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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

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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07_DSC_2150 manta ray
por Erwin Poliakoff
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09_DSC_1625 emperor angelfish
por Erwin Poliakoff
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IMG_8988-MDive1
por Olivier Alard
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Red Woman II.
por Petr Kleiner

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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EXPEDIENTE
Nesta edição

Feita por quem mergulha

Caros amigos leitores,
Nessa edição de abril nosso colaborador Murilo ChaEDITOR
KADU PINHEIRO

ves foi conferir de perto como andam os mergulhos
em Jupiter na Flórida, (não é Jupiter o planeta, ape-

14.
Jupiter
Flórida

sar de parecer outro mundo) uma verdadeira disneylândia dos mergulhos com tubarões.
Confira as fotos e os relatos dos mergulhos casca
grossa que a terra do tio Sam esconde.

CONTEÚDO

Só na Divemag de Abril. Boa leitura!

Kadu Pinheiro
Editor
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Paula Loque

Abril de 2019. Artigos assinados não representam
necessariamente a opinião da revista.

Abril 2019

Reinaldo Alberti
O conselho editorial foi formado com o intuito de manter
a revista alinhada com as melhores publicações de
mergulho mundiais. Os membros do nosso conselho
são referências junto ao mercado de mergulho, figuras
publicamente conhecidas que representam nossa
atividade perante a mídia e o trade.

Alexandre Vasconcelos

Alcides Falanghe

ATENDIMENTO

sac@divemag.org
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JUPITER

Muito mais perto do que você imagina! Texto e Fotos: Murilo Chaves
Começo alertando que não estou
falando sobre o maior planeta do
sistema solar, o assunto continua
sendo mergulho!

A primeira vez que ouvi falar sobre Júpiter foi há alguns
anos atrás por conta de um
grupo de amigos que estavam de passagem pela Flórida e resolveram fazer um
mergulho em algum naufrágio da região.
Quando chegaram à operadora de mergulho, foram infor mados que a operação do
dia seguinte seria cancelada por algum motivo e que
se eles estivessem realmente
com muita vontade de mergulhar, poderiam ir até Júpiter onde a operação de
mergulho é conhecida por
sempre sair, obviamente que
pode ser cancelada por motivos climáticos e de marés.

@DIVEMAG
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves

F

oi assim que surgiu o nome Júpiter na lista dos mergulhadores. Estamos falando de
Júpiter, cidade americana localizada no estado da Flórida, no condado de Palm Beach, apenas a 90 km de Fort Lauderdale, isto é, não é acessível apenas para astronautas!
Continuando a história: o grupo de amigos aceitou a indicação e foram até lá sem saber
direito o que iriam encontrar pela frente. O resultado foi que ficaram muito surpreendidos pela quantidade de tubarões e pela natureza selvagem dos mergulhos.
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves

Após escutar os relatos, coloquei Júpiter na minha lista de viagens, era só
esperar o momento certo para ir até
lá conferir.
Dessa vez montei uma programação
apenas dedicada aos tubarões, e
pela facilidade de acesso, coloquei
Júpiter como parada obrigatória nessa viagem.
A operadora escolhida foi a pioneira
Emerald Charters (www.emeraldcharters.com), de propriedade do lendário capitão local Randy Jordan que
agora anda cuidando somente da
parte de escritório das operações.
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves
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A proposta deles é bem clara: “Se você é um bom mergulhador, venha mergulhar com a Emerald”. Vou tentar explicar por partes.
A primeira coisa é que eles oferecem apenas a saída de barco com direito a três mergulhos e um delicioso lunch box para o intervalo.
Na própria página na inter net eles infor mam que é necessário o mergulhador levar todo o seu equipamento de mergulho para o barco.
Quando eles dizem todo equipamento, entenda todo equipamento mesmo!
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves

A

qui vai a segunda parte, eles indicam a empresa Scuba Works (www.scubaworks.com) para aluguel dos cilindros e
lastros (!). Isso mesmo, a operação de mergulho não envolve nem mesmo os cilindros e lastros para os mergulhadores.
Então, após fazer as reservas dos dias de mergulho é preciso entrar em contato com a Scuba Works para reservar os equipamentos que faltam.
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves

A

pós resolver as duas primeiras etapas, restava reservar as outras partes
da logística. Para isso reservei um carro para retirada no aeroporto de
Fort Lauderdale e um hotel em North Palm Beach, que fica apenas 30 Km de
Júpiter e não demora mais de 20 min de carro até o local de embarque.
A sede da Scuba Works fica no trajeto do hotel até o local de embarque, então, é só passar lá para conferir a mistura do seu Nitrox e levar seus cilindros
e lastros no carro (!). Aqui vai a minha dica: carros esportivos e conversíveis
não são amigos de mergulhadores!
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves

O

barco do capitão Randy com a sua pintura estilizada já diz como serão os mergulhos pela frente. A navegação até o
primeiro ponto é bastante curta, não ultrapassa
os 30 minutos de navegação.
O instrutor e alimentador de tubarões Josh (@
joshthesharkguy) se encarrega de explicar os
procedimentos e fazer o briefing dos mergulhos.
Ele deixa bem claro que o mergulhador é responsável por toda montagem e manuseio do seu
equipamento no barco e que eles seguem alguns procedimentos rígidos de segurança para
mergulhar com tubarões. É obrigatório o uso de
equipamentos de cor escura (evitar os coloridos
por causa do contraste dentro da água), assim
como luvas e toucas.
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves

E

le explica que leva uma caixa com peixes para
atrair os tubarões e que também pode usar um
arbalete (ar ma de caça submarina impulsionada
por elásticos) para abater algum peixe fresco, para
não pegar nenhum mergulhador de surpresa com a
possível cena.
O primeiro mergulho é realizado na for ma de drift
a uma profundidade de 25 metros. A água é bastante azul, mas é possível ver o fundo a mais de
35 metros de profundidade. A explicação é clara:
sempre ficar atrás dele e na mesma profundidade,
nunca abaixo. Dessa for ma, a corrente vai levando
e deixando o rastro de odores da caixa de peixes, e
então os tubarões começam a surgir do azul.

@DIVEMAG
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves

E

sse é o mergulho exclusivo dos bull sharks (cabeça-chata), de repente,
alguns tubarões cabeça-chata vão rodeando a
caixa de iscas e passando
ao lado dos mergulhadores. Nesse momento, o feeder vai distribuindo alguns
pedaços de peixes e o interesse dos tubarões só aumentam pelo grupo. Eles
chegam muito, muito perto
mesmo, chegando a tocar
as lentes das câmeras.
O segundo e terceiro mergulho são realizados em pequenos naufrágios, também
numa profundidade de uns
25 metros, mas dessa vez os
convidados são outros: tubarões limão e lixa.
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves

A

caixa de peixes é posicionada
no chão enquanto o rastro de
odores é distribuído pelas correntes, os mergulhadores aguardam
segurando no pequeno naufrágio.
Enquanto isso é possível assistir um
curioso casal de peixes mero (Epinephelus itajara) rondando o naufrágio (um casal em cada um dos
naufrágios!).
Após a chegada dos tubarões, o
instrutor dá o comando para nos
posicionar mos perto da caixa e assistir o espetáculo dos tubarões.

@DIVEMAG
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves
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M

ais uma vez, os tubarões passam bem próximos aos mergulhadores, esbarrando por diversas vezes até, sem o menor constrangimento.
Nesse momento, o alimentador aproveita para tentar
retirar alguns anzóis presos nas mandíbulas dos tubarões limão, demonstrando ter muita experiência e respeito no manejo desses animais.
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves
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parte mais perigosa desse tipo de atividade é quando
os tubarões lixa atacam a caixa e per manecem grudados a ela, nesse momento, todos os tubarões entram
num frenesi alimentar que parece ser caótico aos nossos olhos,
então é preciso respeitar mantendo uma distância segura da
caixa de alimentação.
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves

N

o final do mergulho,
Josh sobe levando consigo a caixa
de peixes, onde é devidamente seguido pelo grupo
de tubarões!
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves
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jupiter, Flórida | Por: murilo chaves

Q

uando você pensa
que tudo acabou,
a emoção final de
Júpiter é tentar subir na escada do barco! Para isso
você precisa pedir licença
e agradecer a presença dos
ilustres convidados!
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Why should you visit Sunset House, Grand Cayman?

@DIVEMAG

Brand new dive boats for 2019
Discounted room & dive packages
Unlimited shore diving
Amazing wall diving
Visit the famous Stingray City
We cater to groups & individual divers

Mention DiveMag1st for FREE reservation gift
1 345 949 7111
reservations@sunsethouse.com
www.sunsethouse.com
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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

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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