
A onda
Em busca das gigantes do oceano

Susan Casey

Durante séculos, marinheiros contaram histórias sobre ondas  
gigantes que até recentemente eram subestimadas pelos cientistas 
porque violariam as leis da física. Com um número surpreendente de 
acidentes detectados no oceano – a cada semana um navio afunda  
nos mares globais, plataformas de petróleo são destruídas e milhões 
de dólares perdidos pelas seguradoras –, oceanógrafos perceberam 
que algo assustador se formava nas águas do planeta. 

A jornalista Susan Casey passou os últimos cinco anos pesquisando  
sobre essas ondas gigantes e entrevistou quem se envolve com elas: 
físicos, geólogos, oceanógrafos, capitães de navios e surfistas. 

Enquanto os cientistas lutam para entender o fenômeno e seu poder 
destrutivo – como o tsunami que varreu 250 mil pessoas no Pacífico 
em 2004 ou os 14 mil pinguins banhados em óleo por causa do vaza-
mento de um navio atingido –, outros veem as ondas gigantes como 
um excitante desafio. São os surfistas de tow-in. 

O pioneiro desse surf radical é o lendário Laird Hamilton, adepto de 
uma vida em comunhão com a natureza, longe das disputas por  
prêmios. Com um grupo de amigos no Havaí, ele descobriu como  
enfrentar esses gigantes aquáticos. Em A onda, a autora acompanha 
essa tribo pelos trechos mais temíveis do oceano na busca do Santo 
Graal de seu esporte, ondas de 30 metros. Dentre os surfistas está a 
brasileira Maya Gabeira, única mulher a praticar o tow-in.

Em um relato fascinante, Casey recupera os primeiros registros  
dessas ondas gigantescas e apresenta o panorama atual da ciência 
que as estuda. Mostra ainda a indústria em torno do surfe, que movi-
menta milhões de dólares em patrocínio e permite que muitos atletas 
se dediquem a levar o esporte a suas máximas possibilidades – mas 
que expõe dezenas de amadores aos perigos do oceano. 

A autora conta como ela própria enfrentou, na garupa de um jet-ski, 
uma onda muito grande. Com uma prosa arrebatadora, Casey leva o 
leitor a experimentar a cada página o fascínio e os perigos de encarar as 
maiores ondas do planeta.

 
SUSAN CASEY é editora-chefe da O, The Oprah Magazine. Jornalista  
premiada, já teve reportagens publicadas nas revistas Esquire, Sports 
Illustrated, Fortune, Outside e National Geographic. Nasceu em Toron-
to, no Canadá, e hoje divide seu tempo entre Nova York e Maui, no  
Havaí.
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“Susan Casey examina as ondas  
de todos os ângulos e consegue o máximo 

daqueles que conhecem o fenômeno  
com mais intimidade.” 

The New York Times

“O filme Tubarão deixou você com medo  
do mar? Este livro cheio de adrenalina  

desvenda a mais terrível força da natureza.” 

People


