
A Tailândia é uma mistura exótica de calor, cor e varieda-
de. Estes atributos se mesclam com a simpatia de seu povo, sua 
história, cozinha saborosa e belezas naturais. Dos safaris com 
elefantes nas selvas tropicais aos passeios de tuk-tuk nas conges-
tionadas ruas de Bangkok, o lugar oferece aventuras inesquecí-
veis para qualquer pessoa.

O Reino da Tailândia fica no coração da península da Indo-
china e faz fronteira com Myanmar (Birmânia), Laos, Camboja 
e Malasia. Amantes de praia, mergulhadores livres e autônomos 
podem escolher diversos destinos entre o Golfo da Tailândia 
a leste e o Mar de Andaman a oeste. Apesar de existirem bons 
pontos no Golfo, aqueles que procuram mergulhos excepcionais 
deverão rumar para a Ilha de Phuket e para os tesouros que se 
encontram no Mar de Andaman.

Tailândia
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Enorme variedade de paisagens, sons, aromas, 
sabores e diversões para satisfazer visitantes 
de todas as partes do mundo

Grande parte do 
encanto da Tailândia 
se deve aos seus 
inúmeros templos. 
Templo Shrine Rua 
Tha Phu, em Phuket

Revista meRgulho  55



O Crème de la Crème
Phuket, a maior ilha da Tailândia, tem 

inúmeros centros de mergulho que aten-
dem turistas que querem experimentar 
o mergulho pela primeira vez e aqueles 
que querem se certificar. A quantidade de 
barcos que fazem saídas diárias para as 
ilhas próximas tornam seus pontos meio 
lotados, por isso o melhor é optar por 
um liveaboard para evitar lugares cheios, 

por dia, diretamente do Thailand Aggres-
sor ou de um barco de apoio. Você pode 
mergulhar com um dupla ou com um 
guia experiente. Uma atenção especial 
é dada aos fotográfos e cinegrafistas ga-
rantindo que suas câmeras sejam lavadas 
e colocadas com segurança nas mesas 
especialmente alocadas para estes equipa-
mentos depois de cada mergulho.

Mu Koh Similan
National Park

O Similan Islands National Park  está 
localizado a 90 km (55 milhas) a noroeste 
de Phuket e inclui nove ilhas do grupo 
das Similan: Bangu, Similan (a maior 
delas), Payu, Miang Sam ou Hin Pusar, 
Miang Song, Miang, Payan, Payang e 
Huyong e outras duas ilhas próximas: 
Koh Bon e Koh Tachai. A maioria dos 
operadores de mergulho se referem às 
Similan (palavra malaia para o número 
nove) pelo número, ao invés do nome, 
entretanto, eles não necessariamente 
concordam com o número de cada ilha. 
Escutar a discussão entre o capitão da 
embarcação e os guias do mergulho sobre 
o número das ilhas é uma comédia, isto 
sem falar da confusão em relação aos no-
mes, que é maior ainda. A dica é aprovei-

tar o mergulho do que tentar saber onde 
exatamente se está mergulhando.

Estas impressionantes ilhas são cober-
tas por uma densa vegetação tropical, 
que envolve praias de areias brancas e 
grandes blocos de granito. A monção 
de sudoeste que anualmente atinge esta 
região de maio a outubro, esculpiu dois 
tipos distintos de topografia submarina 
ao redor das ilhas, com recifes de corais 
que descem suavemente do lado leste e 
um fundo rochoso do lado oeste. Desta 
forma, os mergulhadores encontram dois 
ecossistemas em uma única ilha.

Os mergulhos
Nosso primeiro mergulho na Tailândia 

foi no Anita’s Reef do lado leste da ilha. 
Desci com duas câmeras, uma com lente 
grande angular e outra preparada para 
macro, uma vez que em um mesmo mer-
gulho pretendia fotografar uma grande 
torre de coral, conhecida como One Roll 
Rock, que ganhou este nome porque na 
época em que as câmeras fotográficas 
utilizavam filmes, frequentemente os 
fotográfos submarinos gastavam um rolo 
inteiro nesta rocha. Encontrei um peixe-
cardeal neste lugar e acenei para minha 
esposa e modelo Lauren. Muitas espécies 

Peixe-trombeta

O peixe-cardeal protege 
suas ovas mantendo-as em 

sua boca. O período de 
incubação leva de 7 a 8 dias 

Moreia blue 
ribbon

Baía Maya, em 
Ko Phi Phi Lee

Peixe-pedra 
dentro de uma 
esponja-barril

minimizar as horas de navegação e focar 
no que realmente interessa: os melhores 
pontos de mergulho. 

Os mais ricos e produtivos recifes de 
corais da Tailândia estão localizados em 
seus 22 Parques Nacionais Marinhos. 
Aproximadamente 500 espécies de pei-
xes e 200 de corais foram identificadas 
nestes santuários protegidos. Entre estes 
parques, o Mu Koh Similan National 
Park (Mu Koh significa arquipélago), o 
Mu Koh Surin National Park e o Mu Koh 
Lanta National Park são o crème de la 
crème. Para conhecê-los, a melhor opção 
é ficar a bordo do luxuoso Thailand Ag-
gressor, o melhor liveaboard da região.

Mergulho com estilo
O Thailand Aggressor é uma embarca-

ção de 115 pés cuidadosamente desenha-
da para atender mergulhadores que pro-
curam serviços personalizados, conforto 
e espaço. Nove cabines com banheiro 
privativo, ar condicionado e armários 
acomodam consfortávelmente grupos de 
até 18 mergulhadores. No salão principal 
há uma central de computadores, espaço 
de entretenimento e recarga de baterias, 
onde os mergulhadores se encontram 
para trocar informações, conversar e fa-
zer as refeições, que são impecavelmente 
preparadas por um experiente chef.

São feitos de quatro a cinco mergulhos 
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Casal de camarões-
arlequim se alimentndo 
de uma estrela-do-mar

Colônia de soft coral

Cardume de 
barracudas

Cavalo-marinho-
rabo-de-tigre Caranguejo-porcelana

Tamarutacade peixes-cardeais chocam seus ovos 
na boca. Quando se acasalam, a fêmea 
libera um pacote de ovos, que o macho 
fertiliza, esconde em sua boca e o incuba 
de sete a nove dias até que eclodam. Para 
fotografá-lo esperei pacientemente que 
o macho arejasse seus ovos, o que ele 
faz cuspindo-os para fora, para logo em 
seguida sugá-los novamente. Consegui 
clicá-lo no exato momento em que os 
ovos ficaram expostos.

Preparei minha câmera para macro-
fotografia enquanto o barco se aproxima 
do ponto de mergulho conhecido como 
West of Eden. Lowel O’Rouke, diretor de 
cruzeiro do Thailand Aggressor e talento-
so fotógrafo submarino profissional, me 

Templo do Buda de Ouro

Passeio de 
elefante pelas 
florestas 
tropicais

 O Thailand Aggressor é especializado em 
levar mergulhadores a lugares fantásticos

prometeu levar até uma moreia blue rib-
bon e a um casal de peixes-dardos. Assim 
como o nome sugere, o terreno no West 
of Eden é pontuado por grandes blocos 
de granito. Fiquei parado aos 25 metros 
enquanto aguardava outro fotógrafo fazer 
as fotos da moreia e outro dos peixes-
dardos, a cinco metros abaixo de mim.

Esperar a uma profundidade mais 
rasa garante que eu não absorva mais 
nitrogênio do que o necessário. Assim 
que os outros fotógrafos liberam o 
local, fico sozinho com estes animais 
especiais. Deixo-os acostumarem com 
minha presença antes de começar a 
captar suas imagens com minha câme-
ra, mas não demora muito tempo para 

que meu computador comece a avisar 
que é hora de começar a subir. 

Alguns pontos de mergulho são mais 
interessantes que outros. O Elephant 
Head Rock e o Christmas Point podem 
ser descritos quase como um parque de 
diversões ou uma galeria de esculturas 
impressionantes. Blocos de granito se 
apoiam uns sobre os outros criando 
arcos, tocas, passagens estreitas e grutas 
submersas. É fácil se encantar com as 
formações rochosas e até esquecer de 
seus habitantes. Quase passei por uma 
gigantesca raia-mármore que descansava 
no fundo a 27 metros e só a vi quando 
Lauren tocou meu braço e me acordou do 
encantamento das rochas. 
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Uma navegação de uma hora e meia 
rumo a nordeste nos levou de Koh Si-
milan para Koh Bon, onde temos quarto 
mergulhos programados: dois ao longo 
da costa e outros dois em um rochedo 
submerso. Quando você sabe com ante-
cedência que irá repetir o mesmo ponto 
de mergulho, tem a liberdade de fazer 
um reconhecimento da área na primeira 
imersão e, então, decidir que lente será 
usada, qual a melhor direção e em qual 
lugar encontrar determinado animal. Em 
um dos mergulhos vi uma serpente ma-
rinha listrada descendo da superfície em 
direção às rochas em busca de comida. 
Decidi procurar a serpente no mergulho 
seguinte para fazer algumas fotos mais 
próximas, mas a correnteza estava mais 
forte e me impediu de chegar ao mesmo 
local. Para evitar o esforço de nadar con-
tra a corrente, me posicionei atrás de uma 
formação coralínea e foi então que vi uma 
moreia gigante em uma estação de limpe-
za, onde minuscúlos peixes coloridos se 
alimentavam entre seus dentes. Aprovei-
tei o momento para registrar o animal de 
diversos ângulos.

Mu Koh Surin National Park
O Surin Islands National Park está situ-

ado a 100 km ao norte das Ilhas Similam 
e a menos de 20 km ao sul da fronteira da 

Tailândia com Myanmar. O parque en-
globa as duas ilhas Surin, Koh Surin Nua 
(Surin do Norte) e Koh Surin Tai (Surin 
do Sul), assim como as pequenas ilhas 
satélites Koh Ri, Koh Kai e Koh Klang. A 
principal atração para os mergulhadores 
é um dos mais impressionantes pontos de 
mergulho do planeta: o Richelieu Rock 
(Hin Plo Naam em Tailandês, que signifi-
ca “a rocha que aflora na água”). Trata-se 
de um recife isolado com uma série de 
cabeços que parecem formar uma meta-
de superior de uma cadeira com braço. 
A parte central mal atinge a superficie 
durante a maré baixa. Correntes oceâ-
nicas continuamente banham este recife 
trazendo nutrientes que atraem peixes 
pelágicos, como raias-mantas e tubarões-
baleia. O isolamento de Richelieu Rock li-
mita naturalmente o número de visitantes 
e consequentemente o impacto causado 
pelos humanos. 

Nosso grupo gostou tanto do primeiro 
dia de mergulho em Richelieu que una-
nimamente decidiu permanecer neste 
local por mais um dia. A biodiversidade 
é impressionante. Cardumes enormes de 
olhetes e corcorocas nadavam de uma 
forma tão sicronizada que pareciam 
estar dançando uma sinfonia inaudível.  
Grandes garoupas e inúmeros peixes 
tropicais vagam ao redor de árvores de 

corais-alcionários de cores fortes e vivas. 
Toda essa ação de vida marinha causa 
estímulos visuais que ficam guardados 
para sempre na memória.

Não tenho certeza se fiquei mais im-
pressionado com a possibilidade ilimitada 
de composição de fotos panorâmicas, ou 
com a quantidade de pequenos animais. 
Pui e Bai, nossos guias, nos mostravam 
as mais interessantes criaturas que um 
fotógrafo pode imaginar, como coloridís-
simos cavalos-marinhos-rabos-de-tigre 
e diversas espécies de pipefish como o 
fatasma e o de cauda curta, a pouca dis-
tância um do outro.

Também fotografei mais camarões-
arlequim (uma das mais cobiçadas es-
pécie pelos fotográfos submarinos) em 
poucos mergulhos em Richelieu do que 
em todos os mergulhos que fiz em outros 
destinos. Este elegante camarão prefere 
viver em pares e parecem ficar na defen-
siva quando alimentam-se de pedaços de 
estrelas-do-mar, tentando defender seu 
prêmio. Passei quase um mergulho intei-
ro com esses animais e pude experimen-
tar diversas configurações da câmera e 
posicionamento de flash enquanto eles se 
movimentavam sobre o braço quebrado 
da estrela.

Mu Koh Lanta
National Park

O Lanta Islands National Park, é o mais 
novo dos três grandes parques nacionais. 
Foi estabelecido em 1990 na parte sul 
da província de Krabi, 95 km a sudeste 
de Phuket. Cobre uma área total de 152 
km2 e inclui inúmeras ilhas como Koh 
Lanta Noi, Koh Lanta Yai, Koh Ngai, Koh 
Taleng Beng, Mu Koh Ha e Mu Koh Rok, 
local de legendários mergulhos nos pare-
dões de Hin Daeng e Hin Muang.  

Hin Daeng (Rocha Vermelha) e Hin 
Muang (Rocha Púrpura) são uma série 
de rochedos submersos conectados que 
localizam-se a aproximadamente 25km a 
sudoeste de Koh Rok. Seus nomes deri-
vam da cor predominante e vibrante dos 
corais-moles que decoram a parede. A 
corrente neste local é forte, sendo funda-
mental prestar atenção na preleção dos 
guias e mergulhar dentro da sua zona de 
conforto. 

Durante os mergulhos em Hin Daeng 
vimos um peixe-borboleta e um budião 
beliscando uma água-viva que foi empur-
rada contra o recife pela correnteza. Mais 
ao fundo, um polvo está empoleirado 
em cima de um coral olhando fixo para 
os mergulhadores. Um lampejo de meu 

• Localização – Situada no coração 
da península da Indochina. 
A Tailândia faz fronteira com 
Myanmar (Burma), Laos, Camboja 
e Malasia.
• Tamanho – Aproximadamente 
513.000 km2

• População – 64.000.000.
• Capital – Bangkok.
• Taxa de embarque –  500 baht para 
voos internacionais (1 baht = U$ 
0.031)
• Moeda – Baht  
• Voltagem - 220 volts
• Idioma – Thai
• Fuso horário – UTC/GMT +7 
horas.
• Câmera hiperbárica – Phuket 
Hyperbaric Chamber Facility.
Clima e roupas – O clima é tropical.  
A temperatura fica entre 31 e 33° 
C e  entre os14 – 25 ° C  à noite.  
Levar roupas casuais e confortáveis.  
Manga comprida para noites com 
brisas frescas.  Chapéus, óculos e 
protetor solar são indispensáveis

Dicas

O pequeno-peixe-
neon faz a limpeza dos 
dentes da moreia

Peixe-cofre

Parede coberta 
de soft coral, 

em Koh Similan 
National Park 

poderoso flash Sea & Sea YS-250 o moti-
va a ir para outra rocha. Estendo minha 
mão e começo a tocar a rocha onde ele 
estava como se estivesse tocando uma 
nota repetida em um piano. Quase que 
imediatamente, o pequeno polvo curioso 
rasteja em direção a meu dedo e me per-
mite fotografá-lo sem recuar por conta da 
luz do meu flash. 

Mergulhadores especiais 
procuram o melhor 

A Tailândia oferece uma enorme varie-
dade de paisagens, sons, aromas, sabores 
e diversões para satisfazer visitantes de 
qualquer tipo. Para os mergulhadores há 
diversas opções que atendem seus desejos 
de soltar bolhas em águas tropicais. Os 
que buscam melhor do melhor, o crème 
de la crème, não podem deixar de visitar 
os Parques Nacionais Marinhos de Mu 
Koh Similan National Park, Mu Koh 
Surin National Park e o Mu Koh Lanta 
National Park. Estar a bordo de um li-
veaboard como o Thailand Aggressor é 
a melhor e mais confortável maneira de 
desfrutar destes paraísos.
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Imagens de Buda 
estão  por toda parte


