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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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WE DIVE

FUJA DA MULTIDÃO!

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

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

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

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

www.naui.com.br
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TOP 05

Splendid Toadfish (Sanopus splendidus)
por oceanzam
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TOP 05

Emperor Shrimp, Imperatorgarnele auf Seewalze (Periclimenes imperator)
por scubaluna

NOVEMBRO 2018
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TOP 05

NOVEMBRO DE 2018
POLKA-DOT
por Randi Ang
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IMG_5272-M1s
por Olivier Alard
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TOP 05

_BC_0156.jpg
por jordi benitez

@DIVEMAG

08

novembro 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.

DIVEMAG. COM
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Feita por quem mergulha

14.
Bunaken
Manado

Nesta edição
Caros amigos leitores, aqui vai a última edição do ano de
2018, e que ano !! intenso em todos os sentidos, desafiador e ao mesmo tempo grandioso, muito do que plantamos foi colhido, e nossa equipe deseja um 2019 cheio de

EDITOR
KADU PINHEIRO

alegrias e sucesso para todos nossos leitores e colaboradores, que venha um novo ano cheio de novos desafios!

34.

North Sulawesi, Bunaken e Mando, são a matéria princia-

galápagos
equador

da Indonésia, desbravando os locais secretos de mergu-

pal desse edição, continuando nossa jor nada pelas ilhas
lho do paraíso.
Um novo ponto de vista sobre os mergulhos em Galápa-

CONTEÚDO

gos, com uma super matéria de Gustavo Haddad e fotos
de Juan Quinteros, um jeito mais economico e aventureiro de conhecer as ilhas maravilhosas de Charles Darwin
Tudo isso só na Divemag de outubro. Boa leitura!

Kadu Pinheiro
Editor
14. Bunaken e Manado, Indonésia
34. Galápagos, Equador
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BUNAKEN

Manado | North Sulawesi | Texto e Fotos: Kadu Pinheiro

F

omos convidados pelo
Murex Resort para conhecer sua operação e
instalações em Manado e
desfrutar do mergulho na famosa Bunaken, e degustar
um pouquinho do mergulho
oferecido nessa região do
mundo, North Sulawesi está
se tor nando mais conhecida entre os mergulhadores
do mundo inteiro, é uma
ótima opção em uma parte
da Indonésia ainda pouco
conhecida.

@DIVEMAG
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

V

iemos para Manado via
Jakarta, saindo de Bali,
o resort fica a uns 25 minutos de carro do aeroporto, a
cidade é grande e possui shopping e restaurantes, já o resort
é mais afastado e incrustado no
meio da natureza, com chalés
rústicos em meio a selva e de
frente para a praia, conta com
uma excelente infraestrutura
para atender os mergulhadores.
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

Mais sobre Manado
Manado é a capital de Sulawesi do Norte, com seus cerca de
450.000 habitantes Faz fronteira
com o Mar das Celebes e com
o parque marinho de Bunaken,
tendo ainda belas terras cultivadas e vulcões, Manado oferece uma das áreas mais prósperas e cênicas na Indonésia.
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

@DIVEMAG

O distrito de Minahasa é no interior de Manado e possui
alguns dos solos mais férteis da Indonésia. Tradicionalmente, a agricultura de cocos, cravinho e noz-moscada
trouxeram grandes riqueza para os habitantes locais.
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

N

ão admira que, nos tempos coloniais holandeses, Manado fosse
uma importante fortaleza.

A maioria da população ainda é cristã e
só isso já distingue Manado e Minahasa do
resto da Indonésia, que é principalmente
muçulmana. Manadonese e Minahasans
são divertidos, extrovertidos em suas expressões e gostam de fazer piadas.
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

Eles adoram cantar e são
famosos em todo o país por
suas habilidades vocais.
A riqueza e a diversidade
da vida marinha no parque
marinho de Bunaken são as
razões pelas quais o turismo
está florescendo e se desenvolvendo em Manado e coloca esse paraíso escondido em destaque no cenário
mundial de mergulho.
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

Mais sobre Bunaken

O

Parque Nacional
Marinho de Bunaken é uma reserva natural oficialmente
protegida e reconhecida. Com uma seção Norte e Sul, divide-se em duas
partes principais. Seu tamanho total é de 79.056
hectares de área terrestre
e marinha.
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

@DIVEMAG

Enquanto a seção sul consiste inteiramente de área costeira, a seção
norte tem, ao lado da área costeira, 5 ilhas dentro de seus limites.
Estas ilhas são: Bunaken (que dá nome ao parque), Siladen, Manado
Tua, Mantehage e Nain. No total, quase 22.000 pessoas vivem dentro
do parque, divididas em cerca de 30 aldeias (kampungs).
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O parque foi povoado por muitas
gerações. Muito antes desta área
ser declarada uma reserva marinha em 1991. Eles vivem principalmente da pesca e agricultura.

@DIVEMAG

Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

A

pesar de Bunaken já
ser um parque marinho há quase 25
anos, foi só a partir de 1998
que iniciou-se uma proteção
efetiva. Com a introdução
de uma taxa de entrada em
2001, o parque tor nou-se um
modelo para outras reservas
marinhas e em 2003, foi o
vencedor do prêmio “Tourism
for Tomorrow” Award promovido pela Brittisch Airways.

@DIVEMAG
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

@DIVEMAG

Hoje, o parque marinho de Bunaken é considerado uma das melhores áreas de mergulho do mundo. Água límpida, azulada e mor na, paredões
com uma enor me variedade de corais e grandes
pelágicos, pequenas criaturas, e ocasionalmente
baleias e golfinhos.
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu 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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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu 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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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

Sobre os mergulhos
Um verdadeiro paraíso para mergulhadores iniciantes e experientes
e um deleite para os fotógrafos. A maioria dos locais de mergulho
também é excelente para a prática de snorkel, por isso, se você
não mergulhar, mas gosta de curtir as maravilhas subaquáticas sem
toda a parafer nália do mergulho autônomo, Bunaken também é o
lugar certo para isso.

@DIVEMAG
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Celebes do Norte

P

Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

aredes impressionantes e corais duros, perdemos a conta do número de
tartarugas em um único mergulho.
Tubarões de recife, cardumes, cobras marinhas, arraias, criaturas abundantes e vida
macro, golfinhos residentes e baleias-piloto
ao lado do barco, avistamentos ocasionais
de dugongs, e avistamentos sazonais de
baleias, além de todos os corais vibrantes
e coloridos da região.
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

Manado Bay

U

ma mistura de areia preta e
branca e mergulho em recifes, que é o lar de algumas
das criaturas mais raras e únicas da
Indonésia, incluindo mimic octopus,
lula, flamboyant cuttlefish, cavalos-marinhos e numerosas espécies de
crustáceos, nudibrânquios e frogfish.
Para os fotógrafos subaquáticos que
gostam de macro os locais de mergulho em Manado Bay são repletos de
ótimas oportunidades.

foto: Michele Mastrocollo
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

Topografia: Paredões de
corais no Parque Marinho
Bunaken, mucky dive e recifes ao redor de Manado
Bay e um naufrágio com 60
metros de comprimento.
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Temperatura da água: 28 29 graus durante todo o ano.
Visibilidade: média de 30m
Nível de dificuldade: Mergulho fácil durante todo o
ano, embora existam alguns
locais para quem gosta de
desafios.

@DIVEMAG

Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro
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Bunaken e Manado, Indonésia | Por: k adu Pinheiro

Um especial agradecimento
ao Gerente geral de marketing
do Murex Resort, Simon Jones,
que conseguiu nos receber em
seus hotéis e nos proporcionar
uma experiência completa de
mergulho no curto tempo do
qual dispúnhamos.

@DIVEMAG
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Gal ápagos

Outro ponto de vista, Texto: Gustavo Haddad e Bruno Tae | Fotos: Juan Quinteros

S

em dúvidas, um dos
lugares mais almejados pelos mergulhadores em todo o mundo!
Localizada no Oceano
Pacífico, a ilha Galápagos está a cerca de mil

quilômetros da costa do
Equador. Um arquipélago
de origem vulcânica que
apresenta uma biodiversidade, fauna e floras espetaculares e peculiares
(em cima e embaixo da

água). Após conhecer
essa ilha fantástica, podemos entender porque
Charles Darwin criou a
Teoria da Evolução por
lá.
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gal ápagos | Por: Gustavo Haddad, Bruno Tae, fotos Juan Quinteros
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epois de duas viagens consecutivas embarcados no liveaboard
Master of Galápagos, decidimos conhecer Galápagos de outro
ponto de vista. Desta vez, em terra fir me, na Ilha de Santa Cruz.
Claro que as expectativas eram muito altas diante da vivência que tivemos, principalmente, nos mergulhos em Darwin e Wolf.

gal ápagos | Por: Gustavo Haddad, Bruno Tae, fotos Juan Quinteros

N

estas duas ilhas que ficam a
mais de vinte horas de navegação de Santa Cruz fizemos,
sem dúvidas, os melhores mergulhos
de nossas vidas. Particular mente na
Ilha de Darwin, conhecida pela grande quantidade de Tubarões Baleia,
tivemos a felicidade de avistar trinta
e duas vezes este gigante pintadinho
em oito mergulhos.

@DIVEMAG
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gal ápagos | Por: Gustavo Haddad, Bruno Tae, fotos Juan Quinteros

O

s mergulhos não são fáceis. Taxis passam no hotel as sete horas da manhã
e seguem até o no Pier de Itabaca no
Canal Baltra, a cerca de quarenta minutos de
carro
do Puerto Ayora (centro da cidade).
Já embarcados, navegamos de quarenta minutos a uma hora até os pontos de mergulho.
Fomos a Gordon Rocks, Seymour Island, Ilha
Mosqueiro, Ilha Bartolomé e Cousins Rock.
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gal ápagos | Por: Gustavo Haddad, Bruno Tae, fotos Juan Quinteros

OS MERGULHOS:

A

s operações funcionam em barcos pequenos, com dois motores de popa,
apertados e com capacidade de até
dez mergulhadores. Mas o serviço tenta compensar. São servidos lanches, bebidas e almoço
em todos os mergulhos. Equipe de Staff sempre
nos tratou muito bem.
Água fria, mergulhos fundos, mar agitado e correntes fortes são características do local. Mas
por outro lado, são elas que trazem a grande
variedade de vida marinha nos mergulhos que
fizemos em Galápagos. Tubarões martelo, galha preta, galha branca de recife, galapaguenho, raias chitas e mantas, tartarugas, barracudas, entre outros, são facilmente avistados
em grande parte dos mergulhos. A quantidade
de vida marinha é impressionante!
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gal ápagos | Por: Gustavo Haddad, Bruno Tae, fotos Juan Quinteros

D

este vez, não tivemos a
felicidade de avistar o
grande Tubarão Baleia,
pois estávamos fora da temporada dos gigantes nesta parte da ilha. Ainda não se sabe
o real motivo de como e porque eles migram em deter minadas épocas do ano ao redor
do arquipélago. Porém, o que
se tem certeza hoje é que os
encontros com os pintadinhos
são comuns nos pontos perto a
Santa Cruz entre os meses de
fevereiro e junho. Após essa
época, eles migram para Darwin e Wolf.
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gal ápagos | Por: Gustavo Haddad, Bruno Tae, fotos Juan Quinteros

E

nquanto estávamos em terra, também tivemos a oportunidade de conhecer os ponto turísticos da Ilha de Santa Cruz. Existem
restaurantes fantásticos por lá, além de varias
opções de passeios interessantes.
Como chegar: Não foi uma tarefa simples. Depois de conexões perdidas por atraso da companhia e malas que não chegaram ao destino final, chegamos salvos. São necessários três
voos para chegar até lá. Melhor opção é com a
Avianca, saindo de São Paulo para Quito (com
conexão em Lima ou Bogotá) seguido de um voo
para Santa Cruz ou San Cristóbal.
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gal ápagos | Por: Gustavo Haddad, Bruno Tae, fotos Juan Quinteros

Onde ficar:
Hotel La Isla. Hotel novo e muito bem localizado
Onde ir:
- Estação Charles Darwin: vale a pena para conhecer.
- Racho Primicias: fazenda de tartarugas gigantes
- Passeio na Ilha de Saymour: tour em uma ilha com a
oportunidade de avistar pássaros, iguanas e lobos marinhos em terra.
Onde comer:
- Anker: Sem dúvida, o melhor restaurante da ilha
- Midori: Culinária japonesa
- Almar Restaurant (By Isla Grill)
- El Muelle de Darwin
- Bahia Mar
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Autores:
Bruno Tae é instrutor e apaixonado por mergulho e natureza.
Pratica e curte qualquer tipo
de mergulho recreativo.

@DIVEMAG

Juan Quinteros é instrutor de
mergulho, fotógrafo e cinegrafista. Apaixonado por tubarões
e grandes animais. Seu lugar
no mundo é abaixo da água.

Gustavo Haddad é engenheiro e empresário de profissão e
com certificação de Dive Master. Mergulhador desde os 13
anos e sempre foi fascinado
por tubarões.
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The Golden Turtle 2018

Moscou, no belo cenário da Casa Central do Artista, o maior centro de exposições da Federação Russa que recebeu exposições de importantes artistas
como Cartier Bresson e Giorgio Morandi,
aconteceu no sábado, 3 de novembro
de 2018, a cerimônia de premiação do
prestigiado Concurso de fotografia de
natureza GoldenTurtle, edição 2018, reconhecido como um dos mais importantes concursos de fotografia de vida selvagem do mundo, com a participação
de milhares de fotógrafos.

Awarding of Francesco Pacienza.

Este concurso está dividido em nove categorias: Retratos de animais, Har monias de vida, Microcosmos, Paisagens,
O mundo subaquático, Homens e Natureza, Comportamento animal, Novas
tecnologias na fotografia de natureza
e Imagens de Arte e Natureza. Dois júris tiveram que examinar mais de vinte
mil fotos: um júri de profissionais para a
parte criativa da competição e um júri
composto por especialistas em fotografia inter nacional.
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Awarding of Francesco Pacienza.

Golden Turtle 2018, Por: Francesco Pacienz a

O

Golden Turtle está no TOP-3 das mais
prestigiadas competições criativas
inter nacionais de fotógrafo de vida
selvagem. Portanto, os requisitos para o trabalho apresentado são os mais altos, - diz o
presidente do festival, Andrey Sukhinin. O júri, que inclui os profissionais de arte fotográfica mais renomados do mundo, avaliou o
trabalho de acordo com vários critérios. Estes
são o nível de desempenho artístico e técnico, o valor biológico da imagem, a novidade
criativa da abordagem do autor, além disso,
todas as fotografias estão sujeitas a avaliação adicional em relação ao tratamento ético dos animais durante a pesquisa, bem como
conhecimentos técnicos para avaliar o nível
de uso dos editores gráficos no processamento de imagens.
É importante salientar que é muito importante
para nós que as obras não sejam apenas belas, mas carreguem um certo significado inerente à idéia do nosso festival - «Liberdade.
Criação. Escala”.

@DIVEMAG

The award-winning photo.
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Golden Turtle 2018, Por: Francesco Pacienz a
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Francesco Pacienza with Miss Olga Strada, Director of Cultural Affair Italian Ambassy in Moscow.

Cerca de 1.100 fotógrafos de mais
de 90 países participaram da edição de 2018, no pódio, para a seção “The Underwater World” subiu,
o único italiano na categoria, Francesco Pacienza, que conquistou o
terceiro lugar. Francesco Pacienza,
no ano passado, foi o único italiano a figurar entre os dez finalistas.
Presente foi o Diretor de Assuntos
Culturais da Embaixada da Itália em Moscou, Dr. Olga Strada,
para parabenizar o vencedor, bem
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como para trazer saudações da
embaixada italiana, a foto premiada foi tirada nas profundezas do
Mar Ver melho, em Shar m El Sheikh,
e exigiu um esforço considerável
para a sua realização: de fato, o
tema retrato, um espécime de um
dos maiores moluscos bivalves, o
Tridacna maxima, tende a fechar
com a aproximação de mergulhadores ou com a mudança repentina de luz, como a que ocorre após
o disparo de um flash.

Fotos: Erika Beux
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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
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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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