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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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Blue ribbon eel
por jordi benitez
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11_DSC_0782 whip coral goby
por Erwin Poliakoff
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Night dive at Manta Heaven
por Bo Pardau
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Tiger shrimp
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,
Esse mês um destino mais do que especial, para quem
EDITOR
KADU PINHEIRO

gosta de tubarões esse é o santo graal dos mergulhos,
T iger Beach nas Bahamas está na lista de 10 entre 10 fo-

14.
Tiger
Beach

tógrafos submarinos no mundo aficcionados pelos nossos
amigos dentuços.
Conheça as nuances e os detalhes desses mergulhos pelas lentes e texto de nosso colaborador Murilo Chaves.

CONTEÚDO

Só na Divemag de Junho.
Boa leitura!

Kadu Pinheiro
Editor
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Junho de 2019. Artigos assinados não representam
necessariam
 ente a opinião da revista.

JUNHO 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
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sac@divemag.org
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tiger beach
Bahamas, a verdadeira praia dos tubarões, texto e fotos: Murilo Chaves
Sem a menor sombra de dúvidas, esse é o lugar mítico no mundo
do mergulho para encontro com os belos tubarões tigre e já vou
explicando toda a história.

@DIVEMAG
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Tiger beach | Por: murilo chaves

P

esquisando sobre os registros, a área de
T iger Beach foi descoberta nos anos 80
pelo capitão Scott Smith, o qual já mergulhava com tubarões e golfinhos na região,
mas manteve-se anônima até 2002 onde foi devidamente marcada no mapa pelo fotógrafo,
cinegrafista e conservacionista Jim Aber nethy
(é possível assistir alguns documentários com
ele sobre tubarões feitos para a televisão).
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Tiger beach | Por: murilo chaves

O

s tubarões tigre (Galeocerdo
cuvier)
já
eram avistados lá nos anos
80 quando a tripulação de
Scott Smith despejava à noite os restos de peixes utilizados nas refeições a bordo
e então os tubarões apareciam para devorar os pedaços de peixes amarrados na
popa da embarcação.
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Tiger beach | Por: murilo chaves
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O fantástico lugar está localizado apenas a 20 milhas náuticas da costa de West End, ponto mais noroeste da ilha Grand
Bahama, o que significa apenas 2 horas de navegação num
mar calmo sobre as águas rasas de um imenso banco de areia.
A próxima boa notícia é que a água é quente e a visibilidade
é incrível!

@DIVEMAG

Tiger beach | Por: murilo chaves
Parece estranho como esses animais
tão grandes per manecem nessas
águas tão rasas, mas parte do mistério é solucionado porque o lugar está
localizado apenas 1 milha de um paredão de águas profundas.
As Bahamas são for madas por mais de
700 ilhas e cerca de 2,4 mil bancos de
areias, localizadas na região do Caribe. As três principais ilhas desse arquipélago são: Andros a maior das ilhas,
New Providence é a mais populosa
onde está situada a capital Nassau
com cerca de 275 mil habitantes (dois
terços da população do arquipélago)
e a ilha de Grand Bahama (52 mil habitantes) onde está situada a cidade
portuária de Freeport.
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Tiger beach | Por: murilo chaves

Os mergulhos em T iger Beach
são feitos na sua grande maioria
pelo sistema de liveaboard embarcados na Flórida ou outras
ilhas das Bahamas. Nesse aspecto, é de se estranhar como um
ponto de mergulho tão especial
e tão perto da costa não tenha
várias operadoras trabalhando
no sistema de day trip.
Enfim, dando prosseguimento a
minha viagem iniciada na DIVEMAG #86, optei por ficar hospedado na ilha e realizar os mergulhos na for ma day trip. Para
isso escolhi a muito bem recomendada operadora Epic Diving
(www.epicdiving.com/@epicdiving) de propriedade do casal
mergulhador Vincent e Debra
Canabal (@ddcanabal).
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Tiger beach | Por: murilo chaves

C

hegar na Grand Bahama é bastante fácil a partir da Flórida. Os voos
saem de Miami (MIA) ou Fort Lauderdale (FOR) com destino ao aeroporto
de Freeport (FPO) e ainda tem a opção do
ferry saindo do ter minal marítimo de Fort
Lauderdale para o ter minal de Freeport.
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Tiger beach | Por: murilo chaves
Quanto a hospedagem, nor malmente a Epic Diving opera por pacotes de 3 ou 5 dias de mergulhos mais hospedagem. Sua base
fica localizada em West End (região mais oeste da ilha) dentro do
Blue Marlin Cove Resort & Marina, que possui sua própria marina
para a saída da operação de mergulho.
Diferente dos pacotes, optei por contratar somente os mergulhos
e me hospedar no Old Bahama Bay Resort (apenas 10min de carro
da marina do Marlin Cove), um enor me e bem cuidado condomínio com uma excelente infraestrutura de serviços e praia particular que pode ser reservado facilmente pelo Airbnb. Para chegar
na marina é só solicitar o serviço de shuttle do condomínio.

@DIVEMAG
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Tiger beach | Por: murilo chaves

A

terceira opção seria ficar hospedado em Freeport (onde os hotéis são mais baratos), alugar
um carro e dirigir todos os dias até West End (localizada a 45km). Mas toda a logística diária não compensava para apenas dois dias de mergulho.
A melhor época para encontro com os tigres é no
inver no, de outubro a janeiro. Porém, eu fiz a escolha pelo mês de março para coincidir com a época
dos grandes martelos nas Bahamas. Nos últimos anos,
cada vez mais é possível o encontro com o grande
tubarão martelo (Sphyr na mokarran) em T iger Beach, não sendo mais exclusividade de Bimini (DIVEMAG #73), outra incrível ilha das Bahamas. Então, a
expectativa da dobradinha entre tigres e martelos
me pareceu mesmo irresistível.
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Tiger beach | Por: murilo chaves

R

ecomendo fortemente a contratação de
um seguro de interrupção de viagem.
Como o clima muda bastante nessa época
do ano, é comum a entrada de ventos fortes que
provocam o cancelamento da saída do barco e
os valores pagos não são reembolsáveis por problemas climáticos. Dessa for ma, é conveniente
contratar um seguro específico para esse propósito, diferente do seu seguro DAN de acidente
pessoal. As empresas mais conhecidas para esse
tipo de seguro são a Dive Assure e a DAN.

@DIVEMAG
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Tiger beach | Por: murilo chaves

U

ma coisa importante para o mergulho com tubarões é a preparação. Não falo só da preparação dos equipamentos de mergulho ou fotografia, mas do conhecimento pelos hábitos desses
animais. É possível acessar vasto conteúdo por meio da inter net,
livros e documentários sobre o tema.
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Tiger beach | Por: murilo chaves

C

ada espécie de tubarão possui hábitos próprios, isto é,
interagem de for ma diferente com o ambiente marinho
e com os mergulhadores. O aprendizado sobre esses hábitos
garante a tranquilidade e a segurança do mergulhador e ainda per mite aproveitar melhor a experiência.
No caso do tubarão tigre, a primeira coisa que o mergulhador precisa saber é que ele é um animal curioso, chega muito
perto e que devido ao seu enor me tamanho pode gerar uma
sensação de insegurança no início.

@DIVEMAG
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Tiger beach | Por: murilo chaves

E

les costumam nadar de uma for ma imponente, tranquilos, sem mexer muito o corpo. Vão se aproximando cada
vez mais e chegam a fazer o reconhecimento do mergulhador pelo tato, na ação de revirar os olhos e dar uma “cabeçada” no seu objeto de curiosidade. Nesse ponto é importante
aquela preparação que citei antes, você já deve esperar esse
tipo de comportamento e identificar que o animal não está
sendo agressivo, simplesmente é o comportamento natural de
demonstrar curiosidade dessa espécie.
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Tiger beach | Por: murilo chaves

V

amos à parte mais interessante de tudo isso: a
emoção debaixo d’agua.
A saída do barco é marcada
para às 9 horas da manhã saindo
da marina do Blue Marlin Cove e
a tripulação é composta somente pelo Vincent, Debra e o capitão do barco.
Ao chegar na embarcação, o
Vincent ou a Debra se encarregam de explicar como serão os
mergulhos, o que se deve saber
e principalmente o que não se
deve fazer em mergulhos com
tubarões.

@DIVEMAG
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Tiger beach | Por: murilo chaves
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A navegação é um prazer à parte, a saída por West End é especialmente bonita enquanto o
barco margeia a terra e depois
pela navegação tranquila sobre
o impressionante azul das águas
rasas do Caribe.
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Tiger beach | Por: murilo chaves

A

pós umas 2 horas de navegação, chega-se no ponto e mesmo
antes do capitão começar jogar as iscas na água, já é possível
ver as barbatanas dos tubarões limão (Negaprion brevirostris)
e dos caribenhos de recife (Carchar hinus perezi) rasgando a água.
Aqui vai a primeira dica: usar bastante lastro. Isso mesmo, o mergulho
é realizado em água rasa (cerca de 10 metros de profundidade) e o
mergulhador ficará ajoelhado no fundo por cerca de 90 minutos! Então, não se preocupe, descer bem lastreado vai garantir que fique se
sentindo confortável na posição durante todo o mergulho.
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Tiger beach | Por: murilo chaves

S

egunda dica: não subestime a temperatura
quente de 27˚C da água. Como o mergulho
é longo e o com pouquíssima movimentação,
o mergulhador acaba perdendo bastante calor para a água. Então, recomendo usar uma
roupa com uma proteção tér mica maior do
que nor malmente usaria para os 27˚C graus, ou
seja, você não passará calor com uma roupa
de 5mm, por exemplo.
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Tiger beach | Por: murilo chaves

O planejamento sempre é realizar dois mergulhos de aproximadamente 90 minutos com um intervalo de super fície de pouco
mais de uma hora onde é servido
o lanche enquanto os mergulhadores descansam e liberam seu
nitrogênio acumulado.

@DIVEMAG
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Tiger beach | Por: murilo chaves

O

Vincent é o alimentador dos tubarões, enquanto a Debra se encarrega
de coordenar os mergulhadores nas posições e
da fotografia. Ele submerge na frente para escolher o lugar que colocará a caixa de iscas, o que
vai depender da direção
da corrente. Escolhido o
lugar da caixa, então sua
parceira desce com todo
o grupo (máximo de dez
mergulhadores) e orienta a disposição dos mergulhadores na for ma de
meia lua em relação ao
alimentador.

@DIVEMAG
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Tiger beach | Por: murilo chaves

A

ssim que você pula na água, já é possível ver
os imensos tubarões tigre nadando em volta do
Vincent, a sensação de êxtase é imediata. Enquanto nada para a sua posição sinalizada pela Debra,
você nem sabe para onde olhar! Mal sabe que eles
continuarão por lá pelos próximos 90 minutos!
Mas o começo não pode ser mais impactante, o
grande tubarão martelo também já fica rondando a
caixa em busca dos seus petiscos, na minha semana, Queen Elizabeth foi quem deu o ar da sua graça.
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Tiger beach | Por: murilo chaves

B

em, o mergulho inteiro se
passa num ritmo impressionante. Os tubarões se aproximam bastante dos mergulhadores, passando entre e por
cima de todos. Enquanto isso
Vincent demonstra uma calma
e conhecimento dos animais
impressionante. Os tubarões
passam todo o tempo farejando a caixa de metal per furada
e ele per manece ajoelhado
na frente da caixa interagindo
com os imensos animais.

Eles fazem uma sistemática
de rodízio de posições, onde
os mergulhadores são convidados a intercalarem as posições deter minadas. Nem preciso dizer que ficar ao lado da
caixa é o momento mais emocionante do mergulho. Para
quem é fotógrafo, é a grande
oportunidade de boas fotos e
vídeos, e para quem não é, a
emoção da proximidade é a
mesma!

Além dos tigres e do martelo, os limões e caribenhos de recife também
participam desse frenesi. Para onde
você olhar, com certeza vai ver algum tubarão passando. E repito: eles
são bem curiosos e fotogênicos!
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Tiger beach | Por: murilo chaves

E

sse é o ritmo por aproximadamente 90 minutos. Após transcorrido
esse tempo, o Vincent sinaliza que
vai subir com a caixa. Então ele a retira da posição e começa a subida,
enquanto os mergulhadores se posicionam ao redor do cabo da boia.
Quando você pensa que o espetáculo encerrou, a subida é igualmente emocionante. Os tigres e martelo
se retiram e então os limões e caribenhos continuam nadando ao redor.
Apenas 10 metros de profundidade
e eles sobem até a super fície com
o grupo. Para alcançar a escada, é
preciso pedir uma licença e esperar
que eles cedam a vez!

“Eu já tenho uma extensa
lista de lugares que gostaria de retor nar para mergulhar, mas depois dessa
experiência, sem desrespeitar qualquer outro lugar, já coloquei T iger Beach no topo da lista.”
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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
CONHEÇA AS EMPRESAS PARCEIRAS DA DAN BRASIL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
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.
Benefícios para despesas médicas com tratamento em câmera
hiperbárica em qualquer lugar do mundo.
DAN Hotline 24h todos os dias da semana.
Entre outros benefícios aos associados.
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www.danbrasil.org.br
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