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RESUMO

O mergulho é considerado, por seus praticantes, como uma atividade
ecológica de contemplação e até de estímulo à conservação do meio
ambiente.
Porém, essa atividade também pode produzir danos ao ecossistema
aquático que serão explicados no decorrer do trabalho e, como
conseqüência, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (2003) está proibindo o mergulho em vários parques
marinhos, como, por exemplo, o do Arvoredo, em Santa Catarina, alegando
que a grande maioria dos mergulhadores, incluindo até os condutores das
embarcações, abordados pelas equipes do Ibama, mostraram um total
desconhecimento sobre a área que estavam visitando.
Esta alegação é verdadeira, pois as iniciativas chamadas de
ecológicas são de cunho geral, mas sem citar as formas de se evitar danos
ao meio ambiente pelo comportamento dos mergulhadores, quando debaixo
d’água. Por isso, torna-se necessário elaborar diretrizes para que os
mergulhadores tomem consciência de que sua atividade pode estragar o
ambiente e para informar que atitudes evitar para diminuir esses estragos.
Palavras-chave: Mergulho; Ecologia; Impacto Ambiental; Mitigação.
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ABASTRACT

Diving is considered, by its practitioners, as an ecological activity of
contemplation and even of incentive to environment conservation.
Nevertheless, this activity can also do harm to the aquatic ecosystem,
which will be explained in this dissertation, and as a result, The Brazilian
Institute of Environment and Renewable Natural Resources - IBAMA (2003)
is prohibiting diving in many marine parks, for instance, one from Arvoredo in
Santa Catarina, arguing that the great majority of divers, including even
embarkation pilots, when approached by Ibama staff, showed very poor
knowledge of the area they were visiting.
This argument is true, as these so-called ecological initiatives cover
generic issues, but without mentioning ways to avoid environment damage
caused by divers behaviour when they are below water surface. Therefore, it
becomes necessary to elaborate guidelines with the purpose that divers
become conscious of the damage their activities can do to the environment
and to inform what attitudes to avoid in order to decrease theses damages.
Key words: diving; ecology; environmental impact; mitigation.
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1 INTRODUÇÃO
A atividade do mergulho pode contribuir para a degradação do meio
ambiente. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (2003), a grande maioria dos mergulhadores, incluindo
até os condutores das embarcações, abordados pelas equipes do Ibama,
mostraram um total desconhecimento sobre a área que estavam visitando.
Por isso, foi proibido o mergulho na reserva do Arvoredo, SC, e
posteriormente permitido, com exceção do mergulho noturno.
Além disso, mesmo os instrutores de mergulho, na maioria dos casos,
também não têm conhecimento de ecologia, pois os cursos para instrutores
não contemplam essa disciplina.
Relativamente a outras atividades nas águas doces e salgadas, tais
como pesca e competições e passeios de barco, a resultante é, em geral,
menos impactante nos mergulhos recreativos. Entretanto deve-se cuidar
para evitar degradações ambientais, por motivos que incluem a própria
contradição relacionada a uma ação considerada conservacionista e que
depende das boas condições do meio para sua própria sobrevivência.
Em viagem de estudos para Ilhabela, SP, em outubro de 2003, foi
verificado que, durante um curso de advanced diver (mergulho avançado), o
instrutor demonstrou total desconhecimento de ecologia, pois não só tocou
em vários seres marinhos, como os pegou na mão para mostrar aos alunos,
desentocou peixes e durante o mergulho noturno, pegou uma lula nas mãos
com todos alunos a focando com poderosas lanternas (uma lanterna de
mergulho tem potência de cerca de dez lanternas comuns). Posteriormente,
este mesmo instrutor jogou ao mar uma garrafa plástica com areia para
treinar a especialidade “busca e recuperação”. Depois de quinze minutos,
nenhum aluno encontrou a garrafa, todos alegando que a garrafa era
transparente e por estar cheia de areia, não seria possível visualizar. O
instrutor abandonou a garrafa onde ela estava e, para “dar uma nova chance
aos alunos”, jogou um bloco de chumbo de dois quilogramas encapado com
plástico amarelo, que foi logo achado pelos alunos. Porém, esse
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procedimento pode quebrar corais, pedras que servem de tocas para peixes
ou cair em cima de ovas de peixes. O correto seria ele mergulhar, levando o
objeto e cuidadosamente depositar o mesmo na areia, depois de se certificar
de que não vai causar nenhum estrago.
Portanto, o mergulhador não aprende formas de minimizar seu
impacto negativo ao meio ambiente e acaba prejudicando-o muitas vezes
sem ter consciência disso.
O problema é que o mergulho é considerado uma atividade ecológica,
por ser muito próximo da natureza: mar, rios límpidos, praias e oceano; não
existe a consciência de que o mergulho pode ser danoso ao meio ambiente
aquático.
Em visita aos eventos São Paulo Boat Show e a Adventure Sports
Fair, ambos realizados na cidade de São Paulo, SP, em 2003, não houve
nenhuma menção nas palestras e stands ao problema da degradação
ambiental por mergulhadores.
Outra questão é que existe pouca literatura que subsidiem
mergulhadores a diminuir o impacto negativo ambiental decorrente de sua
atividade. E também alguns desse material disponível estão incorretos ou
incompletos.
Assim, os cursos de mergulho pouco ensinam sobre como mitigar
impactos negativos causados, pois os instrutores também têm pouco
conhecimento sobre ecologia. Mesmo os cursos disponíveis atualmente
como “biologia marinha” e “meio ambiente”, se preocupam em mostrar
somente descrição dos peixes e plantas, e alguns citam problemas
decorrentes do “efeito estufa” (como a descoloração de corais), compostos
de Cloro-Flúor-Carbono (CFC), esgotos, derramamento de petróleo, etc.,
porém também não ensinam os mergulhadores a não estragar seu local de
lazer.
Segundo

o

Ministério

do

Meio

Ambiente

(2003),

pesquisas

internacionais demonstram que a educação/conscientização traz melhores
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resultados que a coerção. É necessário conscientizar os mergulhadores
sobre seus danos e formas de mitigá-los.
Apesar dos danos causados, não se pode simplesmente proibir o
mergulho, pois ele é uma fonte de renda para muitas pessoas e sua prática
pode contribuir para a conservação ambiental pelo despertar da consciência
das pessoas envolvidas.
Com base nos motivos expostos, propõe-se a apresentação da
pesquisa ora mostrada.
Pretende-se que esta pesquisa seja o início de estudo mais detalhado
do problema, sendo que contribuições, sugestões e críticas serão
necessárias para ajustes.
2 OBJETIVOS
A seguir, serão apresentados os objetivos deste trabalho, os quais
estão divididos em geral e específicos.
2.1 Geral
O objetivo geral será a apresentação de diretrizes tecnológicas para
mitigação de impactos negativos ambientais negativos decorrentes do
comportamento dos mergulhadores livres, autônomos e técnicos.
2.2 Específicos
Os principais objetivos específicos são os que se seguem:
- levantar informações de como os mergulhadores podem degradar o
meio ambiente aquático;
- fornecer informações de como minimizar ou evitar os impactos
negativos causados por mergulhadores ao ecossistema; e
- sensibilizar e apresentar diretrizes para escolas, operadoras e
instrutores de mergulho de como proteger os pontos de mergulho, visto que
a degradação irá ter reflexos diretos na demanda dessa atividade.
3 MÉTODO
O método utilizado em algumas situações foi apoiado na Lógica
Indutiva, que, segundo Vargas (1985), possibilita o desenvolvimento de
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enunciados gerais sobre as observações acumuladas a partir de casos
específicos (exemplos de procedimentos) ou proposições que possam ter
validade universal (casos já estudados).
Em outras situações, foi utilizada a lógica dedutiva, pois “chega-se a
uma conclusão acerca de todos os elementos de um conjunto, partindo de
premissas que se referem a propriedades observadas em apenas alguns de
seus elementos”. (VARGAS ,1985, p. 94).
No tocante aos procedimentos metodológicos, foram adotados os
seguintes:
- primeiramente, foi feita uma revisão bibliográfica para se saber o
estado da arte do problema e também de suas soluções;
- depois, foi feita uma pesquisa de campo para conhecer os maus
hábitos dos mergulhadores;
- como não foi possível visitar todos os locais de mergulho do País,
em alguns locais foram feitas entrevistas com biólogos, instrutores ou
operadores de mergulho; e
- finalmente houve nova pesquisa teórica e foi realizada uma relação
dos hábitos dos mergulhadores prejudiciais ao meio ambiente, contendo
explicações dos motivos dos prejuízos, e formas de evitar esse prejuízo ao
meio ambiente.
4 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste item, serão abordadas as principais concepções adotadas na
pesquisa.
O conceito sobre Turismo aqui utilizado é: “todas as atividades que
realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes
ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com
finalidade de lazer, negócio ou outros”. (SANCHO, 2001, p. 38). No caso dos
mergulhos ora estudados, é o conceito que mais se adequou às atividades
desenvolvidas.
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O conceito de Turismo Sustentável utilizado foi como sendo: “um
desenvolvimento sustentável do turismo satisfaz as necessidades dos
turistas atuais e das regiões receptoras, enquanto protege e aumenta
oportunidades no futuro. Assume-se que leva a um manejo de todos os
recursos de uma maneira que necessidades econômicas, sociais e estéticas
podem satisfazer enquanto a integridade cultural, processos biológicos
essenciais, diversidade biológica e sistemas de suporte da vida são
mantidos intactos”. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL PARA O TURISMO, 1993,
p. 14).
Freitas (2005) define Sustentabilidade como sendo a condição em
que as ações de uma determinada atividade estejam atendendo às suas
necessidades socioeconômicas e de uso de matéria-prima e energia sem
comprometer

ambientalmente

a

possibilidade

de

gerações

futuras

satisfazerem suas próprias necessidades.
Nessa pesquisa será mostrado somente o uso de recursos naturais
de forma a garantir o uso dos mesmos pelas gerações futuras. Não será
escopo, medidas que visem atender necessidades socioeconômicas, ou
seja, não se pretende mostrar formas do mergulho se tornar uma forma de
turismo sustentável, mas sim de mínimo impacto negativo ambiental.
O conceito de Preservação utilizado foi o de Henry (2001), como
sendo a manutenção do ambiente natural como ele é, sem mudança ou
extração de recursos, ao contrário de uma abordagem mais utilitária de uso
múltiplo do manejo da terra.
O conceito de Conservação utilizado foi o de Moreira (1990), como
sendo a utilização racionalde um recurso qualquer, de modo a obter um bom
rendimento, mas garantindo sua renovação.
Segundo esses dois conceitos, o mergulho autônomo nunca será
preservacionista, pois haverá utilização dos recursos naturais para turismo e
a simples presença do mergulhador, ou do barco, irá afetar o ambiente
natural. A atividade será, na melhor das hipóteses, conservacionista, pois “o
impacto do turismo sobre o meio ambiente é inevitável. O que se pretende é
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mantê-lo dentro de limites aceitáveis que não provoque modificações
ambientais irreversíveis e não prejudique o prazer do visitante ao usufruir o
local. (...)”.(DIAS, 2003, p. 21). Foi considerado como limite aceitável,
modificações

no

meio

ambiente

que

sejam

imperceptíveis

aos

mergulhadores.
O conceito de Meio Ambiente utilizado foi o de Fornasari Filho et al.
(1992) como sendo o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química, e biológica, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas, conforme mostrado na FIGURA 1:
MEIO
AMBIENTE
(5)

(1)

Meio Físico

Meio Biológico

Meio
Socioeconômico e
(4)
Cultural

(2)
(3)

FIGURA 1 - Dinâmica do meio ambiente e o papel do meio físico. Fonte:
FORNASARI FILHO et al. (1992), englobando os segmentos físico, biótico e
socioeconômico e cultural.

Segundo a FIGURA 1, o meio físico condiciona, em um primeiro
estágio, as características dos meios biótico e socioeconômico e cultural, por
meio

dos

fluxos

de

energia

e

matéria

(1).

Os

meios

biológico

socioeconômico e cultural, por realimentação (2) e (3), completam a
interação com o meio físico, regulando os processos destes. Os demais
fluxos (4) e (5), decorrem da interação entre os meios biológico e
socioeconômico e cultural.
O conceito de Ecologia utilizado foi o de Henry (2001), como sendo o
ramo da biologia que estuda as relações entre organismos vivos e entre os
organismos e seus ambientes.
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O conceito de Ecossistema utilizado foi o de Henry (2001) como
sendo a unidade de natureza ativa que combina comunidades bióticas e
ambientes abióticos, com os quais interagem. Os ecossistemas variam muito
em tamanho e características.
O conceito de Ecossistema Bêntico utilizado foi o de Henry (2001),
como sendo ambiente e organismos que vivem no fundo dos corpos de água
salgada ou de água doce. Foi utilizado este conceito amplo, pois o mergulho
pode danificar tanto organismos vivos como o próprio ambiente ao se coletar
conchas e pedras como lembranças.
O conceito de Pesca Submarina é o da Confédéracion Mondiale des
Activités Subaquatiques - CMAS (2004), como sendo a modalidade onde se
utiliza os procedimentos e equipamentos do mergulho livre, acrescidos de
arpão propulsionado por elásticos para captura de peixes. Não será escopo
desta pesquisa, pois sua própria definição já pressupõe alto dano ambiental.
O conceito de Mergulho Livre é o da Universidade do Vale do Itajaí
(2003), que é quando o mergulhador realiza apnéia (sem respiração), tendo
como equipamentos a máscara, snorkel e nadadeiras, podendo usar roupa
de neoprene e lastro. Segundo Augustowisky e Francine (2002), o mergulho
livre tem potencial de danos igual ao mergulho autônomo, e maior em
relação ao mergulho guiado, e portanto, fará parte do escopo desta
pesquisa.
O conceito de Mergulho Autônomo é o da Universidade do Vale do
Itajaí (2003), que é quando o mergulhador utiliza um cilindro de ar
comprimido a alta pressão, regulador de fluxo de ar com 1º e 2º estágios,
colete equilibrador, mais o equipamento de mergulho livre.
O conceito de Mergulho Autônomo Guiado é o de Augustowisky e
Francine (2002), que é o mergulho realizado em grupo com a presença de
um profissional com bons conhecimentos sobre mergulho e também sobre
ecologia.
O conceito de Mergulho Dependente é o da Universidade do Vale do
Itajaí (2003), como sendo aquele mergulho que utiliza fonte de ar na
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superfície, muito utilizado em comunidades pobres para pesca da lagosta ou
para extração de minérios. Não será objeto desta pesquisa, pois sua
atividade não segue nenhuma regra de segurança ou meio ambiente e nem
deve ser praticada pelos altíssimos riscos.
O conceito de Mergulho Técnico Recreacional é o da International
Association of Nitrox and Techinical Divers (2004), como sendo o mergulho
em lugares com teto, ou seja, dentro de cavernas, dentro de naufrágios,
abaixo de camada de gelo ou descompressivo. Esse último é aquele onde
se

permanece

longo

período

a

grandes

profundidades,

causando

necessidade de parada descompressiva, ou seja, não é possível subir à
superfície em qualquer emergência sob risco de morte ou lesões
irreversíveis. Atualmente, também é praticado pelos mergulhadores
autônomos, sendo que todas as escolas oferecem essa modalidade em seus
currículos, portanto será objeto dessa pesquisa.
O conjunto englobado por Mergulho Livre, Mergulho Autônomo,
Mergulho Técnico Recreativo, será referenciado como Mergulho.
O conceito de Mergulho Profissional é o da Divers University (2004),
como sendo o mergulho praticado com finalidade comercial, como, por
exemplo, resgate de embarcações e reparos em plataformas de petróleo.
Seus equipamentos e práticas são totalmente diferentes do mergulho
autônomo e não será escopo desta pesquisa. O Instrutor de mergulho
autônomo não é um mergulhador profissional.
O conceito de Impacto Ambiental é o de Fornasari Filho et al. (1992)
como sendo uma alteração significativa do meio ambiente, e complementada
por Moreira (1990), que informa que essa alteração tem que ter sido
provocada por uma ação humana. Foi considerado que alteração
significativa seja quando o mergulhador perceber esse impacto.
O impacto pode ser, segundo Moreira (1990), Positivo, quando a
ação resulta na melhoria da qualidade de um parâmetro ambiental, ou
Negativo, quando resulta em danos à qualidade desse parâmetro.
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Apesar da subjetividade da definição do termo impacto, existe método
para quantificá-lo, como o de Dixon e Sherman (1990), que consiste em
análise de fotos de locais de mergulho, tiradas sequencialmente a partir de
uma poita (onde o mergulho se inicia) e continuadas em linha reta
aumentando a distância para a origem. Nessas fotos são analisados o
percentual de cobertura de corais, a quantidade de espécies vivas e a
diversidade de espécies. Dessa forma, é possível estimar os danos
causados por mergulhadores comparando-se a primeira foto (onde todos
passam), até a última, cerca de 100 metros depois (onde poucos passam), e
também fotos do mesmo local tiradas em diferentes datas.
5 IMPACTOS AMBIENTAIS
Neste item, serão caracterizados os principais impactos causados por
mergulhadores.
5.1 Considerações Gerais
Há um ditado popular, muito comum em placas mostradas em locais
de Ecoturismo que diz:
“Não tire nada a não ser fotos,
não mate nada a não ser o tempo,
não deixe nada a não ser pegadas,
e não leve nada a não ser lembrança”.
Porém, esses dizeres nada têm de científico nem tecnológico e seguir
sua mensagem não significa necessariamente conservar o meio ambiente.
Existem situações em que, ao tirar uma foto, pode-se perturbar os seres
marinhos por causa do flash e pelo hábito de mudá-los de posição para; ao
se deixar uma pegada, pode-se prejudicar o ecossistema bêntico. E, além
disso, existem muitas outras formas de degradar o meio ambiente.
O problema é que os mergulhadores acham que, cumprindo esse
ditado, estão sempre fazendo sua parte na conservação e/ou preservação
ambiental. Mas é necessário ir além e conhecer profundamente formas de
mitigar impactos negativos de sua atividade.

10

A percepção de que sua atividade pode eventualmente degradar o
meio ambiente é mascarada pelo fato de que, após os mergulhos, as
pessoas retornam ao seu local de moradia e não convivem com os danos
causados. Além disso, segundo Dias (2003), o turismo foi, durante muito
tempo, considerado uma atividade econômica limpa, não poluente, que não
lança fumaça na atmosfera, como as fábricas.
É importante que o mergulho seja praticado sem impactos ambientais
negativos significativos, ou mesmo de forma a contribuir com a melhoria do
local, pois sabe-se que o turismo é uma das atividades que mais crescem no
mundo, já sendo considerada uma das principais atividades econômicas.
Segundo o World Travel and Tourism Council (1995), o turismo já superou
atividades tradicionais como a indústria automobilística, eletrônica e a
petrolífera; é um setor que tende a crescer 7,5% ao ano nos próximos dez
anos, movimentando cerca de 10,9% do PIB mundial e empregando 10% da
força de trabalho global. Ou seja, o Brasil não pode perder essa
oportunidade de geração de emprego e divisas, pois possui muitos pontos
geográficos possíveis de mergulho e belezas naturais.
Muitos mergulhadores têm consciência ecológica e, durante as
viagens, muitas vezes se surpreendem ao saberem que podem contribuir
para a degradação do meio ambiente aquático. O que falta é informação.
Já que o impacto negativo é possível, o que se pretende é que esse
impacto seja minimizado, que não provoque modificações ambientais
irreversíveis e não prejudique o lazer do mergulhador ao usufruir o local.
Deve-se destacar que o mergulhador não é o único responsável pelos
danos causados ao mar, pois existem vários outros fatores que degradam a
natureza, porém não são objetos deste estudo.
A seguir, serão explicados os problemas causados por mergulhadores
e formas de minimizar seus impactos negativos.
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5.2 Impactos negativos causados pela má preparação do mergulhador
Antes mesmo de mergulhar, já é necessário haver a preocupação
ecológica, pois muitos dos danos ao ecossistema aquático são causados
pela má preparação dos mergulhadores.
5.2.1 A escolha da escola
As formas de mitigar os danos causados pelo mergulho começam
muito antes da atividade em si, mas na fase do planejamento.
5.2.1.1 Escolas não credenciadas
O mergulho consiste em utilizar equipamentos e técnicas para
permanecer por períodos de até uma hora sob o nível da água.
Para se tornar um mergulhador, é necessário fazer um curso em uma
escola credenciada.
As credenciadoras são órgãos que organizam normas de instrução.
As mais conhecidas e aceitas são ADS (Association of Dive Schools), PADI
(Professional Association of Dive Instructors), PDIC (Professional Dive
Instructor

Corporation),

SSI

(Scuba

Schools

International),

CMAS

(Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) e NAUI (National
Associations of Underwater Instructors).

Esses seis órgãos têm rígidas

normas de segurança, porém pecam pela ausência do ensino da
preservação e/ou conservação ambiental e. Seus procedimentos são muito
similares, inclusive pode-se fazer um curso por uma certificadora e o
seguinte por outra. Portanto, a escolha é indiferente, mas é necessário que a
escola seja credenciada, não se pode querer aprender mergulho com
“conhecidos”, a fim de evitar riscos à segurança e também os acidentes que
podem prejudicar o meio ambiente.
Como pode ser notado, as credenciadoras são todas estrangeiras,
que têm normas aplicadas aos seus locais de origem e não ao Brasil.
Portanto,

essas

credenciadoras

devem

desenvolver

procedimentos

específicos à realidade do País, que possui uma variedade grande de
ecossistemas e cada uma delas precisa de procedimentos diferentes.
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Pode haver alguma variação em função das certificadoras, mas os
níveis de cursos de mergulhos são:
1- Discover Diver: muito comum em locais de grande afluxo de
turistas como Abrolhos (BA) e Fernando de Noronha (PE);
consiste em rápidas instruções dadas por um instrutor e depois um
mergulho feito de mãos dadas com um dive master (guia de
mergulho). Foi instituído como forma de incentivar os turistas a se
tornarem mergulhadores;
2- Junior Diver ou Basic Diver (a nomenclatura varia dependendo da
credenciadora): curso para maiores de 12 anos e menores de 15
anos. O curso é idêntico ao Open Water Diver, porém o aluno fica
obrigado a mergulhar sempre com um dive master. Por ter como
alvo mergulhadores em idade de formação, é necessário grande
ênfase na informação de que a atividade do mergulho pode
impactar o ecossistema marinho e há formas de minimizá-los;
3- Open Water Diver: é o curso básico, onde normalmente os
mergulhadores

iniciam

sua

prática.

Depois

do

curso,

o

mergulhador pode mergulhar em águas com boa visibilidade, em
profundidade de até 18 metros e em áreas abertas;
4- Advanced

Diver

ou

mergulhador

avançado:

curso

de

especialidades. O mergulhador atinge este nível após ser
habilitado em pelo menos cinco dentre essas especialidades:
noturno, naufrágio, profundo (até cerca de 30 ou 40 metros,
dependendo da credenciadora), cavernas, água doce, altitude,
busca e recuperação de objetos, e orientação por bússola;
5- Rescue and First Aid Diver: curso destinado a quem quer seguir
carreira no mergulho. Como o nome diz, as matérias abrangem
informações sobre resgate de mergulhadores e primeiros socorros;
6- Dive Master: curso destinado a quem quer seguir carreira no
mergulho, e o conteúdo inclui planejamento de mergulho,
equipamentos e liderança;
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7- Instructor ou instrutor: é curso que ensina o dive master a ensinar
e habilitar novos mergulhadores. Algumas credenciadoras têm
níveis mais altos chamados de Master Instructor, Two Stars
Instructor, Three Star Instructor. A diferença nesses níveis é a
experiência e número de alunos formados.
8- Instructor Trainer, ou diretor de cursos: é o nível mais alto de
mergulhador. É o curso para instrutores que querem formar novos
instrutores.
Após a conclusão do curso, o aluno recebe credencial referente ao nível
alcançado, conforme mostrado na FOTO 1.

FOTO 1 – Exemplos de carteiras de credenciamentos. (Fonte: FOTO do autor
2004).

Além disso, é necessário que a escola siga as orientações de sua
credenciadora.

5.2.1.2 Falta de infra-estrutura da escola
Ao escolher uma escola, é importante que essa conte com uma boa
infra-estrutura, pois parte dos danos ao ecossistema aquático devem-se à
falta de controle de flutuabilidade do mergulhador (este problema será
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detalhado no decorrer desta pesquisa). Uma boa escola pode ajudar,
treinando bem o aspirante a mergulhador.
Deve existir uma piscina ou torre de água de no mínimo 3 metros,
sendo que o ideal é acima de 5 metros. Esta preocupação se deve ao fato
de que só é possível treinar a flutuabilidade em locais profundos, e, na
maioria das escolas, utiliza-se piscina comum. Normalmente, é feito um
convênio com alguma escola de natação para se utilizar a piscina. O
problema é que essas piscinas possuem no máximo 1,5m, inviabilizando
qualquer treinamento de flutuabilidade, pois o aluno fica constantemente
com os pés no fundo da piscina.
5.2.1.3 Falta de horas-aula práticas e/ou teóricas
Deve-se evitar fazer o pregão, ou seja, muitas pessoas ficam ligando
para várias escolas dizendo o preço da outra a fim de conseguir um preço
melhor. O problema é que o dono da escola, para não perder o cliente,
acaba abaixando o preço com cortes nas horas-aula ou nas provas de mar.
Não se pode basear a escolha somente por preço. Para se escolher
uma boa escola, a melhor forma é a indicação de conhecidos e/ou observar
os quesitos a seguir listados.
A escola deve oferecer um curso teórico de pelo menos 20 horas e
pelo menos 6 horas de simulação em piscina. Não é prudente aceitar ofertas
de cursos “no local”, onde o instrutor não ministra aulas práticas em piscinas,
mas sim diretamente no mar. As escolas que cortam essa etapa da
formação do mergulhador alegam que é possível fazer tudo diretamente no
mar, sem ensino teórico nem prática em piscina; mas, além dos danos
ecológicos, aceitar esse tipo de curso é um risco à própria vida do
mergulhador;
Em relação à prova no mar, o chamado “check out”, todas as
credenciadoras exigem pelo menos quatro mergulhos. Porém segundo
Walters e Samways (2000), entre os mergulhadores com menos de 10
mergulhos, quanto mais tempo ficam sem praticar a atividade, mais toques
cometem quando recomeçam a mergulhar. Já entre os mergulhadores com
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mais de 10 mergulhos, isso não ocorre, demonstrando que somente após
essa quantidade de mergulhos, os conhecimentos e habilidades já estariam
consolidados. Portanto o check out deve ter pelo menos 10 mergulhos,
considerando a questão da conservação ambiental, incluindo a segurança
dos mergulhadores.
Portanto, uma boa escola deve ter a preocupação de formar o aluno
em todas as técnicas do mergulho, e não ficar adaptando o curso à sua
conveniência.
5.2.1.4 Instrutor de mergulho sem conhecimentos sobre ecologia
Infelizmente, a maioria dos instrutores desconhece formas de mitigar
impactos ambientais, pois essa matéria não faz parte do currículo de
formação de instrutores. Em viagem de estudos para Angra dos Reis, RJ,
em janeiro de 2003 e fevereiro de 2004, durante um curso para formação de
instrutores, o diretor de curso, para demonstrar como se conduz uma aula,
pegou na mão uma estrela do mar (FOTO 2) e depois fez os alunos também
pegarem e trouxe várias conchas vazias de “lembranças”.

FOTO 2 – Diretor de cursos, tocando estrela do mar. (Fonte: FOTO do autor 2004).
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Segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001a), em uma pesquisa feita na
ilha de San Andrés (Colômbia), com o passar dos mergulhos com o mesmo
grupo, o número de toques causados pelos instrutores e Dive Masters
aumentava, porque para não deixar o mergulho “monótono”, começavam a
pegar os seres marinhos para mostrar aos seus clientes e alunos. Ou seja,
esse comportamento é amplamente difundido.
E essa prática acaba se disseminando, pois se o diretor de cursos
ensina esse comportamento aos futuros instrutores, esses também
incentivarão seus alunos a ficar tocando e coletando seres marinhos. Por
isso, deve-se coletar referências sobre o futuro instrutor para saber se ele
tem conhecimentos sobre ecologia.
5.2.2 A perda de equipamentos
Normalmente,

os

equipamentos

de

mergulho

acabam

sendo

comprados antes mesmo do curso, pois é uma exigência levá-los já no
primeiro dia para que se possam fazer as aulas práticas. Então, muitos
alunos não têm referência de como escolher seus equipamentos e ficam à
mercê dos vendedores.
Normalmente,

os

mergulhadores

iniciantes

só

possuem

o

equipamento chamado “básico” que engloba: nadadeira, máscara, snorkel
(respirador de superfície) e cinto de lastro. O equipamento chamado de
“autônomo” consiste de: colete equilibrador, regulador de fluxo de ar, cilindro
e roupa de neoprene. Esses últimos são geralmente alugados, por serem
caros e difíceis de transportar.
O equipamento básico é fácil de se desprender do corpo do
mergulhador e é muito difícil achá-lo, pois sempre há um pouco de corrente
marinha. Ao perder o equipamento, o mergulhador fica com mobilidade
prejudicada e, no mar, existem poucos pontos de referência para se lembrar
de onde o equipamento se soltou.
Um equipamento, ao se desprender do corpo do mergulhador, tornase uma fonte de poluição, pois é um objeto estranho ao meio, e interfere no
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ecossistema bêntico. É uma fonte de poluição visual, pois nenhum
mergulhador aprecia ver equipamentos velhos jogados no fundo da água.
Também causa danos ao quebrar corais, pois o cinto de lastro
consiste de blocos de chumbo, e cada mergulhador carrega cerca de 8 a 14
quilogramas de peso.
É muito comum a perda de equipamentos durante o mergulho.
Durante uma saída para mergulho na Ilha Anchieta, no Município de
Ubatuba - SP, com 12 mergulhadores, em julho de 2003, foram perdidos 4
snorkels, 1 máscara e achado 1 cinto de lastro. Em viagem de estudo para
Angra dos Reis, RJ, em janeiro de 2003, em um grupo de apenas dois
alunos, foram perdidos um cinto de lastro e uma câmera fotográfica. Em
viagem de estudo para Ilhabela, SP, em fevereiro de 2004, com um grupo de
10 alunos foi perdido “apenas” um snorkel. Em entrevista com instrutores e
guias de mergulhos, soube-se que isso normalmente ocorre nas saídas.
Portanto, é necessário muito cuidado para evitar essas perdas.
Porém, caso ocorra a perda, é preciso que todos os mergulhadores do barco
se preocupem em achá-lo. É necessário conscientização para que esse
comportamento ocorra, pois os equipamentos mais fáceis de serem perdidos
são justamente os mais baratos e, portanto o fator econômico não incentiva
a busca.
Uma recomendação geral para qualquer equipamento novo é fazer
um teste em água salgada, em local onde não possa fazer estragos, para se
saber quanto de lastro usar durante o mergulho, facilitando o controle da
flutuabilidade e redução de panes que provocam sua perda.
5.2.2.1 Nadadeiras
A nadadeira, que é o equipamento que encaixado aos pés dos
mergulhadores, facilita a impulsão, divide-se em dois grupos: os de tamanho
fixo (FOTO 3) e os de calcanhar regulável (FOTO 4). Os de tamanho fixo
são aqueles sem ajuste no calcanhar, e funcionam como um calçado
qualquer que precisa ter um bom ajuste para não desencaixar do pé nem
produzir bolhas por estar muito apertado. São mais baratas que os de ajuste
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e menos propensas a sair do pé, diminuindo, portanto os impactos negativos
ao meio ambiente, se comparada às de ajuste, que apesar de mais
confortáveis, pois permitem ajustes, são muito mais propensas a
desencaixarem pela tira de borracha frágil no calcanhar e por maus ajustes
feitos no momento do mergulho. Portanto, deve-se dar preferência para
modelos com calcanhar fechado, para diminuir riscos de desencaixe e
rupturas da tira que prende o calcanhar. Para confirmar essa possibilidade
de ruptura, para realizar o mergulho técnico (aquele praticado em condições
perigosas como cavernas, naufrágios, gelo, e profundo) a International
Association of Nitrox and Technical Divers (2004) exige que essa tira que
prende o calcanhar à nadadeira seja de aço!

Fonte: Sea Sub (2004).

FOTO 3 – Nadadeira com tamanho fixo.

Fonte: Sea Sub (2004).

FOTO 4 – Nadadeira de calcanhar regulável.

Devem ser preferidas as nadadeiras de cor forte e clara como azul
claro, verde limão, rosa, vermelho, etc. como pode ser percebido na FOTO
5, para que, em caso de desencaixe do pé, seja mais fácil de ser achado.

Fonte: Sea Sub (2004).

FOTO 5 – Efeito das cores de nadadeiras, mostrando como é mais fácil localizar
uma de cor mais forte e clara.
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5.2.2.2 Máscara
A máscara de mergulho é o equipamento que, colocado sobre o rosto,
permite a visão dentro da água, e a compensação do ouvido. Ele possui uma
parte de vidro para a visibilidade e uma de borracha na parte do nariz onde é
possível apertá-lo para tapar e soprar ar pelo mesmo, para equalizar a
pressão no ouvido. Esse equipamento é um dos mais perdidos durantes os
mergulhos pelo hábito de, ao se subir à superfície, a máscara embaça quase
que totalmente, e então o mergulhador, para poder enxergar, retira a
máscara e a coloca na testa, sendo facilmente levada pelas ondas. Segundo
todas as credenciadoras, o correto é deixá-la presa no pescoço, ao invés da
testa, porém, nesta posição, ela é totalmente desconfortável, além de ficar
abaixo da linha da água, e, portanto perdendo todo o líquido anti-embaçante
da lente. Mas é necessário seguir essas recomendações, por mais incômodo
que possa ser.
Ao escolher a máscara, deve-se preferir uma de cor forte e clara
como azul claro, verde limão, rosa, vermelho, etc., para que em caso de
perda do equipamento, seja mais fácil de ser achado conforme pode ser
percebido na FOTO 6.

Fonte: Sea Sub (2004)

FOTO 6 – Efeito das cores de máscaras, mostrando como é mais fácil localizar uma
de cor mais forte e clara.

5.2.2.3 Snorkel
O snorkel é um tubo de plástico que fica no lado esquerdo do rosto do
mergulhador autônomo ou lado direito do mergulhador livre, preso por uma
presilha à tira que a prende à máscara. Só é utilizada em caso de
necessidade de natação superficial, quando há quebra no equipamento de
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fornecimento de ar, ou seja, seu uso é muito raro. É o equipamento mais
facilmente perdido, por causa do péssimo sistema de presilha que o prende
à tira da máscara, e também é o mais negligenciado pelos mergulhadores,
pois além de ser raro seu uso, é o mais barato.
O snorkel deve ser de cor forte e clara como azul claro, verde limão,
rosa, vermelho, etc., para que, em caso de desencaixe da presilha, seja
mais fácil de ser achado conforme pode ser notado na FOTO 7. A maior
causa de perdas é que a presilha é muito simples e meio aberta, fazendo
com que em movimentos bruscos façam o mergulhador perder a peça. A
presilha não é fechada (como pode-se notar na FOTO 8), simplesmente
porque isso faria com que, para juntar o equipamento, fosse necessário
desmontar a fivela da máscara, operação que não leva mais que cinco
minutos. Portanto, para minimizar os impactos negativos ao ambiente
aquático, essa presilha deve ser fechada ou colocado um adaptador
conforme FOTO 9.

Fonte: Sea Sub (2004)

FOTO 7 – Efeito das cores de snorkels, mostrando como é mais fácil localizar uma
de cor mais forte e clara.

Fonte: Sea Sub (2004)

FOTO 8 – Presilha do snorkel, fácil de soltar acidentalmente.
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Fonte: Sea Sub (2004)

FOTO 9 – Presilha do snorkel, que impede soltura acidental.

5.2.2.4 Cinto de lastro
O cinto de lastro consiste em um cinto de nylon ou material similar
com blocos de chumbo presos para fazer o mergulhador afundar na água.
Normalmente, um mergulhador utiliza 8kg a 14kg de chumbo preso no cinto,
dependendo de seu peso, altura, gordura no corpo e experiência. O fecho
desse cinto é feito de forma a se abrir ao mais leve toque para que em
qualquer problema este caia e o mergulhador vá para a superfície. O
problema é que é fácil acionar o fecho por engano e se o cinto cair no fundo
do mar não é possível buscá-lo, pois sem o chumbo, o mergulhador vai para
a superfície. Não é possível mudar o fecho para um sistema mais difícil de
abrir acidentalmente, porque ele foi desenhado para que, em pânico, quase
que automaticamente o cinto seja liberado e o mergulhador suba, tornandose uma questão de segurança.
Ao se escolher um cinto de lastro, deve-se preferir o de cor forte e
clara como azul claro, verde limão, rosa, vermelho, etc. para que, em caso
de perda, seja mais fácil de ser achado, conforme pode ser percebido na
FOTO 10. Porém, em contato com lojistas, foi possível obter a informação de
que a cor de cinto e da capa dos chumbos mais procurada é o preto, pois
como a distribuição dos blocos de chumbo é irregular, se forem de cor forte
ficam esteticamente muito feios.

Fonte: Sea Sub (2004).

FOTO 10 – Efeito das cores de cintos de lastro e blocos de chumbo, mostrando
como é mais fácil localizar uma de cor mais forte e clara.
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5.2.2.5 Colete equilibrador
O colete equilibrador (FOTO 11) é uma vestimenta inflável que é
responsável

pela

flutuabilidade

(que

será

detalhado

depois).

Este

equipamento é ligado por um tubo ao cilindro de ar, para poder ser inflado (e
fazer o mergulhador subir) e tem uma saída para que o se possa esvaziar (e
fazer o mergulhador afundar). Como é preso ao corpo do mergulhador, não
é um item possível de ser perdido, mas recomenda-se que o mergulhador
possua seu próprio colete, ao invés de alugá-lo, pois como existem vários
modelos, pode ser confuso acionar vários botões em lugares diferentes,
dificultando o controle de sua posição.

Fonte: Sea Sub (2004).

FOTO 11 – Colete equilibrador.

Em visita ao evento São Paulo Boat Show, realizado na cidade de
São Paulo, em setembro de 2003, foi mostrado um equipamento novo, onde
os blocos de chumbo do cinto de lastro ficam nos bolsos do colete
equilibrador, portanto muito mais difíceis de serem perdidos. Porém, os
donos de operadoras de mergulho se mostraram céticos quanto à novidade
por dois motivos:
- é bem mais difícil jogar o chumbo fora quando em emergência (em
situação de emergência quando o cilindro ou colete equilibrador falham, o
procedimento é se desprender do lastro para poder subir à superfície),
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portanto é recomendado somente para mergulhadores muito experientes e
calmos;
- o elevado peso dos blocos de chumbo, que pode chegar a 14kg,
causa um desgaste prematuro do colete; e
- por ser feito com materiais mais resistentes, por causa do peso do
lastro, seu preço é cerca do dobro do preço de um colete equilibrador
convencional.
Em relação a esse novo tipo de colete equilibrador com lastro
integrado, nos catálogos e nas conversas com os vendedores e instrutores
de mergulho, não foi destacada a vantagem ambiental do equipamento, mas
somente

o

conforto

operacional,

demonstrando

mais

uma

vez

o

desconhecimento dos estragos feitos por perdas de equipamentos.
5.2.2.6 Cilindro de ar comprimido
O cilindro (FOTO 12) é uma peça que pode ser de alumínio ou aço e
tem cerca de 18 Kg. É colocado ar comum sob pressão de 200 BAR. Este
equipamento é firmemente preso ao colete. O dano causado por este
equipamento se restringe a quebras de corais pelo mergulhador sem
controle de flutuabilidade. Ou seja, o mergulhador desce rápido e bate com o
cilindro em frágeis estruturas de corais ou algas.

Fonte: Sea Sub (2004).

FOTO 12 – Cilindros de ar.
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5.2.2.7 Regulador de fluxo de ar
O regulador (FOTO 13) é um equipamento que faz o transporte e
regulação do ar dos cilindros para a boca do mergulhador. É feito de aço
inox e membrana de borracha. Este equipamento não pode ser perdido, pois
é rosqueado no cilindro. Chamado popularmente de “regulador”, na verdade
é um conjunto formado por quatro componentes (que podem ser comprados
separadamente e de marcas diferentes):
- O componente chamado de 1º estágio é parte que liga o conjunto ao
cilindro, com a função de diminuir a pressão do mesmo para o 2º estágio.
Existem infinidades de materiais e marcas, mas devem ser balanceados, isto
é, forneçam a mesma pressão em qualquer profundidade, evitando que o
mergulhador

tenha

que

fazer

força

com

o

pulmão

em

grandes

profundidades;
- Outro componente é o 2º estágio que, ligado ao 1º estágio, é a parte
que fica na boca do mergulhador; sua função é controlar a entrada e saída
de ar para permitir que o mergulhador inspire ar do cilindro e expire ar para a
água;
- A mangueira serve para ligar o 1º estágio ao colete equilibrador para
que este possa, em caso de necessidade, inflar e manter o mergulhador com
a cabeça fora da água;
- O octopus fica ligado ao 1º estágio, é um 2º estágio de reserva,
utilizado em panes do 2º estágio do próprio mergulhador ou do seu parceiro
de mergulho.
- O console também fica ligado ao 1º estágio, e é o instrumento
composto de profundímetro e manômetro de pressão do cilindro (para se
saber quanto ar resta); alguns têm também termômetro e bússola.
Esse conjunto tem o aspecto de um “polvo”, ligado no centro pelo 1º
estágio com “braços” soltos (2º estágio, octopus, mangueira que liga ao
colete equilibrador e console). Esses “braços” ficam “pendurados” no cilindro
e devem ser presos no colete a fim de evitar ficarem arrastando e quebrando
corais ou levantando areia.
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Fonte: Sea Sub (2004).

FOTO 13 – Regulador de fluxo de ar.

E caso o regulador não tenha uma boa manutenção, é responsável
por acidentes, pois ao ficar sem ar, ou com fluxo contínuo de ar, o
mergulhador iniciante entra em pânico e joga o cinto de lastro fora para subir
em emergência.
5.2.2.8 Roupa de Neoprene
A roupa de neoprene (FOTO 14) serve para isolar o corpo do frio da
água. É necessária, pois a água transmite calor 26 vezes mais que o ar,
portanto, temperaturas agradáveis fora da água como 22 ºC provocam
hipotermia (diminuição da temperatura corporal). O neoprene é uma
borracha com bolhas de ar. É um dos principais responsáveis por
dificuldades em se ter uma boa flutuabilidade, pois por possuir modelos
variados como: uma peça, duas peças, perna curta, perna longa, espessura
de 3mm ou 5mm, faz com que fique difícil o mergulhador equilibrar essa
flutuabilidade com o cinto de lastro. Portanto, cada mergulhador deve ter sua
roupa de neoprene.

Fonte: Sea Sub (2004).

FOTO 14 – Roupa de neoprene, em frente e verso.
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Não se deve utilizar luvas, pois não se deve tocar em nada, e portanto
não é necessário portá-las. Segundo o Bonaire Marine Park (2003), no
Parque Aquático não é permitido o uso de luvas, sendo que, para evitar
multas pela fiscalização, se a luva for recomendação médica, o mergulhador
deve deixar registrado na administração do parque.
Segundo o The Nature Conservancy, Coastal and Marine Programme
– Indonesia (2001), e também o Tobago Dive Experience (2004),
mergulhadores com luvas, por se sentirem mais protegidos, tocam mais em
corais do que os que não usam.
5.2.2.9 Faca
Em manuais antigos, é citado que, além desses equipamentos, é
necessário portar uma faca para emergências (redes, linhas de pesca, etc.)
presa normalmente à perna do mergulhador (FOTO 15).

Fonte: Sea Sub (2004).

FOTO 15 – Faca na bainha.

Esse equipamento é polêmico. Instituições como a PADI (EUA), o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(2003) e o Bonaire Marine Park (2003) não permitem o uso de facas,
alegando que não se pode usá-las para matar ou molestar qualquer forma
de vida. Já as credenciadoras NAUI (Brasil) e a PADI (Brasil) recomendam
seu uso, pois acreditam que no Brasil há grande volume de pesca
predatória, mesmo em parques marinhos e que, portanto, o mergulhador
deve portar uma faca para se livrar de redes e linhas de pesca, por questões
de segurança. Já a ADS recomenda (mas não obriga) o uso da faca para se
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livrar de redes e linhas de pesca e também para cravá-las no solo, caso o
mergulhador seja pego de surpresa por uma corrente marinha.
Portanto, a faca deve ser utilizada, mas somente para fins de se
desenroscar de redes e linhas de pesca e para poder descansar ou esperar
ajuda, caso seja pego por uma corrente marinha.
5.3 Impactos negativos causados durante o percurso até o ponto de
mergulho
Durante a travessia para o ponto de mergulho, também existem
problemas, listados a seguir.
5.3.1 O barco inadequado para mergulho
O barco, como por exemplo, o da FOTO 16, pode ser uma grande
fonte de poluição, por derramamento de óleos e combustíveis, e também,
por usualmente não oferecer equipamentos adequados de subida, nem de
armazenamento de lixo.

FOTO 16 – Barco utilizado para transportar mergulhadores. (Fonte: FOTO do autor
2004).
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Deve-se prestar atenção ao estado geral do barco de mergulho e
verificar principalmente se há vazamentos. Além da segurança, os
vazamentos e defeitos no barco são uma fonte de poluição.
Existem barcos que funcionam com motores 2T (motor que queima
óleo lubrificante junto com a gasolina) e para evitar que a fumaça vá para
onde os passageiros estão, o cano de escapamento fica abaixo da água,
fazendo com que o óleo queimado fique no mar.
Além disso, nenhum barco é completamente vedado, tornando
necessária a chamada “bomba de porão”, um equipamento que pega a água
acumulada nos porões do barco e a jogue no mar. O problema é que
normalmente a água que penetra no barco passa em lugares com graxa e
resíduos tóxicos como combustíveis, carregando essa poluição para o mar.
Existem várias formas de evitar esses danos causados por barcos:
“- toda embarcação para operação de mergulho deverá possuir uma
caixa estanque ou um reservatório de dejetos orgânicos, que deverá ser
descarregada fora do local de mergulho. Isso evitará que os dejetos do
banheiro do barco sejam jogados no ponto de mergulho;
- não deve ser acionada a bomba de porão para não se despejar
óleos e combustíveis que porventura tenham vazado;
- não se deve acionar equipamentos sonoros de alerta, salvo em
casos de emergência e de acordo com normas da Marinha do Brasil, pois irá
causar stress tanto a pássaros como a seres aquáticos;
- a velocidade de deslocamento nas áreas de mergulho não deverá
exceder o limite máximo de 05 (cinco) nós. Tanto para melhorar a segurança
dos mergulhadores como para diminuir emissões de ruídos; e
- deve-se evitar usar embarcações que utilizem motores 2T, pois na
queima do combustível é jogado óleo no mar.”Tanto os motores 4T (quatro
tempos) quanto os 2T (dois tempos), para evitar que a fumaça seja levada
pelo vento na área onde estão os passageiros, têm escapamento que jogam
essa fumaça na água. O motor 2T, por consumir uma mistura de gasolina e
óleo, acaba jogando óleo na água.” (AUGUSTOWISKY; FRANCINE, 2002).
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Outro problema é durante a volta ao barco, pois embarcações difíceis
de subir, aumentam as chances de acidentes com perda de equipamentos.
Pois, na volta, os mergulhadores estarão exaustos e no momento de subir
no barco é quando se perde a maioria dos equipamentos. Então, deve-se
verificar se o barco possui escadas no nível do mar. O barco deve ser
específico para mergulho, pois barcos de pesca não prevêm que haverão
pessoas, normalmente com mau condicionamento físico e utilizando pesado
equipamento (cerca de 25 kg), subindo e descendo do mesmo.
Nos barcos para mergulho, é comum se lançar duas âncoras para
estabilizar melhor o barco, aumentando os danos, como quebra de corais e
estragos nos ninhos dos peixes. Uma solução, segundo o Bonaire National
Marine Park (2003) e Augustowisky e Francine (2002), seria colocar pesos
de concreto com ganchos que ficam flutuando com bóias para amarração da
embarcação, técnica já amplamente utilizada em vários locais e chamadas
de poitas. As operadoras de mergulhos devem se organizar para fazer tal
atividade, visto serem a principal interessada em conservar o fundo do mar.
Segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001a), estimou-se que cada barco
de mergulho utilizado na ilha de San Andrés (Colômbia), degrada uma área
de 66,79 m2 de coral por ano.
Em viagem de estudo para Angra dos Reis, RJ em fevereiro de 2004,
foi feito um mergulho no Pingüino, que é um navio naufragado há vários
anos, e vários barcos simplesmente se amarraram no casco do mesmo a fim
de proporcionar conforto a seus clientes que por meio do cabo preso,
puderam descer exatamente em cima do naufrágio sem ter que se deslocar
procurando-o; porém, esse procedimento causa danos ao naufrágio, pois a
força do barco na superfície pode quebrar pedaços do naufrágio e causar
danos a todos os seres incrustados nele. O correto é sempre a utilização de
poitas.
Segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001a), como a maior fonte de
estragos de coral nos locais de mergulho, é a causada pelas âncoras, a
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colocação de poitas deve ser urgente. Além disso, as poitas inibem a pesca
de arrasto, por enroscarem nas redes.
Porém, é necessário que o cabo que liga o peso de concreto à bóia
com ganchos seja feito com material leve, que fica flutuando, e não com
correntes de ferro, pois durante a maré baixa, acaba havendo “sobra” de
cabo, e então se este for de ferro, acaba roçando em todos os corais à sua
volta.
Segundo o The Nature Conservancy, Coastal and Marine Programme
– Indonesia (2001), a maior parte dos estragos relevantes para os corais não
é causado pelos mergulhadores, mas sim, pelas âncoras dos barcos que os
carregam. A solução indicada, para quando não se tem poitas, é o drift dive,
ou seja, mergulhar na correnteza e o barco acompanhar os mergulhadores,
ao invés de ficar ancorado. Porém, em entrevistas com instrutores de
mergulho, foi informado que é uma prática muito perigosa, por causa dos
riscos de acidentes como mergulhadores perdidos do barco (a correnteza na
superfície da água pode ser diferente da do fundo) e até mergulhadores
colidirem com os barcos ou hélices dos mesmos.
5.3.2 A questão do lixo
Segundo a Secretaria do Meio Ambiente (1997), a vastidão dos
oceanos faz com que as pessoas superestimem sua capacidade de absorver
sem perigo poluentes e lixo, e milhares de animais marinhos ficam presos,
são estrangulados ou ingerem lixo marinho a cada ano.
Em visita ao Projeto Tamar de Ubatuba, em julho de 2003, foi
informado em cartazes, que a maior causa de mortandade de tartarugas
marinhas tem sido por ingestão de plásticos, porque a tartaruga não
consegue diferenciar uma embalagem plástica de uma água viva (sua
principal alimentação).
Segundo a Secretaria do Meio Ambiente (1997), o Centro de
Conservação Marinha fez uma lista, em 1992, dos 12 tipos mais comuns de
lixo marinho encontrado na litoral dos EUA, que foram, na ordem:
-1º: pontas de cigarros;
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-2º: pedaços de plásticos;
-3º: pedaços de espuma;
-4º: sacos de plástico utilizados com os alimentos;
-5º: pedaços de papel;
-6º: pedaços de vidro;
-7º: tampas de plástico;
-8º: latas de bebida;
-9º: garrafas de vidro;
-10º: canudinhos de plástico;
-11º: garrafas de plástico; e
-12º: copos de plástico.
Em todas as viagens de estudos efetuadas, pôde ser constatada a
grande quantidade de plástico na água, confirmando essa pesquisa.
Nas entrevistas efetuadas em todas as viagens de estudo, foi
constatado que a população em geral não está acostumada a lidar com
embalagens em lugares abertos; quando o alimento está no fim, o vento
acaba levando essa embalagem, confirmando a pesquisa do Centro de
Conservação Marinha dos EUA, que aponta produtos fáceis de serem
levados pelo vento como maiores fontes de lixo marinho. Ou seja, o lixo nem
sempre é intencionalmente jogado no mar, mas sim negligenciado e levado
pelo vento. Portanto, todo o local por onde circulam os mergulhadores deve
ter recipientes para lixo com tampa que impeça sua abertura com o vento e
assim como instrui o United Nations Environment Programme (2004), os
mergulhadores devem levar alimentos acondicionados em latas, sacos de
pano, ou potes de plástico pesados e evitar usar copos plásticos
descartáveis.
Segundo a Secretaria do Meio Ambiente (1997), a questão do lixo é
agravada no mar, pois o fato dele flutuar, facilita sua introdução no ambiente
marinho.
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Portanto, além de campanhas dizendo que não se pode jogar lixo no
mar, deve-se ter campanhas explicando o problema do lixo que é levado
para o mar pelos ventos. Apesar de não ter relação direta com o mergulho,
pois esse lixo plástico é lançado no mar por todo tipo de embarcação, devese fazer essa campanha para reduzir o lançamento acidental de lixo no mar.
Alguns

equipamentos

utilizados

pelos

mergulhadores,

como

filmadoras, máquinas fotográficas aquáticas, e lanterna para mergulho
noturno, consomem muitas pilhas. Para se ter uma idéia, um jogo com
quatro pilhas pequenas em uma lanterna dura somente um mergulho. As
pilhas são tóxicas e devem ser trazidas para terra e entregues para
reciclagem. Não se deve deixá-las na cidade litorânea, pois foi constatado
na viagem de estudos para Ilhabela, SP, em fevereiro de 2004, que
moradores locais estavam pegando as pilhas jogadas no lixo pelos turistas
para utilizá-las como chumbada em suas linhas de pesca; é muito comum a
perda da chumbada em pescarias e para não ter que comprar outra
chumbada, são utilizadas pilhas, e para piorar, elas são amassadas (e
portanto, vazam produtos tóxicos) com alicate para poder serem amarradas
à linha!
Para diminuir esse problema, além das recomendações citadas, é
necessário que os mergulhadores, utilizem, sempre que disponível,
equipamentos com bateria recarregável, ao invés de pilhas.
É necessário trazer de volta para o continente todas as embalagens
dos produtos que utilizar, pois pequenas ilhas normalmente não têm
estrutura para depósito desse lixo e acabam sendo jogados na mata ou no
mar.
5.4 Impactos negativos causados durante o mergulho
A seguir, serão mostrados os impactos ambientais negativos
ocorridos durante os diversos tipos de mergulho.
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5.4.1 O “check out” (prova no mar)
O check out é a prova no mar, por ser o primeiro contato do aluno
com o ambiente real de mergulho, pode acarretar problemas ambientais
como os que serão listados a seguir.
5.4.1.1 Local inadequado
Quando uma escola vai fazer a prova no mar de seus alunos, é
alugado um barco para levá-los até um ponto apropriado. Porém,
normalmente são poucos alunos; uma escola grande, em média, tem 10
alunos por mês, então não é viável economicamente fretar um barco para
levar esses poucos alunos. Então, para obter economia de escala, não se
separa a saída em “turismo” e “prova”, mas todos são colocados no mesmo
barco.
O problema é que os mergulhadores turistas não vão aceitar ir para
areiões sem vida, vão querer ir para locais com esponjas como o da FOTO
17, corais como o da FOTO 18, ou naufrágios cheios de vida. E como o
barco não pode deixar os turistas, à deriva, num local, enquanto leva os
alunos para fazer a prova em outro local, acabam todos mergulhando no
coral ou naufrágio, com os alunos ainda sem controle adequado de
flutuabilidade, quebrando corais e estragando ninhos de peixes.

FOTO 17 – Local com esponjas. (Fonte: FOTO do autor 2005).
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FOTO 18 – Local com corais. (Fonte: FOTO do autor 2005).

Nesse caso, deve-se dar prioridade ao meio ambiente e escolher o
local onde os alunos poderão causar o menor impacto negativo possível, ou
então fazer os mergulhos em duas etapas: primeiro o mergulho para turistas
e depois o barco se locomove para locais de check out, mesmo gastando-se
mais tempo. Ou então deve-se fazer acordos entre as escolas de mergulho
de forma a compartilhas as saídas, uma somente levando turistas e outras
somente alunos e depois revezando-se entre si.
O local do check out deve ser o com menos vida possível, de
preferência com fundo de areia, pois o stress do novato impede qualquer
preocupação com o meio ambiente.
Também não se deve fazer o check out em rios ou cavernas, tanto
pelo aumento da insegurança, quanto pela possibilidade de danos, pois por
serem pequenos se comparados ao mar, qualquer ato se torna mais
prejudicial.
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A escolha do local para mergulho deve ser criteriosa, principalmente
na questão da segurança, pois são nas emergências que são perdidos
equipamentos. Antes de se mergulhar num local, deve-se obter informações
se há correntes marinhas fortes ou se o local é muito profundo.
Com o acúmulo de experiência, pode-se ir gradativamente para locais
mais vulneráveis.
5.4.1.2 Número excessivo de alunos por instrutor
Em viagem de estudos para Ubatuba, SP, em julho de 2003, foi feito
um mergulho com um instrutor descendo com um auxiliar e doze alunos.
Além do stress causado aos seres marinhos, pela presença de tantas
pessoas, isso causa grande inconveniente aos seres aquáticos que, por
estarem constantemente perturbados, acabam se mudando do local.
Além disso, segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001b), durante
observação na Ilha de San Andrés (Colômbia), constatou-se que os
instrutores, no início de cada check out, são os que mais tocam no fundo
mar, mesmo em comparação com seus alunos, e ao final dos mesmos, são
os menos fazem contato com fundo do mar. Ou seja, por terem que ficar
ajudando os alunos, os instrutores acabam sendo responsáveis pelos
maiores danos no início do mergulho, e ao final, quando os alunos já estão
mais acostumados ao equipamento e ao ambiente, e que, portanto,
precisam de menos ajuda, os instrutores tiveram menos toques no fundo.
Portanto, para melhor conservação do ambiente aquático, é recomendado
que o check out seja feito com no máximo três pessoas (uma dupla de
alunos mais um instrutor), mesmo causando um volume maior de trabalho
ao instrutor.
5.4.2 Discovery Dive (batismo)
O discovery dive é uma atividade considerada perigosa, pois o turista
não tem nenhum conhecimento, nem treinamento em mergulho. Neste nível,
em que o aluno sofre grande stress e até perigo de danos ao corpo, ele nem
tem como pensar se está causando danos ao ecossistema marinho.
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Segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001b), não existe correlação entre
nível de mergulhadores e danos causados, pois os iniciantes tocam o fundo
por descontrole da flutuabilidade, enquanto os avançados tocam o fundo por
saber que não correm perigo. A exceção fica por conta dos discovery dives e
os fotógrafos, que têm média de toques nos corais muito superiores aos da
média.
Essa teoria é confirmada por Rouphael e Inglis (1997).
Já

Towsend

(2000)

credita

mais

danos

aos

mergulhadores

experientes que aos iniciantes, exceto os Discovery Dives, que são os que
mais quebram corais.
As operadoras de mergulho dizem ser impossível acabar com esse
tipo de mergulho, pois em locais como Abrolhos,BA e Fernando de Noronha,
PE, representa cerca de 10% do faturamento e seu fim acarretaria uma
diminuição no faturamento estimado em 20%. Explica-se o cálculo: ao viajar
para esses locais citados, muitas vezes o casal tem um mergulhador e outro
não mergulhador, ou nos grupos tem sempre um membro não mergulhador.
Caso o não mergulhador fique impedido de fazer o Discovery Dive, o outro
(ou outros) acabará também não indo mergulhar.
Fica a sugestão então de que o Discovery Dive seja feito no local com
menores chances de danos ao meio ambiente aquático ou então, como
sugere Gallo, Martínez, e Rios (2001a), que esses mergulhos sejam feitos
respeitando-se um rodízio de locais para diluir os impactos negativos.
5.4.3 Entrada e a saída da água
Caso seja feito mergulho de praia, segundo o Bonaire National Marine
Park (2003), é necessário fazer a entrada e saída da água em rochas ou
locais com fundo de areia, mas sem a presença de corais ou plantas, e uma
vez na água, arrancar o mínimo possível de plantas.
Segundo The Nature Conservancy, Coastal and Marine Programme –
Indonesia (2001), caso seja mergulho embarcado, deve-se deixar o barco
em local onde a queda de um mergulhador não possa causar muitos
estragos, como por exemplo, areiões longe de corais ou pedras. Porém no
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Brasil, devido à visibilidade restrita, se um mergulhador descer nesse lugar,
não encontrará o caminho para o coral ou pedras, tornando o mergulho um
risco.
Caso seja mergulho embarcado, no momento de subir no barco, é
quando se perde a maioria dos equipamentos; se o mergulhador tiver um
bom condicionamento físico, deve subir no barco com todos os
equipamentos presos; caso não seja possível, é necessário ter um
procedimento cuidadoso, segundo os seguintes itens:
- primeiro, infla-se o colete equilibrador;
- depois, retira-se o cinto de lastro, segurando com a mão direita o
lado do cinto sem a fivela; se for segurado a ponta com a fivela, pode ocorrer
dos blocos de chumbo deslizarem pelo cinto e caírem no fundo do mar. Não
se deve afastar a mão do corpo, pois o peso do lastro pode fazer o corpo
girar e conseqüentemente perder o equilíbrio, facilitando a soltura do cinto.
- então, entrega-se o cinto para a equipe de apoio, e só largar o cinto,
quando se tiver certeza de que a outra pessoa está segurando firmemente o
cinto;
- retira-se então as nadadeiras e a máscara e entrega-se ao pessoal
de apoio;
- por fim, retira-se o colete equilibrador e entrega-se para o pessoal de
apoio sempre com ele inflado, para que caso caia na água, não afunde; e
- somente então deve-se subir no barco com cuidado e imediatamente
juntar os equipamentos de forma que não fiquem soltos no convés e sujeitos
a quedas no mar.
5.4.4 Falta de flutuabilidade
Flutuabilidade é se manter neutro em relação à profundidade da água,
ou seja, o mergulhador deve conseguir ficar sem tendência a subir ou a
descer na água; ele deve, como o nome diz, “flutuar” na água, como pode
ser visto na FOTO 19.
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FOTO 19 – Mergulhadora com boa flutuabilidade e posição correta do corpo.
(Fonte: FOTO do autor 2005).

Esse equilíbrio nem sempre é fácil, pois além da roupa de neoprene
variar de espessura, outros equipamentos também fazem variar a
flutuabilidade como o colete e o cilindro.
E durante o mergulho, quanto mais fundo, maior a coluna de água
acima do mergulhador, o que acabará por fazer com que o conjunto, que
antes estava equilibrado, comece a ficar negativo. Geralmente isto começa a
ocorrer a partir dos 10 m de profundidade. Para compensar este problema,
coloca-se um pouco de ar no colete para equilibrar o lastro, deixando-o na
condição inicial do mergulho. Esta manobra deve se repetir tantas vezes
quantas forem necessárias durante o mergulho. É necessário ter muita
prática para conseguir ficar sempre neutro; os iniciantes inflam demais o
colete equilibrador e sobem à superfície, ou o esvaziam completamente e
pisam no fundo.
Segundo o Tobago Dive Experience (2004), mesmo só raspando de
leve os corais, o muco retirado dos mesmos irá danificá-lo. E os corais têm
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crescimento muito lento, sendo que a maioria deles cresce meia polegada
(uma polegada equivale a 2,53cm) por ano.
Além disso, caso se toque no fundo mar, pode haver arrancamento de
plantas e toques em arraias que ficam escondidas na areia.
Segundo Rouphael e Inglis (1997), um mergulhador sem controle de
flutuabilidade acaba pisando no fundo do mar, levantando areia que pode
cobrir ninhos ou tocas de animais aquáticos, como pode ser visto na FOTO
20, ou entupir e quebrar corais, como pode ser visto nas FOTOS 21 e 22.
Essas fotos foram feitas durante um mergulho de check out na cidade de
Paraty em 2004.

FOTO 20 – Levantamento de areia por tocar as nadadeiras no fundo. (Fonte: FOTO
do autor 2004).
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FOTO 21 – Quebra de corais por pisar no fundo. (Fonte: FOTO do autor 2004).

FOTO 22 – Quebra de corais por meio do cilindro. (Fonte: FOTO do autor 2004).
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Segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001a), na ilha de San Andrés
(Colômbia), foi feita uma pesquisa de observação de 589 mergulhos, onde
se obteve a informação de que, em média, há 7,95 toques nos corais por
mergulho, dos quais 1,34 toques causam danos ou seja, um dano para cada
5,93 toques. Segundo esse mesmo autor, os toques são causados pela
deficiência na flutuabilidade.
Segundo o The Nature Conservancy, Coastal and Marine Programme
– Indonesia (2001), a média de toques nos corais é de 10 por mergulho, e a
principal responsável é a falta de controle da flutuabilidade, confirmando a
pesquisa de Gallo, Martínez, e Rios
Como exemplo da seriedade do problema, segundo o Bonaire
National Marine Park (2003), em Bonaire (Antilhas Holandesas), que possui
um dos mais bem cuidados parques marinhos, o turista ao desembarcar,
tem que deixar sua credencial de mergulho (que pode ser apreendida em
casos de estragos ao ambiente aquático) e mostrar em uma piscina
instalada no próprio aeroporto que consegue controlar sua flutuabilidade, e
só assim recebe uma permissão para mergulhar.
As principais causas de dificuldades no controle da flutuabilidade são
as listadas a seguir.
5.4.4.1 Troca de equipamentos
Segundo o Bonaire National Marine Park (2003), caso haja troca de
equipamentos ou mudança do peso do mergulhador, é preciso fazer
novamente o teste de flutuabilidade em algum local onde não haja perigo de
estragos ao fundo mar. Mas esse local não pode ser uma piscina de água
doce, pois há diferença grande de densidade em relação à água do mar.
Em visita à escola Narwhal, na cidade de São Paulo, SP, em abril de
2004, foi mostrado uma piscina de água salgada para que se possa fazer
este teste.
Assim como já foi citado, outro cuidado é que o mergulhador tenha
seu próprio equipamento e não fique alugando. Desta forma, fica mais fácil
encontrar o ponto de flutuabilidade.
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5.4.4.2 Posição do mergulhador
Segundo o Bonaire National Marine Park (2003), e também The
Nature Conservancy, Coastal and Marine Programme – Indonesia (2001),
quando estiver mergulhando, o mergulhador deve manter uma posição reta
de seu corpo com a horizontal, ou seja, deve deixar o corpo paralelo ao
fundo do mar conforme mostra a FOTO 19, para evitar que seus pés
“arrastem” no fundo do mar, causando quebra de corais e/ou levantando
areia.
Segundo Barker e Roberts (2003), a maior parte dos contatos com os
corais é feita pelas nadadeiras (81,4%).
Segundo Zakai e Chedwick-Furman (2000) as duas maiores fontes de
danos causados aos corais por mergulhadores são por levantamento de
areia e quebra dos mesmos por contato com as nadadeiras. Isso demonstra
que a posição correta irá evitar a maioria dos danos aos corais.
Outra informação obtida a partir das fontes citadas, é que quando se
estiver mergulhando próximo ao fundo do mar, não deve utilizar batida de
pernas longas que possam raspar o fundo, mas pequenas ondulações das
nadadeiras.
5.4.4.3 Falta de habilidade
De acordo com o Bonaire National Marine Park (2003), o mergulhador
deve sempre manter a forma física para ter melhor controle de seus
movimentos. Mesmo depois de obter a certificação, é necessário se
aprimorar cada vez mais a fim de que o aumento de suas habilidades
contribua para minimizar seus impactos negativos ao meio ambiente.
Além disso, existem mergulhadores que ficam vários anos sem
praticar, e, portanto, acabam estragando o fundo do mar, por não terem
habilidade suficiente para controlar sua flutuabilidade. Segundo Walters e
Samways (2000), entre os mergulhadores com menos de 10 mergulhos,
quanto mais tempo ficam sem praticar a atividade, mais toques cometem
quando recomeçam a mergulhar. Já entre os mergulhadores com mais de 10
mergulhos, isso não ocorre.
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Portanto, ao ficar sem mergulhar por um período acima de 3 meses, é
necessário freqüentar curso de atualização, chamado de refresh (relembrar),
que inclusive é gratuito, pois as operadoras de mergulho querem incentivar a
volta do mergulhador a ativa, e com segurança.
Segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001a), os toques nos corais
ocorrem no início dos mergulhos, e diminuem com o passar do tempo. Podese notar, portanto, que se o mergulhador estivesse com suas habilidades
treinadas, haveria uma diminuição dos toques no início dos mergulhos.
Então deve-se fazer primeiro mergulhos nos pontos menos vulneráveis da
localidade.
Segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001b), os toques involuntários
foram em maior número que os voluntários, ou seja, não adianta fazer
palestras de como não danificar o meio ambiente aquático, se os
mergulhadores não têm habilidade suficiente para se manterem flutuando.
Outro causador da falta de habilidade, já citada, é a má preparação do
mergulhador pelas más escolas. Além das já citadas deficiências na
formação do mergulhador, existe a questão do pré-requisito de saber nadar.
Em contato com várias escolas de mergulho, foi obtida a informação
de que para fazer o curso não é necessário saber nadar, pois o equipamento
é mais que suficiente para levar o aluno à superfície e tem vários sistemas
de segurança redundantes. Essa afirmação é verdadeira, mas uma pessoa
que não sabe nadar, não tem habilidade para controlar seu corpo durante
um mergulho, portanto, deve-se primeiro aprender a nadar bem e somente
depois começar a mergulhar. As escolas de mergulho deveriam fornecer
aulas de natação para quem não saber nadar, antes do curso de mergulho
propriamente dito.
5.4.4.4 Uso do octopus
Em viagem de estudos a Playa Girón, província de Matanzas, (Cuba),
em janeiro de 2005, foi feito um mergulho guiado com duração prevista de
uma hora. Porém uma integrante do grupo, por sua inexperiência, consumiu
mais ar que todos. A regra internacional de todas as credenciadoras
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determina que assim que o primeiro indivíduo ficar com pouco ar, todos
devem retornar ao ponto de partida e finalizar o mergulho, independente de
quanto ar ainda tiverem. Porém o guia, querendo evitar que o resto do grupo
se frustrasse retornando antecipadamente, e deixando de ver algumas das
atrações previstas, forneceu seu octopus para que a mergulhadora com
pouco ar pudesse continuar respirando e todos pudessem continuar o
mergulho, como pode ser visto na FOTO 23.

FOTO 23 – Guia fornecendo seu octopus. (Fonte: FOTO do autor 2005).

O octopus, conforme já citado, é um respirador reserva, que deve ser
utilizado somente quando há quebra do equipamento da sua dupla, pois seu
uso faz com que ambos percam a boa flutuabilidade, e pela proximidade
necessária, acabam perdendo também o controle do deslocamento e
acabam esbarrando em tudo à sua volta, conforme pode ser visto na FOTO
24. Além disso, assim que começar o uso do octopus, a dupla deve iniciar o
procedimento de subida.
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FOTO 24 – Mergulhadores compartilhando ar e com flutuabilidade prejudicada.
(Fonte: FOTO do autor 2005).

5.4.5 Fotografia subaquática sem cuidados
Com o advento e popularização das câmeras digitais, houve um
aumento do número de mergulhadores que levam esses equipamentos em
sua atividade, pois são muito mais fáceis de usar por seu pequeno volume,
alta definição, e facilidade de apagar as fotos ruins (evitando o grande
desperdício de filme). Mas, a maioria dos mergulhadores só se preocupa
com sua máquina e em tirar boas fotos, sem se preocupar com a questão
ambiental. Ao fixar seus olhos na tela da máquina fotográfica, eles não
percebem que estão esbarrando em tudo à sua volta.
Segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001a), a freqüência com que
ocorrem toques no corais, é maior quando se trata de fotógrafos submarinos.
Segundo Medio (1996), apesar dos fotógrafos serem cerca de 15% a
20% dos mergulhadores, eles são responsáveis por cerca de 60% a 70% do
estragos causados.
Barker e Roberts (2003) também confirmaram esses dados em sua
pesquisa, onde a média de toques de fotógrafos foi de 3,8 contra 1,1 toques
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de não fotógrafos a cada 10 minutos. Em relação à quebra de corais
propriamente dita, a média dos fotógrafos foi de 0,4 e a de não fotógrafos foi
de 0,04 quebras a cada 10 minutos, ou seja, os fotógrafos tocam mais os
corais e, além disso, os toques são muito mais violentos.
Porém, segundo Rouphael e Inglis (1997), não existem evidências
que os fotógrafos causem maiores danos que outros mergulhadores.
Segundo o Bonaire National Marine Park (2003), a máquina
fotográfica modifica a flutuabilidade do mergulhador; portanto antes do
mergulho, é necessário recalcular a quantidade de lastro.
Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (2003), ao tirar fotos ou filmar algo, não se deve
modificar a posição de corais, plantas e animais para tornar sua foto mais
bela. Isso causa stress nos animais, quebra de corais e até morte de
plantas. Nada deve ser tocado. Nenhuma fotografia justifica matar qualquer
ser vivo; se o objetivo estiver em algum lugar que não dê para fotografar (em
toca, contra a luz, etc.), nunca se deve espantar os animais ou modificá-los
de lugar; o correto é simplesmente desistir.
Também há o costume de alguns fotógrafos de “pisar” no fundo do
mar para melhor estabilizar o mergulhador, mas a areia levantada e a
quebra de corais é muito danosa. O correto é ficar numa posição quase
horizontal com a cabeça mais baixa que o corpo.
E também existe o péssimo hábito de alimentar os peixes para que se
aproximem do fotógrafo. Se todos os fotógrafos fizerem isso, os peixes se
tornarão dependentes dessa comida.
No Brasil, por causa da pouca visibilidade, as fotos ficam muito
prejudicadas por causa da suspensão da argila; então, para ficarem nítidas,
o fotógrafo quer posicionar seu equipamento quase encostado aos seres
marinhos, piorando o problema causado pelo stress e toques nos corais à
sua volta.
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Em fotos noturnas, deve-se ter o cuidado de não assustar animais,
pois ao saírem em disparada assustados e ofuscados pelo flash, acabam se
machucando ou até morrendo.
Mesmo em fotos diurnas, não se pode repetir várias vezes o flash
sobre o mesmo objetivo. Principalmente os cavalos marinhos devem ser
poupados, pois são seres muito sensíveis ao stress.
Segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001a), caso haja fotógrafos nos
grupos de mergulho, é necessário realizar treinamentos de flutuabilidade em
locais menos vulneráveis primeiro, pois esses primeiros mergulhos são os
mais danosos.
5.4.6 Retirada de “lembranças”
Os corais estão em declínio em todo o mundo e os mergulhadores
estão contribuindo para sua degradação, trazendo pedaços para sua casa.
Segundo a revista Veja (2003), os recifes de corais são os pontos de
maior concentração de vida nos oceanos, só sendo possível compará-los,
em termos de biodiversidade, às florestas tropicais em terra firme. Mais de
cinco mil espécies, dez mil de moluscos, além de uma quantidade incontável
de algas e crustáceos vivem e se reproduzem nas estruturas delicadas dos
corais; portanto, se o mergulhador estragar os corais, estará estragando um
dos maiores atrativos turísticos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente
(2003), e o Bonaire National Marine Park (2003), não se deve em hipótese
alguma retirar pedaços de corais, pois seu crescimento é lento e ele serve
de abrigo para peixes.
Em visita ao evento Padi Dive Festival (2004), foi informado que
existe o hábito de se coletar corais mortos com a alegação de que “já
estavam mortos mesmo”, sem pensar que o coral morto servirá de base para
pólipos se fixarem. Portanto, ao retirar um coral morto, está se retirando um
lugar para um coral vivo se fixar, principalmente na costa brasileira, onde
muitos locais de mergulho têm fundo arenoso.
Outro hábito nocivo é o de se coletar conchas vazias, alegando que
“são sem vida”, prejudicando o meio ambiente por retirar possíveis moradias
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para moluscos, diminuindo a vida local. Segundo o Ministério do Meio
Ambiente (2003) e o Bonaire National Marine Park (2003), não se deve
coletar nada do fundo do mar, exceto lixo. Mesmo conchas abandonadas
não devem ser coletadas, pois podem servir de abrigo para outros seres
vivos, e mesmo para a retirada de lixo, há de se ter cuidados, como descrito
no item 5.4.11.
5.4.7 Alimentação para peixes
Segundo o Bonaire National Marine Park (2003) e Augustowisky e
Francine (2002), não se deve levar alimentos para os peixes, apesar do belo
espetáculo proporcionado por eles em busca de comida, pois com o passar
dos anos, eles perdem a capacidade de conseguir comida sozinhos,
alterando o equilíbrio das suas populações.
Também existe o hábito de se cortar ouriços do mar para atrair
peixes, mas isso é ainda pior, pois além de estar alimentando peixes, está
matando os ouriços.
É uma prática muito difícil de ser evitada, pois propicia um belíssimo
espetáculo, e os próprios instrutores de mergulho incentivam sua prática a
fim de encantarem seus alunos. Nas viagens de estudos realizadas em
Ubatuba, SP, em julho de 2003, Ilhabela, SP, de novembro de 2003 a janeiro
de 2005, Angra dos Reis, RJ, em janeiro e em fevereiro de 2004, foi
constatado que, nos pontos de mergulhos, os peixes já estão habituados a
pegar comida com os mergulhadores. Ao se chegar ao local do mergulho, os
peixes imediatamente se acumulavam ao lado do barco e acompanhavam
cada mergulhador que descia ao mar. Já na viagem de estudos realizada em
Abrolhos, BA, em julho de 2004, esse comportamento não ocorreu, visto que
o IBAMA faz uma forte fiscalização com grandes multas às embarcações.
A mudança de comportamento dos peixes já pode ser notada em
locais com grande afluxo de mergulhadores, os peixes esperam pela comida
e durante o mergulho ficam até dando mordidas nos dedos dos
mergulhadores para obter alimentação.
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Em viagem de estudos a Playa Girón, província de Matanzas (Cuba),
em janeiro de 2005, foi constatado que os guias locais sempre levam comida
para atrair peixes, e como os clientes já estavam ficando incomodados com
as mordidas, eles desenvolveram outra maneira de alimentar os peixes: ao
invés de levar o pão dentro de um saco plástico e ir tirando pedaços e
oferecendo-os com as mãos, agora levam uma garrafa plástica com a tampa
furada e o pão dentro conforme pode ser visto na FOTO 25. Para soltar o
pão basta apertar a garrafa. Então os peixes passaram a morder a garrafa
na tentativa de obter alimentos, e não mais os dedos dos mergulhadores.

FOTO 25 – Garrafa com tampa furada e pão em seu interior, utilizada para
alimentar peixes. (Fonte: FOTO do autor 2005).

Segundo o evento Padi Dive Festival (2004), outra prática que tem
aumentado é o mergulho com tubarões. Para atraí-los, até o local onde
estão os mergulhadores, são jogados no mar carne ensangüentada. Os
mergulhadores ficam protegidos por gaiolas de metal ou bastões com ponta
afiada. O problema é que essa prática está afetando o comportamento dos
tubarões, que estão ficando dependentes da alimentação fornecida, e
associando a silhueta humana com refeição. Além do desequilíbrio
ecológico, há o problema com a segurança.
5.4.8 Mergulho noturno sem cuidados necessários
O mergulho noturno, conforme pode ser visto na FOTO 26, é um dos
mais apreciados. À noite, mais seres vivos aparecem e esses são mais
coloridos que os que surgem durante o dia. Porém, esta modalidade produz
mais danos para o ecossistema aquático que o mergulho realizado durante o
dia, pelos motivos a seguir listados.
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FOTO 26 – Mergulhadora com lanterna. (Fonte: FOTO do autor 2004).

5.4.8.1 Falta de visibilidade
A visibilidade restrita dificulta o mergulho, pois o mergulhador não
consegue visualizar todo seu entorno e seus equipamentos, portanto é mais
provável haver esbarrões dos mergulhadores ou de seus equipamentos nos
corais. Pesquisa de Barker e Roberts (2003) informa que em mergulhos
noturnos há mais que o dobro de toques nos corais que durante mergulhos
diurnos.
Se no mergulho diurno, caso algum equipamento seja perdido, é
muito difícil seu resgate; no mergulho noturno, é quase impossível. Portanto,
os cuidados devem ser redobrados. Recomenda-se fixar o snorkel à tira de
borracha da máscara e utilizar somente lastro no colete e não no cinto, a fim
de diminuir as chances de perda de equipamentos.
Segundo Barker e Roberts (2003), os mergulhadores devem manter
distância maior em relação aos corais durante o mergulho noturno para
prevenir esses toques involuntários causados pela visibilidade restrita.
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5.4.8.2 Ofuscamento de peixes e tartarugas
Também existe o costume de se aproveitar a escuridão para tocar
peixes e tartarugas de hábitos diurnos, pois depois esses animais se
estressam e assim que o mergulhador os soltam, eles saem em disparada e
ofuscados pela lanterna do mergulhador, podem bater de cabeça em
obstáculos, vindo a adoecer ou até morrer. Portanto, essa interação deve ser
evitada.
5.4.8.3 Cyalume (luz de sinalização)
Outro problema é o uso de cyalume, que é uma luz química colorida
utilizada para identificar as pessoas no mergulho noturno (FOTO 27). É um
equipamento muito útil, pois em locais cheios de mergulhadores é comum
confundir as pessoas e ao término da incursão, as equipes estão todas
misturadas. Mas essa luz química emite fraca radiação, que se for utilizada
por muitas pessoas pode causar impactos negativos; além disso, depois do
uso são simplesmente jogadas no lixo sendo uma fonte de contaminação
química e radioativa. Segundo o Bonaire Marine Park (2003), nos mergulhos
noturnos, não se pode utilizar cyalume. Uma opção seria o uso de luzes de
sinalização alimentadas por baterias, e inclusive essa opção é mais barata
que os cyalumes, que são utilizados somente por sua praticidade.

Fonte: Sea Sub (2004).

FOTO 27 – Cyalume (luz química utilizada para identificação dos mergulhadores
durante uma incursão noturna).

5.4.8.4 Nível de experiência inadequado
Em todas as viagens de estudo realizadas (Ubatuba, SP, em julho de
2003; Ilhabela, SP, em novembro de 2003; Angra dos Reis, RJ, em janeiro
de 2004, Angra dos Reis, RJ, em fevereiro de 2004 e Ilhabela, SP, em
fevereiro de 2004), as turmas de alunos de mergulho consistiam de dois
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grupos: os de open water (iniciantes que nunca mergulharam) e os de
advanced (mergulhadores com alguma experiência em busca de aprender
especialidades). Os primeiros não podem mergulhar à noite por questão de
segurança, enquanto os segundos têm o mergulho noturno como a maior
atração de seu curso. Os alunos de open water eram a grande maioria e os
de advanced se resumiam a um ou dois alunos. Ao fazer o mergulho
noturno, o instrutor tem que pagar uma nova saída de barco, somente com
um ou dois alunos de advanced, e para ratear em mais alunos os custos, e
também para incentivar os alunos de open water a fazer o curso de
advanced, permitiram que todos fossem mergulhar à noite, com resultados
nocivos ao meio ambiente. A inexperiência e o grande stress levaram os
iniciantes a levantarem mais suspensão e tocarem em mais corais que
durante o dia, além de maior perda de equipamentos. Os instrutores de
mergulho não podem levar alunos iniciantes juntos com os avançados nos
mergulhos noturnos, somente por razões financeiras. A saída noturna deve
ser restrita aos alunos de advanced ou superiores como determinam as
credenciadoras.
Em relação às lanternas utilizadas à noite, a recomendação é de que
as pilhas sejam recarregáveis, para evitar ter que descartá-las, pois o
consumo de pilhas é altíssimo. A lanterna mais fraca para mergulho noturno
utiliza quatro pilhas AA (pequenas) alcalinas e sua autonomia é de somente
uma hora. E existem lanternas com muito mais potência (e conseqüente
consumo).
5.4.9 Capacidade de carga
Mesmo seguindo todos os procedimentos de não agressão ao meio
ambiente aquático, só de estarem no fundo do mar, os mergulhadores já
estão causando estragos, pois sua presença já causa stress aos peixes,
portanto

o
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com
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conservacionista, porém nunca preservacionista.

poderá
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Além disso, segundo Davis e Tisdell (1994), o congestionamento de
mergulhadores, além de causar maiores danos ambientais, diminui o valor
da recreação.
Então é necessário se definir uma capacidade de carga, que pode ser
definida como: “o número de turistas que pode ser acomodados e atendidos
em uma destinação turística sem provocar alterações significativas nos
meios físico e social e na expectativa dos visitantes.” (DIAS, 2003, p.81).
5.4.9.1 Número de visitantes
Porém, segundo Dias (2003), a capacidade de carga é um conceito
relativamente simples, mas na prática é difícil de operacionalizar e seu
cálculo é complexo, pois resulta de um grande número de componentes,
além de ser muito subjetivo.
Segundo observação de Gallo, Martínez, e Rios (2001a), na ilha de
San Andrés (Colômbia), as zonas de maior utilização para mergulho, não
foram onde se encontraram a maior degradação, e além disso, e tendência
de tocar o fundo do mar é mais uma questão de pessoa para pessoa, e não
pelo alto volume de mergulhadores, e que, portanto, estabelecer uma
capacidade de carga é menos eficiente que fazer com que os mergulhadores
que estragam muito os corais, mudem de atitude.
Essa afirmação é confirmada pela The Nature Conservancy, Coastal
and Marine Programme – Indonesia (2001), que diz que no parque marinho
de Komodo, a grande maioria dos danos é causada por uma pequena
minoria de mergulhadores.
Outra confirmação é fornecida por Rouphael e Inglis (1997), que
segundo sua pesquisa, 84% dos mergulhadores não causam danos,
enquanto 4% causam mais de 80% dos danos.
Portanto, é necessária uma educação ambiental para educar, treinar e
conscientizar esses mergulhadores que causam os danos.
Mesmo com essas afirmações, a capacidade de carga é necessária,
pois “No caso do Brasil, como as áreas favoráveis ao mergulho são restritas
em decorrência da turbidez de nossas águas costeiras, há uma grande
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concentração de mergulhadores autônomos em uns poucos locais da costa”.
(OLIVEIRA et al. 2003).
Ou seja, no Brasil os pontos de mergulhos são poucos e pequenos
em dimensões se comparados a San Andrés e Komodo.
Além desse problema, no Brasil existe o fator sazonal, pois no inverno
as águas ficam frias e sem visibilidade, ao contrário das ilhas do Caribe, que
propiciam mergulhos o ano inteiro. Portanto há um acúmulo de mergulho no
verão. E segundo Dixon e Sherman (1990), o congestionamento de
mergulhadores reduz o valor do prazer do mergulho.
Segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001a), em San Andrés (Colombia)
a capacidade de carga é de 10.657,70 mergulhos anuais. Número próximo
do calculado por Hawkings (1996) que foi de 6.000 mergulhos anuais para o
parque marinho de Bonaire.
Segundo estimativas feitas pelos operadores de mergulho na Laje de
Santos, anualmente são feitos cerca de 5.408 mergulhos. Pode parecer um
número pequeno, porém devemos destacar que o parque marinho de
Bonaire, tem 60 pontos de mergulho distribuídos em 2700 hectares, e a Laje
de Santos, somente 1 em seus 10 hectares. Portanto na laje há muito mais
mergulhos proporcionalmente falando.
Porém, é difícil se estipular uma capacidade de carga no Brasil, pois
não há regulamentação sobre número de embarcações que podem ir até o
ponto de mergulho, e mesmo que houvesse, há pouca fiscalização.
Qualquer barco poderia levar mergulhadores e seu controle é impossível.
Segundo Augustowisky e Francine (2002), uma forma de estabelecer
e controlar a capacidade de carga de um local é obrigar o uso de poitas
(blocos de concreto no fundo do mar para amarrar barcos) e colocá-las a
uma distância mínima de 150 metros entre si. Porém segundo pesquisas de
Davis e Tisdell (1994), a distância deve ser de 600metros, os mergulhadores
percorrem distâncias de, no mínimo, 100 metros a partir das poitas, até o
máximo de 300 metros. Essa distância foi confirmada por Dixon e Sherman
(1990),
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55

mergulhadores como sendo 260 metros. Essa distância entre as poitas seria
suficiente para que os ocupantes de um barco não encontrassem a de outro.
Somente desta forma seria possível impedir a alta concentração de
mergulhadores no mesmo local. Assim, ao se chegar no limite de poitas do
local, os barcos seguintes teriam que se dirigir a outros pontos.
Mas em locais com menos de 600 metros possíveis para mergulho,
como é o caso da laje de Santos, o barco não poderia voltar sem que
ninguém fizesse os mergulhos. Portanto fica a sugestão de criar uma
regulamentação e agendamento das saídas de barcos.
5.4.9.2 Locais restritos
O problema da capacidade de carga é pior quando o local é pequeno,
e não permite distância entre os mergulhadores, como é o caso de
naufrágios, cavernas e nascentes de rios.
Em naufrágios, os melhores (com mais peixes) são muito procurados
e, como o navio é pequeno, acaba havendo muito movimento. Em viagem
de estudo a Angra dos Reis, RJ, em fevereiro de 2004, em um fim de
semana comum (não era feriado) durante um mergulho no navio naufragado
Pingüino, pôde ser contado cinqüenta mergulhadores em um navio que
mede 86 metros de comprimento. O caos era total, devido ao enorme
número de mergulhadores, todos se trombavam a todo o momento e os
peixes nem podiam nadar livremente. Portanto, em naufrágios, deve-se
evitar ficar o tempo total do mergulho no local, visto que haverá
concentração das duplas.
No caso de naufrágios, uma possibilidade seria a colocação de poitas
a uma distância de 100 a 200 metros do naufrágio, fazendo com que os
mergulhadores gastassem parte do ar para chegar no naufrágio e, portanto,
ficassem menos tempo no local.
Em água doce, há maiores danos ainda, pois segundo Sabino e
Andrade

(2003)
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mergulhadores em rios, represas e cavernas que nos mares, porque são
muito menores em volume e portanto mais sensíveis aos danos.
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E para piorar, nos rios de Bonito, MS, a alta temporada de turismo
(dezembro a fevereiro) coincide com o período da piracema, que é a desova
dos peixes. O constante fluxo de turistas pode prejudicar a piracema. Em
viagem de estudos para esse local, em julho de 2002, foi informado que há
um limite de 200 pessoas por dia por nascente (10 turmas de 20 pessoas
cada), em que cada grupo pode ficar 30 minutos no máximo na área em
torno da nascente, e intervalo de 30 minutos entre a saída de um grupo e
entrada de outro. Esses números foram empíricos, sem nenhum estudo,
mas pelo menos é um limite.
5.4.9.3 Duração da viagem
Em viagem de estudo para Abrolhos, BA, em julho de 2004, foi obtida
a informação de que é permitido, no máximo, três mergulhos por dia para
cada mergulhador. Esse número não tem qualquer base científica e foi
imposto como um limite, mas nem precisaria, pois é raro um mergulhador ter
disposição física para mais que três mergulhos.
Segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001a), os toques nos corais
diminuem com o tempo de mergulho, ou seja, com o passar dos mergulhos,
cada vez menos toques ocorrem. Portanto, limitar o número de mergulhos
por dia seria ineficiente em relação à diminuição dos estragos causados por
toques.
Em relação a estadias, parques marinhos brasileiros como Abrolhos,
BA, e Fernando de Noronha, PE, determinam uma taxa diária crescente a
ser paga, de forma a evitar que um mergulhador permaneça vários dias no
local, porém segundo Gallo, Martínez, e Rios (2001a), as estadias
prolongadas geram estímulo para visitar diferentes áreas, ou seja, no
primeiro dia, mergulha-se no local considerado o melhor do local, no
segundo dia, esse mergulhador preferirá ir para outro local, se fosse outro
mergulhador, ele iria querer mergulhar no melhor ponto, fazendo com que
sempre se visite o mesmo ponto.
Além disso, segundo esse mesmo autor, os mergulhos seguidos
fazem com que as habilidades vão melhorando gradativamente com o
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passar dos mergulhos, portanto os danos seriam menores que se fossem
trocados os mergulhadores.
Essa teoria foi confirmada por Barker e Roberts (2003). Segundo sua
pesquisa, o número de toques nos corais no primeiro dia de atividade do
mergulhador é o dobro dos dias seguintes. Portanto, para uma melhor
conservação, é melhor incentivar um grupo ficar mais dias no mesmo local
de mergulho, do que mais grupos ficarem menos dias.
5.4.9.4 Tamanho do grupo de mergulho
A regra de segurança de todas as credenciadoras exige que se
mergulhe pelo menos em duplas, por questões de segurança; se um
equipamento falhar, utiliza-se o do companheiro, de forma compartilhada e,
inclusive, é incentivado o mergulho em mais de duas pessoas, de forma a
minimizar os riscos.
Portanto, para conciliar regras de segurança com conservação
ambiental, deve-se mergulhar em dupla, não mais que isso e ao se deparar
com outra dupla no local, o mergulhador consciente deve se afastar do local
com sua dupla, evitando o mergulho em grupos.
5.4.9.5 Impacto visual
Segundo o World Wild Foundation (2004), deve-se evitar usar roupas
e equipamentos de cores fortes para evitar quebrar a harmonia dos
ambientes naturais, e causar a poluição visual em locais muito visitados.
Porém no caso do mergulho, essa recomendação não deve ser seguida,
pois os danos causados por perdas de equipamentos são grandes e
freqüentes, e as cores fortes nos equipamentos servem de ajuda para
recuperá-los. Provavelmente o impacto negativo de uma perda de
equipamento é maior que o visual, mas será necessário mais pesquisas para
determinar qual impacto negativo é maior. Em relação à roupa, as cores
fortes ajudam na localização do eventual mergulhador inconsciente.
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5.4.10 Mergulho Guiado
Segundo Augustowisky e Francine (2002), o mergulho guiado, ou
seja, com a presença de um guia especializado, diminui os danos ao meio
ambiente.
Essa teoria foi confirmada por Barker e Roberts (2003), que
pesquisaram que com a presença de um guia, em um mergulho de 40
minutos, a média de toques foi de 2,4, e sem o guia foi de 7,5.
Porém, em viagem de estudos a Abrolhos, BA, em julho de 2004, o
Ibama exigiu que o grupo do barco (12 pessoas) mergulhasse sempre junto,
com o guia na frente. O problema é que se formou um emaranhado de
mergulhadores, todos esbarrando entre si. Vale destacar que com a
máscara de mergulho, a visão é bem restrita ao centro, não sendo possível
ver para os lados, nem para cima nem para baixo; isso faz com que ao se
virar a cabeça para o lado para ver algo, era comum esbarrar em outra
pessoa do grupo, e isso provocava involuntariamente uma pessoa empurrar
outra em direção ao fundo ou aos corais. Além desse problema, o mergulho
em grupo fez com que quando o primeiro da fila achava alguma atração,
como por exemplo, uma moréia ou uma lagosta entocada, este a mostrasse
ao segundo da fila, e assim por diante, sendo que todos queriam fotografá-la
e quase encostavam a câmera. Depois de cerca de 6 pessoas fazendo esse
procedimento, a moréia ou a lagosta acabava indo embora da toca. Estava
havendo uma “concentração de incômodo” em um mesmo ser. Se os
mergulhadores estivessem em dupla, e uma longe da outra, isso não
aconteceria. Portanto, o mergulho deve ser guiado, porém com grupos
pequenos (cerca de 4 mergulhadores) para cada guia.
Barker e Roberts (2003) também sugerem que os grupos têm que ser
pequenos para que o guia tenha controle dos integrantes.
5.4.11 “Clean up dive” (mergulho destinado à limpeza do mar)
Quase todas as operadoras de mergulho promovem em algumas
datas comemorativas, os “clean up dive”, que são mergulhos para a retirada
de lixo do fundo do mar.
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Apesar da boa vontade dos mergulhadores, nem todos têm
experiência e conhecimento suficiente para fazer tal limpeza, e podem
acabar piorando a situação.

5.4.11.1 Impactos negativos causados pela limpeza
Segundo o Bonaire Marine Park (2003), existem os seguintes
procedimentos feitos por alguns mergulhadores que devem ser evitados:
- os mergulhadores iniciantes, por não conseguirem controlar sua
flutuabilidade, acabam tocando o solo. Ou seja, somente quem tem certeza
de que pode controlar a flutuabilidade (pois o lixo coletado vai afetá-la) pode
participar dessa modalidade de mergulho. Além disso, é necessário manter
uma posição quase horizontal, com a cabeça um pouco mais baixa que os
pés;
- por ter que chegar muito próximo do fundo do mar, arrastam o
regulador de fluxo de ar, quebrando corais e levantando suspensão.
Portanto todos os “braços” do regulador de fluxo de ar devem estar presos
no colete equilibrador;
- arrastam o saco de lixo com o material coletado. Para evitar esse
problema é necessário que as duplas dividam o serviço; um carrega o saco
de coleta e outro recolhe o lixo;
- coletam lixo velho, ou seja, objetos incrustados, que já servem de
moradia para alguns seres vivos. Esse lixo deve ser deixado onde está. E
mesmo ao coletar lixo recém jogado, é necessário ter certeza de que
nenhum ser vivo não esteja vivendo dentro ou sobre o objeto;
- coletam objetos que não possam ser facilmente levantados como
pneus, motores e baterias. O impacto da remoção é grande e prejudicará
ainda mais os seres vivos; e
- puxam linha de pesca para recolhê-la, porém provavelmente estará
presa a corais e sua movimentação irá quebrar o esqueleto de animais. As
linhas de pesca devem ser cortadas e removidas em seções.
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5.4.11.2 Concentração de mergulhadores
No Brasil, as limpezas do mar são realizadas sempre no terceiro
sábado do mês de setembro de cada ano. A data foi escolhida por ser o mês
internacional da conservação dos mares e início da temporada de mergulho.
Então são feitas promoções para atrair os mergulhadores afastados da
atividade por causa do inverno.
O problema é que em um mesmo fim de semana quase todas as
escolas e operadoras fazem esta atividade; portanto é imprescindível
respeitar a capacidade de carga proposta por Augustowisky e Francine
(2002), ou seja, evitar que vários barcos fiquem no mesmo lugar com vários
mergulhadores fazendo uma “varredura” lado a lado. Também é necessário
que essas atividades sejam efetuadas ao longo do ano todo e não somente
em um único fim de semana.
5.4.12 Mergulho em piscinas naturais
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2003), ao se mergulhar em
piscinas naturais (águas rasas e represadas na maré baixa), os protetores
solares e repelentes de insetos poderão causar danos, já que por causa do
pouco volume de água, sua concentração pode se tornar alta. Então não se
pode utilizar esses produtos. O United Nations Environment Programme
(2004), recomenda usar uma camisa para se proteger do sol; porém caso o
mergulhador ache insuficiente, deve-se utilizar a roupa de neoprene, que
além da proteção contra o sol, facilita sua flutuação.
E deve-se passar o repelente de insetos somente após o mergulho.
Por ser lugar raso, a preocupação em não quebrar corais ou levantar
suspensão de areia, deve ser maior ainda que em locais fundos. Em
piscinas naturais, não é possível utilizar equipamento autônomo. Nesses
casos, deve-se somente mergulhar com equipamento básico e, segundo o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(2003), não se deve usar a nadadeira, pois esta levantará muita areia,
dificultará manobras em locais pequenos e fará com que os mergulhadores,
por estarem com os pés protegidos, pisem nos corais.
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5.4.13 Mergulho Livre
Segundo Augustowisky e Francine (2002), o mergulho livre tem
potencial igual ou superior ao mergulho autônomo; então é necessário tomar
certas precauções para não danificar o meio ambiente aquático. Além disso,
segundo Talge (1990), os mergulhadores livres, apesar de ter menos contato
com os corais, por toques com as mãos, danificam mais o meio ambiente
por levantar areia e por ficar de pé sobre os corais.
Assim como o mergulho autônomo, é necessário fazer um curso
credenciado para conhecer técnicas e formas de não danificar o local. O que
ocorre, é que no mergulho autônomo é necessário a credencial para alugar
equipamentos e barcos, então os praticantes têm que fazer um curso
credenciado. Já o livre, como não é necessário ter a credencial, pois não é
necessário alugar equipamentos e barcos, os praticantes começam por
conta própria, sem conhecer as técnicas.
Segundo Rodgers (2002), em locais rasos ou muito frágeis, deve-se
utilizar um colete flutuante e permanecer somente na superfície, sem ficar
descendo até o fundo.
O United Nations Environment Programme (2004), fornece várias
diretrizes para mitigar impactos negativos causados por mergulhadores
livres:
- não se deve permanecer de pé sobre pedras ou corais. Se o
mergulhador precisar mesmo ficar em pé, faça-o fora de áreas com
corais;
- caso o mergulhador livre não se sinta confortável para permanecer
flutuando, deve usar um colete flutuante;
- deve-se tomar muito cuidado para inadvertidamente tocar nos corais
com as nadadeiras;
- em locais rasos, deve-se usar sempre coletes flutuantes para evitar
se tocar o fundo do mar;

62

- ao se deslocar, os mergulhadores devem usar movimentos suaves
e lentos para não estressar os peixes. Pela mesma razão, deve-se
evitar usar braços para nadar; e
- antes de mergulhar, deve-se ajustar bem os equipamentos, para
evitar de fazê-lo na área com corais, com risco de quedas dos
equipamentos ou esbarrões acidentais dos mergulhadores no corais.
5.4.14 Mergulho em água doce
No Brasil, existem bons locais para mergulho em água doce, como
cavernas e rios, porém, por serem restritos, os cuidados com o meio
ambiente devem ser ainda maiores que no mar.
O mergulho em cavernas pode prejudicar o meio ambiente, pois por
ter “teto” impede que o mergulhador possa manter distância do fundo,
fazendo com que muitas vezes se raspe no fundo ou no teto em passagens
estreitas, e levante suspensão do fundo. Para diminuir esses estragos é
necessário mudar o batimento das nadadeiras, de “cruzado” para “batida de
nado peito”, que é fazer um movimento circular com as nadadeiras, de fora
para dentro.
Além disso, é necessário fazer treinamento específico para cavernas.
Segundo Sabino e Andrade (2003), nos rios de Bonito, MS, na
modalidade de mergulho livre, sem equipamento autônomo, é fácil impedir
mergulhadores tocarem o fundo do rio, pois é obrigatório o uso de roupa de
neoprene e colete salva-vidas, que impedem o afundamento do mergulhador
e também o uso de sandálias, que impedem mergulhadores muito
experientes de afundarem, utilizando batimento de pernas para compensar a
flutuabilidade positiva gerada pela roupa de neoprene e pelo colete salvavidas. Porém, no mergulho autônomo isso não é possível, e então deve ser
feita uma grande fiscalização nos mergulhadores para que não revolvam o
fundo do mar.
Para a maioria dos instrutores de mergulho consultados, rios rasos e
com a profundidade dos rios de Bonito, MS, não justifica o uso de
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equipamento autônomo, pois é possível ver tudo na superfície da água,
utilizando somente máscara e snorkel.
Além disso, as nadadeiras geram fluxo de água suficientemente forte
para arrancar plantas do fundo do rio.
5.4.15 Distância do fundo
Segundo o Bonaire National Marine Park (2003), deve-se manter uma
distância segura para evitar acidentes com quebras de pedaços de corais.
Além disso, é necessário fazer movimentos lentos e cuidadosos quando em
proximidade com corais.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (2003) e o The Nature Conservancy, Coastal and Marine
Programme – Indonesia (2001), instituíram a distância de um metro dos
corais.
Porém, em entrevistas com mergulhadores experientes foi citado que
todos estão errados, pelos seguintes motivos: o Bonaire Marine Park por não
especificar o que é “distância segura”, e o Ibama e o The Nature
Conservancy, Coastal and Marine Programme – Indonesia, por determinar a
distância de um metro, considerada insuficiente, pois:
- as mangueiras do octopus (respirador reserva), e do manômetro de
pressão possuem mais de um metro,
- as nadadeiras em movimento possuem amplitude maior que um
metro; e
- se o mergulhador for atingido por uma corrente marinha ou simples
onda, um metro não oferece margem de manobra.
Em entrevistas com instrutores de mergulho, foi maioria a escolha da
distância de dois metros dos corais. Não é necessário esfregar os olhos nos
corais para vê-los, além da máscara de mergulho dar a ilusão de que os
objetos são cerca de 20% maiores.
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5.4.16 Interação
Segundo o The Nature Conservancy, Coastal and Marine Programme
– Indonesia (2001), uma das maiores atrações do mergulho é a interação
com os seres vivos. Porém, não se pode molestar os animais, mesmo que
eles não pareçam incomodados, pois possuem energia limitada e caso as
gaste com interação com humanos, podem falecer.
Além disso, segundo o mesmo site, os fotógrafos não devem tirar
fotos desse comportamento para não incentivar outros mergulhadores a
fazerem o mesmo (especialmente iniciantes).
O problema é que as próprias fotos de divulgação de pontos de
mergulho no Brasil, encorajam esse tipo de atitude.
Segundo Tobago Dive Experience (2004), não se deve virar rochas
para ver o que se esconde por baixo delas. Agindo desta, forma os
mergulhadores estarão estragando o local de moradia dessas criaturas.
5.5 Impactos causados pelo mergulhador após sua atividade
O cuidado com o ecossistema aquático não termina após a subida ao
barco, e mesmo em terra firme, são necessários vários cuidados que serão
listados a seguir.
5.5.1 Manutenção do equipamento
A segurança do mergulhador, bem como a conservação do
ecossistema aquático, são influenciados pelo bom funcionamento dos
equipamentos dos mergulhadores. Qualquer mau funcionamento contribuirá
para acidentes e conseqüentemente stress do mergulhador. Se o colete
equilibrador não funcionar, será necessário jogar fora o cinto de lastro para
poder subir à superfície; se o regulador de fluxo de ar estragar, será
necessário utilizar o octopus (respirador reserva) da dupla, desbalanceando
toda flutuabilidade de ambos e conseqüente quebra de corais, além de
danos causados por equipamentos perdidos por se desprenderem do corpo
do mergulhador por motivo de quebra da fixação.
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Primeiro, deve-se fazer uma inspeção visual nos equipamentos a fim
de detectar possíveis avarias.
Caso haja avarias nas nadadeiras, como furos, rasgos e arranhões, é
necessário trocar a peça, pois remendos não reparam bem o equipamento
que, durante o mergulho é submetido a grande esforço e as avarias podem
fazer com que a nadadeira desprenda do corpo do mergulhador.
Deve-se verificar se a máscara não apresenta rasgos na borracha
vedante ou na tira que a prende na cabeça do mergulhador ou trincas no
vidro; caso haja qualquer problema, deve-se fazer a troca. Depois, lava-se
com água doce para retirar o sal; caso não seja possível fazer isso
imediatamente, ela deve ser transportada molhada a fim de não formar
cristais de sal que possam machucar o rosto em futuros mergulhos.
Caso haja avarias no colete equilibrador, como furos, rasgos e
arranhões, é necessário levar a uma loja especializada em consertos.
Depois, deve-se lavar com água doce para retirar o sal. Caso isso não seja
possível fazer imediatamente após o mergulho, por motivos como retorno
imediato para a cidade de origem (comum em fim de semana ou pequenos
feriados), deve-se deixar o colete molhado a fim de não formar cristais de sal
que dificultam em muito sua retirada posterior. Além disso, os cristais de sal
formados impedem que os o rings (anéis de borracha que servem para
vedação) vedem as mangueiras corretamente. Caso seja um colete com
lastro integrado, retiram-se os blocos de chumbo para não deformar.
Se as mangueiras do regulador apresentarem furos ou rasgos, devem
ser imediatamente trocadas. Depois, devem ser lavadas com água doce e
secadas antes de serem guardadas.
As lanternas devem ser lavadas em água doce para retirar todo o sal;
depois devem ser bem enxugadas e somente com o equipamento bem seco
é que se deve abrir para se retirar as pilhas. Por fim, deve-se passar silicone
líquido nos o rings a fim de evitar ressecamento da borracha e conseqüente
entrada de água durante o mergulho. Deve-se guardá-la em local seco, sem
exposição ao calor e evitar choques fortes que possam danificar qualquer
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parte do equipamento. Além disso, deve-se guardá-la aberta, sem
pressionar o o ring para que este não perca sua função.
5.5.2 Preparo físico e treinamento
Segundo o Bonaire Marine Park (2003), a má preparação física
contribui para que ocorram danos ao ambiente aquático. Se o mergulhador
não tem força suficiente para subir ao barco com os equipamentos
montados, será necessário desmontá-los na água e ir entregando para uma
pessoa no barco, e nesse processo as chances de perder algo aumenta.
Deve-se,

além

da

preparação

física,

obter

cada

vez

mais

conhecimentos sobre técnicas ecológicas de mergulho.
5.5.3 Compra de artesanatos
Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (2003), e também o United Nations Environment
Programme (2004), é prejudicial comprar artesanato local que utiliza
conchas, corais e outros materiais marinhos, como, por exemplo, o mostrado
na FOTO 28. Esse comportamento incentiva os moradores locais a retirarem
mais desse tipo de material para fazerem mais artesanato. Todo material do
mar está em equilíbrio, e não é porque outra pessoa o retirou que o
mergulhador pode trazer essa lembrança.

FOTO 28 – Artesanato feito com conchas. (Fonte: FOTO do autor 2004).
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5.5.4 Comportamento geral
O mergulhador deve se responsabilizar pela conservação do
ecossistema aquático, visto que é um dos maiores interessados. Não se
pode responsabilizar outras pessoas pelos estragos causados por sua
atividade.
Se o mergulhador entrar em dúvida se alguma atitude estraga ou não
o ecossistema marinho, deve usar o princípio da precaução e não fazer.
Outra alternativa, é perguntar para o instrutor de mergulho. É
necessária uma postura ativa e não passiva, esperando o instrutor ou guia
do mergulho se manifestarem, pois estes temem perder seus clientes com
suas críticas.
Além disso, é necessário sempre estar inteirado de formas de
minimizar seu impacto negativo durante o mergulho, por meio de livros,
revistas e jornais.
Segundo o The Nature Conservancy, Coastal and Marine Programme
– Indonesia (2001), uma informação incorreta é pior que não ter informação,
portanto não se deve divulgar informações sem saber a procedência e a
veracidade delas.
6 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Segundo o The Nature Conservancy, Coastal and Marine Programme
– Indonesia (2001), a educação ambiental determina as atitudes, e
conseqüentemente minimiza os impactos negativos causados.
Em viagem de estudos a Playa Girón, província de Matanzas, (Cuba),
em janeiro de 2005, o guia de mergulho portava uma garrafa plástica com
pão para chamar os peixes. Depois de chamar alguns peixes, ofereceu a
garrafa para um grupo de mergulhadores alemães. Nenhum deles aceitou, e
ainda se afastaram mais do guia. Em entrevista após o mergulho, disseram
que sabem que alimentar peixe é errado, e não quiseram participar do
estrago. Ou seja, a iniciativa deve partir dos mergulhadores conscientes,
pois o guia se sente responsável por “encontrar” peixes para mostrar ao
grupo.
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Segundo Walters e Samways (2000), o número de toques nos corais
é equivalente entre os mergulhadores iniciantes e os avançados. A diferença
é que os iniciantes tocam nos corais for falta de habilidade, enquanto os
avançados, voluntariamente. Ou seja, além da habilidade no mergulho, é
preciso educar os mergulhadores para diminuir os danos.
6.1 O “briefing” (pequena palestra antes do mergulho)
O chamado “briefing”, que é uma palestra rápida antes do mergulho,
já produz resultados significativos.
Segundo Medio (1996) o briefing antes do mergulho, reduz os toques
nos corais antes do mergulho de 8 por mergulho para 1,5 (redução de 81%).
Número similar encontrou Towsend (2001), onde o briefing reduziu em 70%
os toques.
Porém Barker e Roberts (2003) encontraram resultados contrários.
Em sua pesquisa, o briefing feito antes dos mergulhos não diminuiu os
toques. Eles se mantiveram iguais.
Apesar de não conclusivo, o briefing deve ser feito, pois pode ser um
instrumento de educação ambiental.
Segundo o The Nature Conservancy, Coastal and Marine Programme
– Indonesia (2001), os instrutores de mergulho devem seguir essas diretrizes
ao fazer um briefing:
- os mergulhadores devem ser convencidos que seu comportamento
pode fazer diferença na conservação do meio ambiente;
- as mensagens precisam ser curtas;
- os mergulhadores devem se considerar “convidados” e não
“consumidores”;
- não citar mais que 5 pontos por briefing; e
- usar apelo emocional.
Além disso, as escolas de mergulho devem colocar a conservação
ambiental em seus currículos formais.
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6.2 Educação ambiental como gerador de incremento de renda
Para poder conservar, é preciso conhecer. Ou seja, quem não
conhece, não pode conservar, então além dos briefings, é necessária uma
educação ambiental mais aprofundada.
No evento Encontro Anual Naui (2004), na cidade de São Paulo, SP,
houve uma palestra de como ensinar ecologia do mergulho e ainda melhorar
as vendas das escolas e operadoras.
Os pontos de mergulho no Brasil são muito suscetíveis às condições
meteorológicas. Um simples aumento dos ventos ou uma chuva leve faz
com que o mergulho se torne ruim, com visibilidade de menos de 3 metros, e
em alguns casos, até 1 metro. Nesses casos, é comum ouvir dos clientes
que o mergulho “foi uma porcaria”, “que não viu nada por causa da
suspensão”, ou até “perdi meu fim de semana, não volto mais aqui”. Nas
viagens de estudo realizadas isso foi muito comum. Inclusive na viagem a
Abrolhos, BA, isso aconteceu. Choveu, ventou e fez com que o mergulho,
em uma viagem onde se deslocou 1.500km, tivesse uma visibilidade média
de 5 metros, gerando descontentamento dos mergulhadores.
Isso ocorre, porque os mergulhadores só conhecem a chamada
“macro-vida” que são seres grandes como moréias, tubarões, peixes-frades,
barracudas, polvos, etc. E como um mergulho com baixa visibilidade impede
a visão desses seres, o mergulho torna-se monótono. O mergulhador acaba
reclamando “que não viu nada”.
Outro problema é que os mergulhadores vêem esses seres como
“superiores” e na sua visão, não há como um mergulhador prejudicar um ser
tão grande.
Então, as escolas e operadoras de mergulho devem estar preparadas
para “salvar” o mergulho, quando as condições climáticas forem adversas, e
a melhor forma é ensinando ecologia. Deve-se aproveitar o tempo ocioso no
deslocamento até a cidade, onde se realizam os mergulhos, e também nas
pousadas para ensinar ecologia.
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Deve-se explicar melhor sobre os seres que serão vistos, com ênfase
nos seres pequenos como cavalos marinhos, peixes e até ouriços do mar,
explicando como é o nome popular, nome científico, reprodução, hábitos
alimentares, comportamento geral, além de como esses seres pequenos
interagem com os grandes, bem como formas de conservar o habitat deles
mergulhando de forma consciente.
Como os seres pequenos são fáceis de serem vistos, mesmo com
visibilidade restrita, os mergulhadores sentirão que a atividade foi muito
interessante, e por sentirem que o fim de semana foi proveitoso, voltarão
mais vezes ao local e, portanto, as escolas e operadoras também
aumentarão suas receitas.
Além disso, entendendo como sua atividade pode degradar o habitat
desses seres, terão muito mais cuidados nos seus mergulhos.
O QUADRO 1 ilustra os principais aspectos ligados à educação
ambiental.
Processos
Briefing
Educação
ambiental como
gerador de
incremento de
renda

Impactos ambientais
Diretrizes
Alguns instrutores não fazem um briefing
O briefing tem que ser feito, pois o alerta breve
adequado alertando sobre o comportamento dos
produz muitos resultados
mergulhadores
A educação ambiental, além de conservar o
A maioria das escolas de mergulho não coloca
ponto de mergulho, pode tornar a atividade muito
formas de conservar o ecossistema aquático em
interessante mesmo em dias de baixa
seus currículos
visibilidade

QUADRO 1 – Síntese dos aspectos ligados à educação ambiental.

O QUADRO 2 - sintetiza os principais processos, impactos ambientais e
as diretrizes para os mergulhadores.

7 CASO PRÁTICO
A seguir, será demonstrado como as diretrizes apresentadas podem
ser aplicadas em um estudo de caso.
Localidade: Ilha das Cabras, município de Ilhabela, SP, Brasil.
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Local privilegiado para o mergulho, essa ilha pertence ao Santuário
Ecológico de Ilhabela, criado em 1992 com a finalidade de garantir e
proteger a fauna e a flora marítima costeira (vide FOTO 29 e FOTO 30). Na
Ilha das Cabras está fundeada uma estátua de Netuno, ponto muito visitado
ao sul da Ilha, próximo à Praia da Barra Velha, onde aportam as balsas que
vem de São Sebastião, SP.

FOTO 29 – Ilha das Cabras. (Fonte: FOTO do autor 2003).

FOTO 30 – Placa de informação aos turistas. (Fonte: FOTO do autor 2003).
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No local, só existe uma operadora de mergulho, a Colonial Diver, que
fica na praia de pedras miúdas, distante cerca de 50 metros da Ilhas das
Cabras. É a única operadora a atuar no local, porque outras operadoras
evitam levar seus alunos e turistas a esse local, para que eles não
descubram que tem um ponto de mergulho em Ilhabela com uma operadora
(a Colonial Diver), ao lado do local, sem a necessidade de pagar por um
barco.
Pela localização muito privilegiada, os preços da Colonial Diver são
cerca de 20% maiores que outras operadoras.
Caso o mergulhador não queira percorrer os 50 metros de distância,
entre a operadora e a Ilha das Cabras, existe um serviço de botes infláveis
ao preço de 10 Reais.
Muitas escolas pequenas de mergulho utilizam a Ilha das Cabras para
os check out, visto que além das condições físicas propícias (sem
correnteza, rasa e demarcada com cordas e bóias), não necessita utilizar
barcos; portanto, evita-se que se tenha que formar turmas grandes que
justifiquem o aluguel de um barco. Caso a escola tenha muitos clientes
(acima de 20 por turma), é mais vantajoso economicamente alugar um barco
em outra operadora para fazer o check out, evitando os preços maiores da
Colonial Diver.
O local também é freqüentado por turistas que preferem ter liberdade
de fazer seu horário de mergulho, sem depender de turmas.
Para a pesquisa das características do local, foram realizadas 20
viagens de estudo entre janeiro de 2003 e março de 2005.
7.1 Escolas não credenciadas
Nessa localidade não ocorrem cursos de escolas não credenciadas,
visto que a Colonial Diver exige a apresentação do credenciamento dos
instrutores.
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7.2 A perda de equipamentos
O problema de perda de equipamentos é raro na Ilha das Cabras,
além de ter fatores que desfavorecem as perdas (local sem ondas e sem
correnteza); caso haja alguma perda de equipamento, ele é facilmente
encontrado, pois, por não ter correnteza, o equipamento cai e fica embaixo
do bote. E mesmo que se desloque um pouco e o mergulhador não tenha ar
suficiente no cilindro para procurá-lo, outro grupo irá achá-lo, visto que por
ter trilha marcada com cordas, todos percorrem exatamente o mesmo
caminho.
7.3 O bote utilizado para mergulho
O bote inflável (vide FOTO 31) utilizado para levar os mergulhadores
à llha das Cabras utiliza motor 2T, que segundo Augustowisky e Francine
(2002), prejudica o meio ambiente por jogar óleo queimado no mar. Nas
viagens de estudo realizadas à Ilha das Cabras, pôde ser visto pequenas
manchas de óleo saindo do motor.

FOTO 31 – Bote utilizador para transportar mergulhadores. (Fonte: FOTO do autor
2003).
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Esses botes não utilizam âncoras, mas sim as poitas colocadas no
local pela Colonial Diver, portanto, não quebram os corais.
Como o trajeto é pequeno (apenas 50 metros), não foi verificado o
lançamento de lixo pelos mergulhadores, pois eles só levam o necessário
para o mergulho.
7.4 Número excessivo de alunos por instrutor
Em todas as viagens de estudo realizadas, não foi constatado número
excessivo de alunos por instrutor, visto que o local é escolhido justamente
pela não necessidade de formar turmas grandes.
7.5 Discovery Dive (batismo)
Em todas as viagens realizadas, não foi observada a prática do
discovery dive, pois o local não é ponto de grande beleza submarina.
7.6 Entrada e a saída da água
No caso do percurso entre a operadora e a Ilha das Cabras ser feito
sem a utilização do bote, pode haver muitos estragos na entrada e saída da
água. Nas viagens de estudo realizadas, puderam ser vistos muitos ninhos
de peixes, e os mergulhadores pisam nesses ninhos. Deveria ser construído
um pequeno píer para que nesse percurso os mergulhadores não
estragassem os ninhos de peixes.
7.7 Falta de flutuabilidade
Por ser local com grande utilização para check out, os mergulhadores
têm pouco controle de flutuabilidade. No fundo do mar, no local onde está a
poita que o bote utiliza para deixar os mergulhadores, não há coral em um
raio de 100 metros. Essa distância é a que normalmente um mergulhador de
check out se movimenta. Após essa distância, existe abundância de coral.
Para se evitar a total degradação do local, apesar de existir cerca de
20 poitas, quando se trata de check out, a Colonial Diver utiliza sempre a
mesma poita, no local onde existe uma estátua de Netuno. Os
mergulhadores já formados e credenciados podem escolher a poita que
desejarem.
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7.8 Fotografia subaquática sem cuidados
Por causa da constante presença de suspensão de areia no local, a
fotografia subaquática é pouco praticada no local.
7.9 Retirada de “lembranças”
Todos os funcionários da Colonial Diver contribuem para evitar a
retirada de materiais marinhos do local. Em todas as ocasiões que um
funcionário presenciou a retirada de algo, imediatamente explicou a
proibição dessa coleta e fez o mergulhador devolver o material.
7.10 Alimentação para peixes
Os turistas da Ilha das Cabras, freqüentemente, levam alimentos para
os peixes. É grande a concentração de peixes em torno das poitas, que
ficam esperando os mergulhadores. O hábito está tão difundido que os
peixes já esperam a comida, e caso o mergulhador não a leve, acaba
levando pequenas mordidas dos mesmos.
Assim, como já foi citado anteriormente pelo Bonaire National Marine
Park (2003) e por Augustowisky e Francine (2002), não se deve levar
alimentos para os peixes, apesar do belo espetáculo proporcionado por eles
em busca de comida, pois com o passar dos anos, eles perdem a
capacidade de conseguir comida sozinhos, alterando o equilíbrio das suas
populações.
7.11 Mergulho noturno sem cuidados necessários
O mergulho noturno é muito praticado na Ilha das Cabras, pela
segurança que o local oferece. Porém, foi constatado que muitos instrutores
levam mergulhadores de curso básico para essa modalidade de mergulho,
de forma a incentivá-los a fazer o curso avançado.
Esses mergulhadores básicos têm muitos problemas no mergulho
noturno, como mais toques nos corais por causa da visibilidade restrita.
Outra prática verificada nas viagens de estudo realizadas, foi a de
ofuscar peixes e tartarugas marinhas para serem tocadas. Como já foi
citado, depois esses animais se estressam e assim que o mergulhador os
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soltam, eles saem em disparada e ofuscados pela lanterna do mergulhador,
podem bater de cabeça em obstáculos, vindo a adoecer ou até morrer.
Não foi verificado o uso de cyalume (vide FOTO 27), que emite fraca
radiação, pois como o local tem cabos demarcando as trilhas submarinas, o
risco do grupo de se separar é pequeno.
7.12 Capacidade de carga
Como a Ilha das Cabras têm uma extensão muito pequena, cerca de
300 metros, sendo que o lado “desabrigado” não é propício aos mergulhos,
há uma grande concentração de mergulhadores.
Segundo Augustowisky e Francine (2002), Dixon e Sherman (1990), e
Davis e Tisdell (1994), as poitas devem ficar a uma distância que impeça a
concentração de mergulhadores. Porém, na Ilha das Cabras, não é possível
essa prática, pois o bote não fica esperando os mergulhadores voltarem da
incursão. Os botes ficam fazendo viagens constantes, levando e trazendo
grupos a todo o momento. E nas viagens de estudo realizadas, pôde ser
constatado grande fluxo de mergulhadores, inclusive com mistura de grupos
por causa do número de pessoas no local.
7.13 Mergulho Livre
Por ser um local raso e sem correnteza, o mergulho livre é
amplamente praticado na Ilha das Cabras.
Segundo Rodgers (2002), em locais rasos ou muito frágeis, deve-se
utilizar um colete flutuante e ficar somente na superfície, sem ficar descendo
até o fundo. Porém nas viagens de estudo realizadas a Ihabela, SP, não foi
observado a utilização de coletes flutuantes.
Foi verificado na Ilha das Cabras, que muito mergulhadores livres não
estavam seguindo as recomendações de não pisar nos corais, pois muitos
saíam da água com cortes nos pés e joelhos, demonstrando que tinham
pisado ou ajoelhado nos corais.
Deste

modo,

verifica-se

exemplificado pela Ilha das Cabras.

um

estudo

de

caso

prático,

aqui
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi demonstrado, o mergulho pode contribuir para a degradação
do ambiente aquático. O problema é que poucos têm a consciência dessa
degradação. A maioria dos mergulhadores pensa que sua atividade é
ecológica e que não é necessária preocupação em minimizar os impactos
negativos.
Além disso, falta formação aos mergulhadores e o stress provocado
pela inexperiência, acaba fazendo com que esses só se preocupem com sua
segurança, em detrimento de conservar o meio ambiente.
8.1 Elaboração de um “manual do mergulho de mínimo impacto”
Fica a sugestão da elaboração de um manual do mergulho de mínimo
impacto. Dessa forma, facilitará a difusão da tecnologia, e também evitará
que as “lendas” sobre conservação se espalhem.
O manual também poderá ser utilizado durante os cursos de mergulho
de forma a conscientizar os futuros mergulhadores. As escolas de mergulho
devem ajudar nessa conscientização, visto que a degradação dos locais
propícios aos mergulhos pode prejudicar com sua atividade.
8.2 Monitoramento e acompanhamento
Fica a sugestão para serem descritas formas dos parques aquáticos
controlarem os mergulhadores por meio de programas de conscientização,
cobrança de taxas para diminuir o afluxo de turistas, bem como
monitoramento dos locais de mergulho e acompanhamento dos danos
causados.
Além disso, deve ser elaborada uma forma econômica de incentivar
os mergulhadores a seguir os procedimentos descritos nessa pesquisa, ao
invés de esperar que esses adotem os procedimentos voluntariamente, pois
grande parte das iniciativas propostas implica em custos maiores. Por
exemplo, um cinto de lastro custa em média oitenta reais. Caso ele seja
perdido durante uma subida ao barco, será necessário voltar para fazer um
busca. Como no mar não é possível precisar o local exato, será necessário
trocar de cilindro para fazer a busca, porém o aluguel de um cilindro custa
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em média quinze reais, mas como são exigidos no mínimo dois
mergulhadores, serão gastos trinta reais para uma busca que talvez traga de
volta oitenta reais. No caso de um snorkel ou máscara, a proporção é ainda
pior, pois custam apenas dez reais e quarenta reais respectivamente. Então
se torna necessário uma forma de obrigar os mergulhadores a voltar ao
continente com todos equipamentos que levaram e caso não os tragam de
volta, tenham que pagar uma pesada multa.
Deve ser feito também um acompanhamento dos danos causados,
através de indicadores como comparação de fotos, como fez em Bonaire
Dixon e Sherman (1990). Seu método consiste em análise de fotos de locais
de mergulho, tiradas a partir de uma poita (onde o mergulho se inicia) e
continuadas em linha reta aumentando a distância para a poita. Nessas fotos
são analisados o percentual de cobertura de corais, a quantidade de
espécies vivas e a diversidade de espécies. Dessa forma, é possível estimar
os danos causados por mergulhadores comparando-se a primeira foto (onde
todos passam), até a última, cerca de 100 metros depois (onde poucos
passam).
8.3 Capacidade de carga
Conforme mostrado no decorrer dessa pesquisa, no Brasil é
necessário estabelecer formas de controle da capacidade de carga. Apesar
das dificuldades na fiscalização, as escolas devem se organizar para
estabelecer e controlar essa capacidade de carga a fim de não prejudicar os
locais de mergulho pela alta concentração de mergulhadores em poucos
pontos.
8.4 Melhores formas de praticar o clean up dive
O clean up dive, é uma excelente forma de despertar da consciência
ecológica, porém não pode continuar sendo praticada sem critérios. As
operadoras e escolas de mergulho devem preparar os mergulhadores sobre
as regras antes dos mergulhos. E os mergulhadores que ainda não têm
habilidade suficiente para controlar a flutuabilidade, devem se restringir à
observação ou auxiliar nos trabalhos no barco ou de divulgação.
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8.5 Elaboração de mais pesquisas tecnológicas
Durante a elaboração dessa pesquisa, notou-se pouca bibliografia
sobre o assunto. Portanto devem ser incentivadas mais pesquisas científicas
sobre impactos causados por mergulhadores.
8.6 Novos tipos de materiais e equipamentos
É necessário desenvolver equipamentos, pensando não somente em
custo e desempenho, mas também em mitigar impactos ambientais
negativos, visto que os fabricantes também são interessados em conservar o
ambiente aquático. Pode-se criar um selo de equipamento “verde” com
materiais que não agridam o meio ambiente (desde sua fabricação até o
descarte), que evitem desprendimento do corpo do mergulhador e que
facilitem sua localização em caso de perda.
Também devem ser desenvolvidos materiais biodegradáveis na
confecção dos equipamentos mais freqüentemente perdidos, e estudar o
impacto causado por essas perdas.
8.8 Educação ambiental
Como

foi

mostrado

no

decorrer

dessa

pesquisa,

muitos

mergulhadores causam poucos danos e poucos mergulhadores causam
muitos danos. Portanto, devem ser desenvolvidas formas de educação
ambiental para se atingir esses mergulhadores. Além disso, segundo Dixon
e Sherman (1990), a educação ambiental pode ampliar a capacidade de
carga em cerca de 50%.
Pode-se fazer convênios com ONG´s, escolas e operadoras de
mergulho, para se criar um “código de conduta” no mergulho (baseado no
manual a ser desenvolvido), já que não existe lei, nem normas de
credenciadoras que visem proteger o meio ambiente.
8.9 Política social
Outra sugestão é a de pesquisar formas de evitar que a população
local possa evitar o uso de materiais marinhos em seus artesanatos, como
por exemplo, através de cursos de como fazer artesanato com outro tipo de
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material, ou até de como trabalhar em atividades relativas ao turismo de
mergulho, como por exemplo, lavagem de equipamentos. Essa atividade
poderia render boa renda à população local, visto que após os mergulhos, e
antes da viagem de regresso, os equipamentos precisam ser dessalinizados
e limpos (pelos motivos já citados nessa pesquisa) e é muito difícil realizar
essas tarefas em hotéis e pousadas, pois é necessário espaço especial com
tanques.
Pode-se pesquisar também formas de obter materiais marinhos sem
que seja feita uma coleta, como por exemplo, criação de estrelas marinhas.
Também deve haver ensino de técnicas de artesanato, sem a utilização
desses materiais para a população local.
Além disso, fica a sugestão de serem pesquisadas outras formas da
população local se desenvolver e participar economicamente da atividade do
mergulho, de forma a termos um turismo sustentável.
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ANEXOS
QUADRO 2.a – Principais processos, impactos ambientais e diretrizes para
os mergulhadores, durante a fase de preparação
Processos

Escolha da
escola

Impactos Ambientais
Diretrizes
Causados Pela Má Preparação do Mergulhador
Escolas não
Deve-se escolher uma escola
Ausência de padrões de ensino
credenciadas
credenciada
Credenciadoras Possuem padrões e regras a serem
As filiais brasileiras devem ter seus
sem padrões
seguidas baseadas na situação de seu
próprios padrões
para o Brasil
país de origem
Deve-se escolher escola que
Utilização de piscina rasa (menos de 3
Falta de infrapossua piscina ou torre de água
metros de profundidade), impedindo
estrutura
acima de 3 metros para as aulas
ensino da flutuabilidade
práticas
Deve-se escolher escola que
Alunos que fazem pregão, e escolas
Falta de horasforneça no mínimo 20 horas de
que, para terem preços competitivos,
aula prática e/ou
aulas teóricas e 6 horas de aulas
diminuem horas-aula teóricas e/ou
teóricas
práticas. O check out deve ter 10
práticas
mergulhos
Instrutor sem
Instrutor incentiva práticas danosas
Deve-se obter informações sobre o
conhecimento
como tocar em seres marinhos
instrutor que ministrará o curso
de ecologia
Nadadeiras

Máscara

Snorkel

Cinto de lastro
Perda de
Colete
equipamentos
equilibrador
Regulador de
fluxo de ar

Roupa de
neoprene

Faca

Deve-se preferir cores fortes e
Pode-se perder esse equipamento,
claras, e usar modelo de tamanho
sendo difícil encontrá-lo posteriormente
fixo que minimiza rupturas
Pode-se perder esse equipamento,
pelo hábito de deixá-la na testa na
superfície, sendo difícil encontrá-lo
posteriormente
Perda de equipamento, por ter sistema
de fixação frágil, sendo difícil encontrálo posteriormente

Deve-se preferir cores fortes e
claras, não deixá-la na testa, pois
uma onda pode provocar sua
queda
Deve-se preferir cores fortes e
claras e usar dispositivo que
impede seu desencaixe

Pode-se perder esse equipamento, por Deve-se preferir cores fortes e
esbarrão na fivela, sendo difícil
claras; caso possua experiência e
encontrá-lo posteriormente
habilidade, usar lastro no colete
Se for alugado, pode-se ter problemas
Deve-se ter o próprio colete para
de flutuabilidade, porque os comandos
se acostumar com os comandos
de cada colete são diferentes
As mangueiras podem raspar o fundo Deve-se deixar todas as
do mar, estragando corais e ninhos de mangueiras presas no colete
peixes
equilibrador
Deve-se ter a própria roupa de
Os modelos e expessuras diferentes
neoprene para se saber a
dificultam o controle da flutuabilidade
quantidade exata de lastro
necessária
Modelos com luvas incentivam os
mergulhadores a ficarem tocando nos Deve-se usar modelo sem luva
corais
Deve ser utilizada somente para
Pode ser usada para tocar e até matar cortar linhas e redes de pesca e se
seres marinhos
fixar no solo caso, seja pego por
correnteza
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QUADRO 2.b – Principais processos, impactos ambientais e diretrizes para
os mergulhadores, durante o percurso até o local de mergulho
Processo

Impactos Ambientais
Causados durante o percurso até o local de mergulho

Barco
inadequado

Diretrizes

Barco imprópio para atividade de
mergulho, podendo provocar poluição
por óleos, combustíveis, e estragos
pela ancoragem

Deve-se atentar para que o barco:
possua caixa estanque para
guarda de dejetos orgânicos,
nunca acionar a bomba de porão
no ponto de mergulho, não acionar
equipamento sonoro de alerta
desnecessariamente, não exceder
a 5 nós de velocidade nos pontos
de mergulho, não usar motores 2T
e utilizar poitas e não âncoras

Lixo "leve" como plásticos podem ser
levados pelo vento

Levar alimentos em embalagens
pesadas como sacos de pano, de
plástico duro. As lixeiras devem
possuir tampas

Mesmo o lixo corretamente descartado
pelos mergulhadores pode prejudicar o
Trazer todo lixo gerado, e sempre
meio ambiente porque as pequenas
que possível, utilizar pilhas
ilhas podem não ter destinação correta,
recarregáveis
principalmente para produtos tóxicos
como pilhas

Lixo

QUADRO 2.c – Principais processos, impactos ambientais e diretrizes para
os mergulhadores, durante o percurso até o local de mergulho
Processo

Local
inadequado
Check out

Número
excessivo de
alunos por
instrutor

Discovery dive

Mergulho de
Entrada e saída praia
da água
Mergulho
embarcado

Impactos Ambientais
Causados durante o mergulho
Alguns instrutores fazem check out no
mesmo local em que levam
mergulhadores já formados

Diretrizes
Separar as turmas de check out e
turistas

Alguns instrutores levam muitos alunos
ao mesmo tempo para minimizar sua
Os instrutores devem levar no
carga de trabalho. Isso faz com que
máximo dois alunos por mergulho
haja pouca supervisão à flutuabilidade
dos alunos
A inexperiência do turista causa danos
Deve-se fazer o Discovery Dive em
por falta de habilidade, e o stress o leva
locais pouco suscetíveis a danos,
a pensar somente em sua segurança,
ou efetuar rodízio de locais
emd etrimento da ecologia
Pode haver arrancamento de plantas
ou quebra de corais
Na subida ao barco, pode haver
quedas de equipamentos

Deve-se fazer a entrada e saída da
água em locais sem corais ou
plantas
Deve-se seguir procedimentos
adequados para a subida

Continua
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Processo

Impactos Ambientais
Causados durante o mergulho

Troca de
equipamentos

Novos equipamentos podem afetar a
flutuabilidade do mergulhador

A cada troca de equipamento, devese testar a nova flutuabilidade em
piscina de água salgada ou local
pouco suscetível a danos

Posição do
mergulhador

A postura incorreta, como ficar com o
corpo na vertical, pode fazer com que
os mergulhadores não percebam que
as nadadeiras estão quebrando corais
ou estragando ninhos de peixes

A posição do corpo deve ser
horizontal, para evitar que suas
nadadeiras arrastem no fundo, e
em locais com teto, a batida de
pernas deve ser de "nado peito"

Falta de
habilidade

Caso ocorram períodos longe do
Alguns mergulhadores passam muito
mar, fazer uma reciclagem nas
tempo sem mergulhar e perdem a
escolas de mergulho, e deve se
habilidade de controlar a flutuabilidade
manter uma boa forma física

Falta de
flutuabilidade

Alguns guias de mergulho fornecem
Uso do octopus
seu octopus como forma de
para fins de
"compensar" o consumo maior de
aumentar tempo
algum perticipante do grupo, de forma
de mergulho
a prolongar o tempo de mergulho
Alguns fotógrafos mudam seres de
posição para focar melhor
Alguns fotógrafos alimentam os peixes
para atraí-los para a frente de suas
câmeras
Alguns fotógrafos tocam muito o fundo
do mar para se estabilizar ou
involuntariamente por prestar atenção
somente no objeto da foto
Alguns mergulhadores têm o hábito de
coletar conchas vazias, acabando com
possíveis moradias de moluscos e
peixes pequenos
Para atrair peixes, existe o hábito de
alimentar peixes, ocasionando
desequilíbrio nas populações

Fotografia
subaquática sem
cuidados

Retirada de
"lembranças"
Levar alimentos
para os peixes

Mergulho
noturno sem
cuidados

Diretrizes

Utilizar o octopus somente em
caso de pane no equipamento de
sua dupla, e iniciar o procedimento
de subida
Não se deve tocar em nada
Não se deve alimentar os peixes
Deve-se melhorar as habilidades
no mergulho

Não se deve retirar nada do mar

Não se deve alimentar peixes
Deve fazer o mergulho noturno
somente mergulhadores
experientes e habilitados para tal
atividade. Também deve-se manter
maior distância dos corais

Esbarrões e
perdas de
equipamentos

Por causa da visibilidade restrita são
maiores as chances de esbarrões nos
corais e perdas de equipamentos

Ofuscamento de
peixes e
tartarugas
marinhas

Alguns mergulhadores ofuscam peixes
e tartarugas com suas potentes
lanternas. Depois esses seres podem Não se deve mirar a lanterna nos
sair em alta velocidade ofuscados e
olhos dos seres marinhos
existe a chance de baterem acabeça
em rochas

Cyalume

O cyalume emite fraca radiação e é
fonte de lixo tóxico

Lanternas de
mergulho
Nível de
experiência
inadequado

As lanternas de mergulho têm alto
consumo de energia e portanto
descartam muitas pilhas
Alguns instrutores levam
mergulhadores de nível básico no
mergulho noturno para pode ratear os
custos

Deve-se utilizar os strobos, que
são luzes alimentadas por baterias
Deve-se usar lanternas com pilhas
recarregáveis
Deve-se levar somente
mergulhadores avançados no
mergulho noturno

Continua
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Processo

Impactos Ambientais
Causados durante o mergulho
Número de
visitantes

Excesso de
visitantes em
locais restritos

Capacidade de
carga

Diretrizes

Deve-se colocar poitas a 600
A alta concentração de mergulhadores metros de distância entre si para
satura o local e ocasiona danos
evitar concentração de
mergulhadores
Deve-se colocar as poitas a uma
distância do naufrágio de forma a
Em locais pequenos como naufrágios
fazer com que os mergulhadores
pode existir alta concentração de
gastem parte no ar durante esse
mergulhadores, ocasionado danos
deslocamento e permaneçam
menos tempo no naufrágio

Duração da
viagem

Viagens longas estimulam a variedade
de pontos de mergulho, e os mergulhos
sucessivos fazem diminuir os toques
nos corais

Deve ser incentivado viagens de
longa duração, com vários
mergulhos da mesma pessoa ao
invés de um mergulho por pessoa

Tamanho do
grupo de
mergulho

Grupos grandes facilitam esbarrões e
toques no corais, além de maior
perturbação dos seres marinhos

Deve-se mergulhar somente em
duplas

Impacto visual

Equipamentos de cores fortes e claras
impactam visualmente o local, porém
Deve-se usar equipamentos de
facilitam sua recuperação caso sejam
cores claras e fortes
perdidos. Provavelmente o impacto de
sua perda é maior que a visual.

Grupos grandes, mesmo com um guia,
O grupo deve se limitar a um guia,
favorece esbarrões e toques nos
corais, além de maior perturbação dos mais quatro mergulhadores
seres marinhos
Para fazer a limpeza, os
mergulhadores devem ser
Por ter que chegar próximo ao fundo
experientes. Enquanto um pega o
para coletar lixo, os mergulhadores
lixo, o outro carrega o saco de
Impactos
podem tocar nos corais. Também
coleta, para evitar de arrastá-lo.
negativos
podem arrastar o saco de coleta.
Deve-se prender todas as
causados pela Alguns mergulhadores coletam lixo
mangueiras do regulador. Não se
limpeza
velho ou com grandes dimensões.
deve coletar lixo velho ou com
Clean up
Podem coletar linhas de pesca,
grandes dimensões. Ao remover
puxando-as
linhas de pesca, de-se cortar em
pedações e não puxar, pois pode
quebrar corais
Como esse evento é feito no mesmo
Concentração fim de semana por todas as
Respeitar os princípios de
de
operadoras de mergulho, acontece
"capacidade de carga" já expostos
mergulhadores grande concentração de
mergulhadores
Por ser local pequeno, as manobras
Deve-se usar somente máscara de
Quebra de
mergulho, pois a nadadeira irá
são muito mais propensas a causar
corais
danos
incentivar a pisar nos corais
Mergulho em Poluição
Deve-se usar o repelente de
Piscinas naturais química por
O baixo volume de água, e sem
insetos somente após o mergulho
repelentes e
circulação, irá aumentar a
e para se proteger do sol, deve-se
protetores
concentração desses produtos
usar uma camiseta ou a roupa de
solares
neoprene
Mergulho
Guiado

Continua
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Processo

Alguns mergulhadores livres ficam de
pé sobre corais, pegam seres como
estrelas do mar para observarem fora
da água e nadam em velocidade

Mergulho Livre

Mergulho em
água doce

Impactos Ambientais
Causados durante o mergulho

Rios e lagos

Por serem mais rasos que os mares,
os danos causados por toques no
fundo causam mais estragos que nos
mares

Cavernas

Por terem teto, os mergulhadores não
têm como manter distância do fundo

Distância do
fundo

Interação

Diretrizes
Os mergulhadores livres não
devem ficar de pé sobre os corais;
caso tenham dificuldade de
natação e se sintam cansados,
devem usar um colete flutuante.
Não se deve tocar em nada. Devese nadar o mais lentamente
possível para não assustar os
peixes
Deve-se fazer somente mergulho
livre e não deve-se chegar no
fundo. Para isso é necessário usar
coletes flutuantes e sandálias para
evitar que mergulhadores
experientes consigam chegar ao
fundo.
Deve-se usar batida de pernas de
"nado peito"

Alguns mergulhadores nadam muito
perto do fundo, assim em qualquer
Deve-se manter a distância de dois
distração, ou se forem pegos por uma
metros do fundo a fim de evitar
correnteza, acabam tocando no fundo
esses toques
do mar, quebrando corais e estragando
ninhos de peixes
Há o costume de tentar a interação
com os animais, como pegar tartarugas
marinhas e "pegar carona" em arraias,
mas esse comportamento é prejudicial
a esses seres que dispendem energia

Não se deve tocar em nada, e os
fotógrafos devem evitar tirar fotos
desse comportamento para não
incentivar a prática

QUADRO 2.d – Principais processos, impactos ambientais e diretrizes para
os mergulhadores, após o mergulho
Processo

Impactos Ambientais
Causados Após o Mergulho

Diretrizes

Manutenção do
equipamento

A má manutenção do equipamento
pode ser responsável por acidentes
que causam perdas de equipamentos

Preparo físico e
treinamento

O mal preparo físico pode ser
Deve-se manter um preparo físico
responsável por acidentes que causam mínimo para que se consiga
perdas de equipamentos
mergulhar com tranqüilidade

Compra de
artesanato feito
com material
marinho

Comportamento
Geral

A compra de artesanato feito com
material marinho como conchas acaba
com moradias de moluscos e
pequenos peixes. Além disso, cada
compra incentiva os moradores locais a
retirarem mais material
Alguns mergulhadores têm posição
passiva perante a conservação dos
ecossistemas, ou seja, ficam
esperando que outros corrijam suas
atitudes

Deve-se fazer uma manutenção
cuidadosa em todos os
euipamentos

Deve-se evitar de comprar
artesanato feito com material
marinho
Os mergulhadores devem se
aprimorar e aprender cada vez
mais sobre conservação do
ecossistema

