PARCEIRAS

@mergulhenadan

CONHEÇA AS EMPRESAS PARCEIRAS DA DAN BRASIL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

MERGULHE
NESSA
NOVIDADE

Alagoas

Pernambuco

Let's Dive

Noronha Diver
Paraíso Tropical Dive

Distrito Federal
TechDive - A Loja do Mergulho
Lagão Gás Station
Espírito Santo
Acqua Sub
Atlantes Dive Center - Guarapari
Kommandor
C

M

Y

Minas Gerais
Divegold
Jhonny Dive
Mar a Mar Mergulho

CM

MY

CY

CMY

K

Paraná
AbiSub
Acquanauta Centro de Mergulho
MarBrasil Ciência e Mergulho
Prodiver
Scubasul Cursos de Mergulho
Paraíba
The Bald Diver

Rio de Janeiro
Alpha Dive - Operadora
e Escola de Mergulho
Barracuda Cabo Frio
Coral de Fogo - Diving Experience
D'Orsi Scuba Diver
GMES
Ocean Centro de Mergulho
Operadora e Escola Mergulhei.com
SAME Serviços Médicos
XDivers
Rio Grande do Norte
Natal Divers Centro de Mergulho

Dive for Fun
Diving College
Espaço Mergulho
Extreme Divers - Dive10.com
Scuba Point
Scuba Repair
ScubiBlue
Scafo
Ocean Dive Tur
Toca do Mergulhador
São Paulo - Interior/Litoral
Acquacamp
ATM DIVER
Captain Dive
CNM Dive
Jornada Sub Mergulho
Scubadodive Adventure
Universo Marinho

Rio Grande do Sul
Planeta Mergulho
Santa Catarina
Patadacobra Adventures
São Paulo - Grande São Paulo
ABMAR
Aquaventura
Dive Tech

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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