
Cuidados com o Equipamento de Mergulho 

Lavagem e Limpeza 
 

A manutenção ou "o processo de manter algo em boas condições" não é apenas necessária 

para manter a garantia válida, mas pode prolongar a vida útil do seu equipamento de mergulho e 

até mantê-lo vivo. 

 

Quem são os inimigos? 

Os dois maiores inimigos de nosso equipamento de mergulho são a água salgada e o sol. O 

sal é dissolvido na água do mar e, a partir do momento em que a água começa a evaporar, os 

cristais de sal se formam, e isso pode levar a zíperes atolados, válvulas com vazamento ou 

pegajosas, reguladores de fluxo livre e botões presos na posição "aberta". 

 

Quem são nossos amigos? 

O técnico de manutenção e água fresca! Lavar é a palavra mágica. Lave tudo com água 

fresca, após cada mergulho. Aliás, mergulhar na piscina ou água fresca não o dispensa de limpar 

e lavar seu kit. Cloro (água da piscina), sujeira e bactérias (água doce) também precisam ser 

removidos. 

 

Princípios gerais de lavagem 

Tente manter o tempo entre o mergulho e o enxágue o mais curto possível, para impedir a 

formação de cristais de sal. Use água morna em vez de água fria, permitindo que os cristais que 

se formaram se dissolvam melhor. 

Em alguns centros de mergulho, você não tem acesso a uma mangueira de água para 

enxaguar o equipamento, mas pode colocá-lo em banheiras com água "fresca" e dar algum 

tempo para garantir que o sal seja lavado. Mas para onde vai todo esse sal? Direto na banheira!  

A maioria dos centros de mergulho troca a água com frequência, mas quando um grande 

número de mergulhadores usa as banheiras ao mesmo tempo, é menos eficaz do que uma 

mangueira de água ou chuveiro. Para reduzir esse problema, alguns centros fornecem uma 

banheira separada para reguladores, computadores e equipamento fotográfico, pois esses itens 

são mais sensíveis. 

Não embeba nem enxague por apenas alguns segundos: você precisa de algum tempo para 

remover sal ou sujeira do equipamento. 

Não há nada que possamos fazer para evitar a formação de cristais de sal, mas podemos 

impedir que eles se acumulem. A exposição ao sol (secagem do kit após um mergulho) permitirá 

que os cristais se formem mais rapidamente, e o contato direto com a luz solar diminui a vida útil 

do kit em qualquer caso.  

Água salgada, água doce, água da piscina e até a água limpa também podem causar 

depósitos de cálcio. 

As roupas de mergulho e as barbatanas requerem menos cuidados, mas a água fica em 

toda parte; lembre-se de que todo equipamento com ranhuras e partes sobrepostas, como 

protetores de mangueiras, válvulas, botões, acoplamentos e partes móveis, é propenso a cristais 

de sal e depósitos de cálcio, com riscos de possível mau funcionamento, vazamentos ou 

diminuição da vida útil. 

Depois, há o BCD, especialmente a célula interna.  

 



A água pode entrar, e a umidade, as bactérias e o calor são uma mistura perfeita para o 

crescimento de fungos. Além disso, os cristais de sal no interior podem danificar a célula interna, 

por isso, lave também a parte interna. 

Tire algum tempo para lavar os computadores de mergulho e mantenha os contatos de 

metal limpos para evitar corrosão. 

Os reguladores requerem cuidados especiais. Existem várias partes em que a deposição de 

sal é possível; portanto, lave-as bem, evitando deixar a água entrar no primeiro estágio. Mergulhe 

ou enxágue com as tampas de proteção ajustadas e não pressione o botão de purga quando 

imerso e não pressurizado.  

Recomenda-se girar todas as peças móveis - como controladores de fluxo de ar - e abaixar 

os protetores de mangueira durante o processo de limpeza, para garantir que todo o sal seja 

removido. 

Por último, mas não menos importante: os equipamentos de mergulho não gostam de 

álcool, óleo, gasolina ou solventes químicos, pois podem degradar os materiais. Evite o contato 

com esses produtos químicos! 

 

Agentes de Desinfecção e Limpeza 

Não é recomendável lavar o equipamento de mergulho em uma lavadora de roupas. 

Tampouco o uso de agentes de lavagem fortes. Agentes de limpeza leves ou produtos especiais, 

como soluções anti odor ou xampu de roupa de mergulho, removerão a sujeira, matarão 

bactérias e desodorizarão o neoprene corretamente. Sempre siga as instruções do fabricante 

antes de usar. 

Os agentes desinfetantes - quando ainda não fazem parte do agente de limpeza - são 

recomendados, especialmente para os BC e todos os equipamentos que entram em contato com 

o rosto e a boca: reguladores, máscaras de snorkel.  

A maior parte da água que mergulhamos - oceano, lagos, fontes de água doce e até piscinas - 

contém bactérias.  

A remoção da saliva da sua máscara também aumenta a população de bactérias, use um 

agente de limpeza / desinfecção especial ou suave para a célula interna do BC. Coloque água e 

solução de limpeza no BC através da mangueira do inflador. Depois de limpo, lave com água 

fresca, encha e drene a água restante da mangueira do inflador. Para uma análise mais 

aprofundada sobre equipamentos de mergulho e micróbios. 

 

E os zíperes? 

Roupas de mergulho, botas e até nossas bolsas de mergulho têm zíperes que, se não forem 

mantidos adequadamente, não deslizam mais suavemente com o tempo. O motivo pode ser 

depósitos de sal e cálcio, areia ou sujeira e, por fim, levar a um zíper quebrado. Limpar com água 

fresca é a primeira coisa a fazer. Use uma escova de dentes para remover qualquer areia ou 

sujeira. Alguns produtos comerciais (com escova incorporada) estão disponíveis para limpar e 

lubrificar esses zíperes.  

 

Com roupas secas, os zíperes são um componente frágil e caro, e é necessário cuidado 

especial. Portanto, é recomendado o uso de cera Zip ou óleo Zip para manter o zíper lubrificado. 

Quando o zíper ficar seco, você notará uma resistência, e muita força para abrir ou fechar um 

zíper é um sinal claro de que a manutenção não foi bem-sucedida. 



Muitas vezes esquecido 

Todos os itens que geralmente são transportados em bolsos (BC ou roupa seca), mais os 

cilindros tendem a ser esquecidos.  

Os itens enrolados precisam ser desenrolados ao serem lavados, é necessário algum 

cuidado extra para a montagem da bota do cilindro, pois a água salgada ficará para trás entre a 

bota e o cilindro, causando corrosão. Depois de enxaguar e limpar o equipamento, precisamos 

secá-lo e armazená-lo.  

 

MELHORES PRÁTICAS PARA O ZÍPER 

Opere o zíper suavemente. Puxar em ângulo pode afetar negativamente os zíperes, e sua 

tensão. Evite esticar demais as extremidades e peças finais de acoplamento, se necessário, 

usando a Cinta-Q opcional. Não separe os dois lados do zíper com força. Cuidado para não 

dobrar ou apertar os zíperes. Feche cada zíper com cuidado para que o controle do fecho fique 

corretamente na extremidade de acoplamento para garantir a estabilidade. 

 

LIMPEZA DO ZÍPER 

Partículas de sujeira, especialmente entre os dentes, podem afetar o lábio de vedação e, 

assim, afetar negativamente o aperto e a durabilidade. Recomendamos o uso de água com 

sabão e uma escova fina. Não use solventes ou agentes de limpeza agressivos, pois eles afetam 

negativamente a função do zíper. 

 

LUBRIFICAÇÃO DO ZÍPER 

Os zíperes da drysuit precisam ser lubrificados periodicamente. Aplique suavemente a 

graxa lubrificante na área da extremidade de acoplamento, na frente e nas costas, bem como no 

interior, nas passagens para a corrente do zíper. Não use graxa por muito tempo na corrente do 

zíper. Remova a graxa lubrificante restante para evitar manchas. Se de plástico a lubrificação é 

feita nas extremidades somente. Siga as orientações do manual. 

 

Germofobia: 

 

Micróbios de diferentes fontes, transmitidos por equipamento de mergulho, podem ser 

uma verdadeira ameaça para os mergulhadores. De fato, o equipamento alugado e os tanques 

de enxágue podem reunir uma alta carga de bactérias, fungos, vírus e amebas com o potencial 

de espalhar doenças. Não pense que os centros de mergulho usam bactericidas em seus 

tanques de lavagem - porque provavelmente não usam. 

Ou vamos colocar desta maneira: alguns podem, outros não. E mesmo se o fizessem, 

depois que 20 mergulhadores colocassem seus equipamentos nesses tanques após um 

mergulho, a carga microbiana seria simplesmente muito alta para ser manuseada com eficiência 

pelo desinfetante. 

Afundar seu regulador no mesmo tanque com roupas de neoprene de outros 

mergulhadores não o limpará, considerando o hábito de alguns se aliviarem durante o mergulho. 

A maioria dos centros de mergulho fornece tanques de lavagem separados, um para roupas e 

botas de neoprene, um para reguladores e máscaras, um para BC e assim por diante.  

Mas, ainda assim, a carga microbiana aumentará, mais mergulhadores colocam seus 

equipamentos lá. Como resultado, um tanque de água doce pode rapidamente se transformar 

em um reservatório para um circo diverso de bactérias, vírus e fungos.  

 



Em tempos de preocupações globais sobre a crescente resistência microbiana aos 

antibióticos - uma vez uma arma eficaz contra bactérias patogênicas humanas - isso deve nos 

fazer pensar. Muitos grandes pontos de mergulho estão localizados em países menos 

desenvolvidos, com baixos padrões de higiene, sanidade e saúde. Em alguns países, você 

simplesmente não pode beber água da torneira; então, por que você lavou o seu regulador ou o 

BC usando a mesma água? 

Na verdade, os tanques de enxágue estão lá para proteger o equipamento contra o efeito 

corrosivo da água do mar; eles não podem proteger principalmente contra micróbios. Portanto, 

você deve simplesmente lavar todo o equipamento de mergulho separadamente com uma 

mangueira e pendurá-lo em algum lugar para deixá-lo secar adequadamente.  

Se for o seu próprio equipamento, é claro que você pode usar desinfetantes 

recomendados pelo fabricante. Se o equipamento for alugado, basta confiar no centro de 

mergulho para limpá-lo adequadamente (o que pode acontecer ou não). 

 

Por que lavamos o equipamento de mergulho em tanques de água doce? 

Fazemos isso principalmente depois de mergulhar na água do mar. O sal tem um efeito 

muito corrosivo em todos os tipos de materiais. Para manter o equipamento intacto o máximo de 

tempo possível, devemos enxaguar o sal da melhor maneira possível. Portanto, desinfetar é algo 

que precisa ser feito adicionalmente. 

 

O que você pode fazer para se proteger de infecções? 

Primeiro, você pode usar seu próprio equipamento e não compartilhar com outras pessoas 

- excluídos os cônjuges, por razões óbvias - e evitar o uso de tanques de enxágue que foram 

usados em excesso por muitos.  

Você também pode pedir um refil novo, se o centro de mergulho não fizer de qualquer 

maneira - muitos fazem. Trata-se principalmente de máscara, snorkel, regulador, BC, roupa de 

neoprene, qualquer equipamento que entre em contato com as membranas mucosas. Também 

pode ser útil usar seu próprio tanque e botas. 

Lembre-se, ao usar seu próprio equipamento, você é o único usuário e, portanto, o único 

contaminador. Dessa forma, você pode reduzir a possibilidade de outra pessoa transmitir 

patógenos (bactérias, vírus, fungos) para você. E, queridos instrutores, se você precisar testar o 

regulador do aluno para fins demonstrativos ou verificar se o equipamento está funcionando 

acima da água, enxágue-o rapidamente antes de devolvê-lo ao aluno para evitar espalhar 

germes. 

 

A célula do BC: 

Um BC (colete equilibrador) precisa de cuidados regulares. A célula interna também 

precisa ser limpa e desinfetada por dentro com uma solução especialmente feita para esse fim. 

Um desinfetante pode matar bactérias, vírus e fungos, que podem se originar da respiração do 

ar no seu BC, armazenando- o em um local quente quando ainda está úmido ou de outras fontes 

de contaminação. Especialmente a célula do BC e a mangueira do inflador oral são propensas a 

fungos e crescimento bacteriano.  

Lembre-se de que, se você estiver usando equipamento alugado, outras pessoas podem 

ter soprado no BC. As células podem conter muitos fungos no interior, portanto, lembre-se do 

fato de que respirar com ela pode causar infecções respiratórias superiores graves.  

 

 



Sob circunstâncias normais, nunca respire de um BC. Depois de desinfetar a célula com 

desinfetante e enxaguá-la várias vezes com água limpa, ela deve ser armazenada em local 

fresco e seco e com as válvulas abertas. Como foi dito, você provavelmente não poderá mudar 

as coisas se usar equipamentos de aluguel, mas certamente poderá cuidar de seu próprio 

equipamento! 

 

Regulador, máscara, snorkel, botas: 

Basta aplicar desinfetante nas partes externas do bocal e enxaguar com água doce. Deixe 

o regulador secar completamente, pendurando-o em um local fresco e seco. Não guarde 

enrolado em uma bolsa. Máscara, snorkel e botas podem ser desinfetadas e lavadas da mesma 

forma. 

 

Use desinfetantes adequadamente - leia as instruções primeiro: 

A desinfecção ou higienização do equipamento deve ser feita adequadamente, para não 

danificar. Não deixe de molho por muito tempo e, novamente, enxágue abundantemente com 

água doce após o uso. Leia atentamente as instruções. 

 

Colocando em poucas palavras: 

Tenha seu próprio equipamento - pelo menos as partes essenciais que entram em contato 

com suas membranas mucosas, a barreira mais fácil para os patógenos superarem. 

Use um desinfetante recomendado e leia as instruções de uso. 

Remova bactérias, vírus e fungos usando um desinfetante que possa realmente matá-los e 

sempre seque seu equipamento em uma área bem ventilada, fresca e seca.  

O equipamento úmido armazenado numa bolsa é um ótimo local para o cultivo de fungos. 

O armazenamento em locais quentes e úmidos aumenta o crescimento bacteriano e sob 

circunstâncias normais, nunca respire de um BC que não seja seu. 

Você também pode lavar o seu neoprene com um detergente leve e mergulhá-lo em uma 

solução desinfetante. No caso de aluguel de equipamentos, escolha o centro de mergulho com 

sabedoria. Se você acha que não é higiênico, encontre outro e mergulhe com outra pessoa. 

 
Fonte: Revista Alert Diver. 


