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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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Viper Moray
por Bo Pardau
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Bobtail Squid - Sepiola parva, Squids of Okinawa
por Shawn Miller
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CLEAR
por Randi Ang
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por Antonio Martin
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IMG_0167.jpg
por jordi benitez
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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.
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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,
A cidade de Recife considerada por muitos como a CaEDITOR
KADU PINHEIRO

pital Brasileira dos naufrágios é a nossa matéria de capa
dessa edição, um destino que nunca sai de moda e um

14.
Recife
naufrágios

dos preferidos dos mergulhadores Brasileiros.
Dessa vez temos a visão e as imagens de nossa fotógrafa
Erika Beux, que nos brinda com seu olhar diferenciado
e faz uma abordagem diferente sobre os mergulhos da
região com suas vantagens e desvantagens para o meio

CONTEÚDO

ambiente.
Só na Divemag de Maio.
Boa leitura!

Kadu Pinheiro
Editor
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Conselho Editorial

Colaboradores

Cristian Dimitrius

Redação
Diretor de Produto
Bruno Tae

Karina Oliani

EDITOR: Kadu Pinheiro
kadu@divemag.org
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Kadu Pinheiro

Carolina Schrappe

Colaboraram nesta Edição: Erika Beux
REVISÃO FINAL: Carolina Fukuda
Publicidade: Rodrigo guimarães
rodrigo@divemag.com

Gabriel Ganme

Atendimento ao leitor
SAC: sac@divemag.org
DIVEMAG é uma publicação on-line
mensal e gratuita da Editora Dive Ltda.

Paula Loque

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

MAIO 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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RECIFE
Uma janela para o passado texto e fotos: Erika Beux

Quem não gostaria de mergulhar numa água azul e quente
com 30 metros de visibilidade
para contemplar um cenário
todo colorido que enche os
olhos de tanta vida marinha?
Qual foi o primeiro lugar que
veio na cabeça?
Muitos devem ter pensado
em alguma região do Caribe,
Mar Ver melho ou Indonésia,
mas estamos falando de Recife, a capital brasileira de
naufrágios.

@DIVEMAG
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

S

egundo especialistas, Per nambuco tem
mais de 100 naufrágios catalogados,
sendo que alguns deles foram naufragados propositalmente, através de um projeto conjunto com operadoras de mergulho,
empresas públicas e privadas para criar um
parque de naufrágios, visando incrementar
o turismo de mergulho subaquático, além
de disponibilizar novos habitats ao ecossistema marinho.
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

N

em todos os naufrágios de
Recife são acessíveis para
mergulho recreativo, pois a
maioria dos navios está abaixo
dos 40 metros de profundidade. A certificação mínima exigida pelas operadoras de mergulho locais é de Open Water
(básico), mas se você quiser
explorar mais os pontos e ver
uma diversidade maior de embarcações, o ideal é ser Advanced Open Water (avançado) e ter o curso de Nitrox (ar
enriquecido com oxigênio).
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

@DIVEMAG

Algumas certificadoras oferecem cursos de especialidades em Naufrágios, onde o mergulhador aprende as habilidades, adquire conhecimento e domina os procedimentos necessários
para mergulhar em naufrágio.
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

Os navios naufragados por acidentes
ou em combates de guerra são uma
espécie de portal, unindo o passado e
o presente em momento único durante
o mergulho. E quanto aos naufrágios
artificiais, o que você acha disso?
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

Um mergulhador diria que, quanto
mais pontos de mergulhos diferentes
tiver mos, melhor! Mas já parou para
pensar se isso pode causar algum
tipo de impacto ambiental?
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

N

o meio científico existem duas
vertentes: os pesquisadores
que incentivam a criação de
recifes e naufrágios artificiais e os que
abominam essa prática por constatarem o desequilíbrio do ecossistema
marinho. Entenda os motivos:
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

A criação de naufrágios e recifes artificiais pode ser uma solução para recuperar ou ampliar o habitat de muitas espécies marinhas, as quais foram
impactadas negativamente por ações
do homem.

@DIVEMAG
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E

sses naufrágios podem ser navios ou aviões naufragados propositalmente,
blocos de concreto, pneus ou outras estruturas, as quais servirão como base
de incrustação de corais, de moradia para diversos cardumes de peixes e esconderijos de crustáceos e moluscos. Eles podem servir de refúgios e berçários
para os animais se reproduzirem, evitam a pesca predatória de arrasto e ainda
movimentam o turismo subaquático.
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

E

m contrapartida, todos esses materiais citados entram em decomposição no
mar mais cedo ou mais tarde, liberando resíduos tóxicos e metais pesados no ambiente. Esses
componentes químicos degradados podem ser fatores limitantes
para algumas espécies desaparecerem ou se proliferarem de
for ma alar mante.

@DIVEMAG
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

A

lguns estudos apontaram para o desequilíbrio
ecológico de uma espécie de coral que não
se desenvolvia numa região porque a água
do local era pobre em minerais. Com a introdução
de um naufrágio, o ferro da embarcação começou
a se degradar na água e o coral simplesmente dominou todo ambiente, matando outras espécies de
corais que viviam ali.
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O

utros estudos ainda mostram
que a caça e pesca nesses
locais é mais frequente porque
a agregação de peixes e crustáceos residentes em naufrágios é
maior, sendo mais vantajoso para
quem comercializa os animais. O
que era para ser um abrigo para
as espécies marinhas se protegerem, acaba se tor nando alvo fácil
para humanos predadores.

@DIVEMAG

Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

N

a semana que mergulhamos em Recife, vimos um Mero (Epinephelus
itajara) de quase 2 metros de comprimento no primeiro naufrágio da expedição. Por questões de segurança do animal,
preferimos não divulgar o nome do ponto
para não atrair caçadores, pois mesmo sendo um animal protegido por lei desde 2008,
o declínio populacional da espécie ainda
é alto por causa da ganância humana.
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

N

o naufrágio Chata de Noronha, encontramos uma tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta),
espécie ameaçada de extinção,
morta por linhas de pesca enroladas no seu pescoço. Possivelmente, a tartaruga morreu afogada
por não ter conseguido subir à super fície para respirar.
Nós, mergulhadores, sabemos o
quanto é raro encontrar uma tartaruga desta espécie e muitas
pessoas ainda nem a conhecem.
Esta fêmea deveria ter mais de 100
anos e morreu da for ma mais estúpida que poderia existir: a pesca
fantasma! O nome é dado porque
mesmo quando o petrecho é perdido ou abandonado no mar, ele
continua a pescar.

@DIVEMAG
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux
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Vídeo da tartaruga morta e a ação dos mergulhadores para soltá-la:
https://youtu.be/CaPKHjHrOKk
Esta não foi a primeira vez que encontramos cenas tristes de pesca fantasma. Em 2013, eu e um grupo de amigos do Ceará, encontramos um tubarão-lixa (Ginglymostoma cirratum) preso em redes de pesca fantasma
no Naufrágio do Macau, próximo a cidade de Fortim. O animal estava
preso numa das fendas dos destroços, parecia cansado e com dificuldades para respirar, pois as redes pressionavam suas fendas branquiais.
Veja o vídeo da tentativa do resgate:
https://www.youtube.com/watch?v=k8Y71iaaTqw

@DIVEMAG

Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

Apesar das histórias tristes, as recomendações para mergulhar em Recife são ótimas.
O circuito de naufrágios foi brilhantemente conduzido pela
equipe da Syrien Dive numa expedição personalizada para
o nosso grupo. O per fil dos mergulhos foi planejado de acordo com a logística de proximidade das embarcações, a profundidade de cada naufrágio para maior aproveitamento
do tempo de fundo e equilibrando o intervalo de super fície
com navegações mais curtas e menor tempo do barco parado no mar, evitando o mal-estar nos mergulhadores.
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

A

operação impecável trouxe muita segurança e conforto para encarar quatro
dias de mergulhos profundos repetitivos, deixando todos com gostinho de “quero mais”.
Para quem quiser conhecer o parque de naufrágios, vão aí algumas dicas:
• Leve remédios de enjoo, pois você certamente irá precisar
• Lembre-se de usar protetor solar e quem for
alérgico a picadas de inseto, tenha sempre
um repelente na bolsa;
• Beba muita água antes, durante e depois
dos mergulhos e, se possível, água de côco.
A hidratação é muito importante para evitar dores de cabeça, diarreia e diminui os
riscos de doenças descompressivas.
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Naufrágios de Recife | Por: Erika Beux

Com quem mergulhar:
Syrien Dive Operadora de Mergulho
Fones: (81) 98134-4370
Max Glegiston
contato.syriendive@gmail.com

@DIVEMAG
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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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