
Os Dentes do Diabo
Uma história de obsessão e sobrevivência 
entre os grandes tubarões-brancos

Susan Casey

“Traz a mistura certa de ansiedade, sangue e boa ciência.” 
New York Times Book Review

A criatura mais misteriosa da Terra, a última fera indomada, o pre-
dador supremo – quando se fala do grande tubarão-branco, difi cil-
mente se escapa de hipérboles como essas. Tão antigos quanto os 
dinossauros, esses peixes gigantes, que podem chegar a mais de seis 
metros de comprimento, causam um temor ancestral na maior par-
te dos seres humanos. Em certas pessoas, no entanto, exercem um 
fascínio irresistível.

Uma dessas pessoas é a jornalista Susan Casey, autora do best-sel-
ler A Onda. Decidida a observar de perto como agem esses ferozes 
animais, ela embarcou em uma história repleta de reviravoltas. Seu 
destino foram as Farallones, ilhas localizadas a pouco mais de qua-
renta quilômetros da ponte Golden Gate, símbolo maior da cidade 
de São Francisco, na Califórnia. 

Nas águas em torno dessas ilhas – conhecidas como Dentes do Dia-
bo –, alguns pesquisadores aventureiros enfrentam condições inós-
pitas e dedicam suas vidas ao estudo dos tubarões-brancos. Com 
obsessiva determinação, Casey se empenha para acompanhar o 
trabalho dos biólogos, mas não suspeita como sua própria vida será 
afetada.

Com uma narrativa envolvente, Os Dentes do Diabo apresenta um 
painel poderoso da existência naquele recanto quase intocado da 
natureza. Susan Casey oferece um banquete completo, em que       te-
mos acesso a dados quase desconhecidos sobre os tubarões, à  his-
tória das ilhas e a descrições emocionantes de como os mais perfei-
tos caçadores se alimentam. Narrada de forma arrebatadora, esta 
aventura singular mostra um mundo insuspeitado, diante do qual o 
homem sente-se mais humilde e respeitoso.

SUSAN CASEY é editora-chefe da O, The Oprah Magazine. Jornalista 
várias vezes premiada, já teve reportagens publicadas nas revis-
tas Esquire, Sports Illustrated, Fortune, Outside e National Geographic. 
Casey nasceu em Toronto, Canadá, e hoje divide seu tempo entre 
Nova York e Maui, no Havaí. 
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A autora Susan Casey estará presente  à  
XV Bienal do Rio, no dia 3  de setembro às 

15h30, em conversa com o surfi sta Carlos 
Burle com mediação de Edinho Leite, 

editor da revista Fluir

“Um relato expressivo e divertido 
dos estudos de ponta em biologia marinha.”

 New Scientist

 “Casey apresenta detalhes incríveis… 
Os Dentes do Diabo certamente 

irá satisfazer seu apetite por tudo 
o que tem dentes e barbatanas.”
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