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Amigos enfim chega ao final a aventura do Roteiro dos Pesqueiros do Centro Oeste 
com nosso staff Jean Coqui e os amigos Reginaldo, Felipe Naous e Felipe Tripa fi-
nalizando em grande estilo no famoso Clube Pescar na cidade de Luziânia/GO. No 

total foram visitados quatro conhecidos pesqueiros iniciando pelo Pesk Pag dos Amigos, 
Ecopesca, Clube Lago Verde e terminando no Clube Pescar tudo isso num curto periodo 
cerca de dez dias! Apesar de cansativo e corrido fica a sensação de dever cumprido e um 
retorno em breve para cobrir mais pesqueiros pela região!

Amigos, para demonstrar a piscosidade do Pesqueiro Aquarium, marcamos uma pescaria 
onde pudemos comprovar também, toda a estrutura disponível, nesse ano de 2019. Hoje tem 
uma super estrutura com 9 lagos com diversas espécies de peixes em grande quantidade, 
local para eventos, um grande restaurante para ocasiões especiais, muitos quiosques com 
churrasqueiras que permite abrigar grandes famílias, lanchonete, serviço de beira de lago, 
play ground para crianças, ... bem completo para receber as famílias. Mas também, quem quer 
ir sozinho ou sem família, também será muito bem recebido, pois tem muito espaço.

Além de tudo, é muita tradição, pois foi um dos 
primeiros pesqueiros da zona sul de São Paulo, lá no 
começo, quando a gente nem sabia o que era um pes-
que e pague.

Para comemorar 25 anos, significa que o pesquei-
ro Lagoa dos Patos foi um dos primeiros a acreditar 
nesse empreendimento de lazer, esporte, turismo e 
diversão no interior do estado.

A convite do Marcos e do Sr. Alcebíades, ficamos 
honrados de poder fazer essa matéria comemorativa 
dos 25 anos do pesqueiro, coincidentemente na alta 
temporada de pesca e mais uma vez ter a chance de 
mostrar a piscosidade do pesqueiro e sua estrutura 
para todos os nossos leitores e pescadores que nos 
acompanha, também, pelas redes sociais.

E ainda...uma pescaria no Caribe Mexicano pelo 
staff Erick Luengo...Fly Fishing no Pesqueiro com SIlves-
tre Pereira...as aventuras de Beto e Barú e muito mais...

Boa leitura e boas pescarias!
Equipe Fishingnews  
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L U A  C H E I A

Ó T I M A

L U A  M I N G U A N T E

B O A

TÁBUA DAS MARÉS • MAIO DE 2019

Porto de São Sebastião - SP
TÁBUA DAS MARÉS • MAIO DE 2019

Porto de Santos - SP

L U A  N O V A

N E U T R A

L U A  C R E S C E N T E

R E G U L A R

LUA E M
ARÉS

TÁBUA DAS MARÉS • MAIO DE 2019

Porto de Paranaguá - PR
TÁBUA DAS MARÉS • MAIO DE 2019

Porto de Itajaí - SC

FONTE: DHN

DIA HORA ALT (m)

17
SEX

02:26 1.3

07:51 0.2

13:47 1.4

20:26 0.3

18
SÁB

02:39 1.3

08:26 0.1

14:19 1.4

21:04 0.4

19
DOM

02:51 1.3

09:08 0.1

14:56 1.4

21:41 0.4

20
SEG

03:02 1.2

09:56 0.1

15:32 1.4

22:09 0.5

21
TER

03:17 1.2

10:43 0.1

16:08 1.4

22:41 0.6

22 
QUA

03:34 1.2

11:30 0.2

16:49 1.3

22:58 0.6

23
QUI

03:45 1.1

12:17 0.3

17:28 1.2

23:00 0.7

24
SEX

03:49 1.0

13:06 0.3

18:13 1.1

23:00 0.8

25
SÁB

03:47 1.0

08:08 0.8

14:00 0.4

19:11 1.0

23:34 0.8

26
DOM

03:34 0.9

07:02 0.8

10:13 0.9

14:56 0.4

20:32 1.0

27
SEG

06:49 0.7

10:58 1.0

15:53 0.4

22:30 1.0

28
TER

06:38 0.6

11:38 1.1

16:49 0.3

23:51 1.1

29
QUA

06:34 0.5

12:15 1.2

17:39 0.3

30
QUI

00:38 1.2

06:43 0.4

12:58 1.3

18:28 0.3

31
SEX

01:09 1.3

07:04 0.3

13:38 1.4

19:17 0.2

DIA HORA ALT (m)

16
QUI

01:45 1.0
07:02 0.2
13:39 1.1
19:36 0.1

17
SEX

02:13 1.0
07:53 0.1
14:02 1.1
20:21 0.2

18
SÁB

01:36 1.0
08:36 0.1
14:38 1.1
21:04 0.2

19
DOM

01:58 1.0
09:11 0.0
14:53 1.1
21:51 0.3

20
SEG

02:26 1.0
09:51 0.0
15:13 1.1
22:32 0.4

21
TER

02:54 1.0
10:28 0.1
15:45 1.1
22:56 0.5

22 
QUA

03:15 1.0
11:09 0.1
16:21 1.0
23:09 0.5

23
QUI

03:54 1.0
11:54 0.2
16:56 0.9
23:49 0.6

24
SEX

04:24 0.9
12:38 0.2
17:24 0.9

25
SÁB

00:43 0.6
04:47 0.9
13:23 0.3
18:11 0.8

26
DOM

01:47 0.6
05:00 0.8
14:23 0.3
19:17 0.8
21:00 0.7
23:02 0.8

27
SEG

02:58 0.6
05:51 0.7
06:58 0.7
09:28 0.7
15:38 0.3
23:54 0.8

28
TER

04:51 0.6
10:51 0.8
16:51 0.3

29
QUA

00:30 0.9
06:19 0.5
11:43 0.9
17:53 0.2

30
QUI

00:38 0.9
06:58 0.4
12:24 1.0
18:47 0.2

31
SEX

00:36 1.0
07:28 0.3
12:56 1.1
19:34 0.1

DIA HORA ALT (m)

17
SEX

01:41 1.4
07:28 0.3
13:49 1.5
21:09 0.3

18
SÁB

02:30 1.4
07:38 0.2
14:30 1.5
20:47 0.4

19
DOM

03:30 1.4
08:15 0.1
15:30 1.6
19:56 0.4
22:49 0.6

20
SEG

00:00 0.5
04:13 1.4
08:51 0.1
16:13 1.5
20:24 0.4
23:02 0.8

21
TER

00:53 0.7
04:56 1.3
09:17 0.1
16:51 1.5
20:53 0.4
23:47 0.9

22 
QUA

01:19 0.8
05:21 1.2
09:56 0.1
17:09 1.4
21:19 0.4

23
QUI

01:30 1.0
03:53 0.8
05:58 1.0
10:26 0.2
17:43 1.3
21:54 0.4

24
SEX

02:02 1.1
04:45 0.8
06:43 0.9
12:26 0.3
18:08 1.2
22:17 0.4

25
SÁB

02:38 1.2
06:24 0.7
08:24 0.8
13:02 0.4
19:13 1.1
23:09 0.5

26
DOM

03:04 1.2
06:56 0.6
10:17 0.9
14:11 0.4
20:15 1.1

27
SEG

00:32 0.6
03:32 1.0
07:06 0.6
11:06 1.1
16:09 0.3
21:13 1.2

28
TER

01:21 0.7
04:02 0.9
07:13 0.5
11:47 1.2
17:08 0.2
22:32 1.3

29
QUA

07:11 0.5
12:08 1.3
17:54 0.1
23:24 1.4

30
QUI

06:53 0.4
12:47 1.4
18:36 0.0

31
SEX

00:06 1.4
06:28 0.3
13:23 1.4
19:17 0.0

DIA HORA ALT (m)

17
SEX

01:08 1.0
07:32 0.3
13:01 1.1
20:57 0.3

18
SÁB

01:47 1.0
06:34 0.2
13:49 1.1
18:27 0.4
19:53 0.5
21:42 0.4

19
DOM

02:16 1.0
07:04 0.2
14:32 1.1
18:53 0.4
21:04 0.5
22:16 0.5

20
SEG

02:57 1.0
07:38 0.1
15:10 1.1
19:16 0.4
22:31 0.6

21
TER

00:08 0.6
03:34 0.9
08:12 0.2
15:57 1.1
19:55 0.4
23:25 0.7

22 
QUA

01:36 0.7
04:08 0.9
09:02 0.2
16:34 1.0
20:29 0.4

23
QUI

00:04 0.8
02:49 0.7
04:57 0.8
09:59 0.3
17:10 0.9
21:02 0.4

24
SEX

00:40 0.8
03:49 0.6
05:53 0.7
12:02 0.3
17:55 0.9
21:36 0.5

25
SÁB

01:08 0.8
04:38 0.6
06:57 0.7
13:55 0.3
18:38 0.8
22:04 0.6

26
DOM

01:40 0.8
05:08 0.5
08:01 0.7
14:53 0.3
19:42 0.8
22:27 0.6

27
SEG

01:57 0.8
05:34 0.5
09:06 0.7
15:49 0.3
21:01 0.8
23:08 0.7

28
TER

01:19 0.7
05:55 0.4
10:08 0.8
16:36 0.3
22:34 0.8

29
QUA

06:08 0.4
11:08 0.9
17:23 0.3
23:36 0.9

30
QUI

06:38 0.3
11:59 0.9
18:14 0.2

31
SEX

00:16 1.0
06:55 0.3
12:42 1.0
18:57 0.2

DIA HORA ALT (m)

1 
QUA

01:04 1.3
07:08 0.4
13:26 1.4
19:09 0.1

2
QUI

01:36 1.4
07:30 0.3
14:02 1.4
19:54 0.1

3
SEX

02:02 1.4
08:00 0.2
14:38 1.5
20:34 0.1

4
SÁB

02:24 1.4
08:34 0.2
15:08 1.5
21:11 0.1

5
DOM

02:49 1.4
09:09 0.2
15:39 1.5
21:51 0.2

6 
SEG

03:09 1.3
09:51 0.2
16:11 1.4
22:28 0.3

7
TER

03:36 1.3
10:36 0.3
16:53 1.4
23:08 0.4

8
QUA

04:02 1.2
11:24 0.3
17:39 1.3
23:56 0.5

9
QUI

04:28 1.0
12:19 0.3
19:02 1.1

10
SEX

00:56 0.7
04:53 0.9
13:19 0.4
21:54 1.1

11
SÁB

02:32 0.8
03:58 0.8
06:02 0.8
10:04 0.9
14:26 0.4
23:13 1.2

12
DOM

06:02 0.6
10:56 1.0
15:39 0.4

13
SEG

00:09 1.3
06:23 0.5
11:38 1.1
17:06 0.4

14
TER

00:56 1.4
06:38 0.4
12:11 1.2
18:23 0.3

15
QUA

01:34 1.4
06:54 0.4
12:43 1.3
19:15 0.3

16
QUI

02:02 1.4
07:19 0.3
13:13 1.3
19:49 0.3

DIA HORA ALT (m)

1 
QUA

01:30 1.0
07:38 0.4
12:51 1.0
19:13 0.1

2
QUI

01:23 1.0
08:00 0.3
13:19 1.1
19:58 0.0

3
SEX

01:36 1.1
08:23 0.2
13:43 1.2
20:36 0.0

4
SÁB

01:54 1.1
08:54 0.2
14:13 1.2
21:06 0.1

5
DOM

02:13 1.1
09:34 0.2
14:53 1.2
21:38 0.1

6 
SEG

02:41 1.0
10:09 0.2
15:21 1.1
22:15 0.2

7
TER

03:13 1.0
10:43 0.2
15:43 1.1
23:00 0.3

8
QUA

03:45 0.9
11:30 0.3
16:13 1.0
23:53 0.4

9
QUI

04:02 0.9
12:24 0.3
17:00 0.9
18:54 0.8
20:49 0.9

10
SEX

00:47 0.5
04:28 0.8
13:26 0.3
17:58 0.8
18:58 0.8
21:58 1.0

11
SÁB

01:47 0.6
05:17 0.7
08:58 0.6
10:38 0.6
14:34 0.3
22:58 1.0

12
DOM

03:02 0.6
06:54 0.7
08:53 0.6
11:19 0.7
15:39 0.2
23:49 1.1

13
SEG

00:09 1.3
04:23 0.5
12:02 0.8
16:43 0.2

14
TER

00:30 1.1
05:23 0.4
12:49 0.9
17:47 0.2

15
QUA

01:06 1.1
06:13 0.3
13:23 1.0
18:45 0.1

DIA HORA ALT (m)

1 
QUA

07:32 0.5
13:24 1.4
18:58 -0.1

2
QUI

00:41 1.5
06:32 0.4
14:08 1.5
19:38 -0.1

3
SEX

01:23 1.5
07:04 0.3
14:53 1.5
20:23 0.0

4
SÁB

02:08 1.5
07:34 0.2
15:47 1.5
21:00 0.0

5
DOM

03:08 1.5
08:26 0.2
16:23 1.5
21:28 0.2

6 
SEG

03:58 1.4
08:51 0.2
16:53 1.5
21:51 0.3

7
TER

04:45 1.4
09:06 0.2
17:09 1.4
21:56 0.5
23:19 0.6

8
QUA

00:39 0.6
05:06 1.2
09:34 0.2
17:51 1.3
22:00 0.6
23:49 0.7

9
QUI

01:04 0.7
05:49 1.1
09:58 0.3
18:43 1.2
22:11 0.8
23:56 0.8

10
SEX

03:56 0.7
06:39 0.9
10:28 0.4
14:23 0.6
16:00 0.6
20:09 1.2

11
SÁB

04:36 0.6
08:02 1.0
12:43 0.5
14:39 0.6
16:41 0.5
21:06 1.2

12
DOM

01:19 0.8
02:06 0.8
05:19 0.6
08:56 1.1
13:11 0.5
14:56 0.5
17:34 0.4
22:15 1.3

13
SEG

02:53 0.8
06:06 0.6
09:43 1.1
14:02 0.5
15:02 0.5
18:28 0.3
23:06 1.3

14
TER

06:45 0.6
10:56 1.2
19:06 0.3
23:58 1.3

15
QUA

07:02 0.5
11:56 1.3
19:54 0.2

16
QUI

00:51 1.3
07:24 0.4
12:56 1.4
20:38 0.2

DIA HORA ALT (m)

1 
QUA

00:12 1.0
07:02 0.3
12:32 1.0
18:36 0.1

2
QUI

00:47 1.0
07:29 0.3
13:10 1.1
19:14 0.1

3
SEX

01:19 1.1
06:32 0.3
13:51 1.1
19:32 0.2

4
SÁB

01:57 1.1
06:53 0.2
14:27 1.2
20:10 0.2

5
DOM

02:25 1.1
07:10 0.2
15:02 1.2
20:16 0.3

6 
SEG

03:01 1.0
07:40 0.2
15:42 1.2
20:16 0.4

7
TER

03:36 1.0
08:06 0.2
16:14 1.1
20:44 0.5

8
QUA

04:08 0.9
08:47 0.3
10:14 0.3
11:42 0.3
17:01 1.0
21:06 0.5
23:04 0.6

9
QUI

01:40 0.6
04:55 0.8
09:10 0.3
11:01 0.4
12:47 0.3
17:49 0.9
21:46 0.7
23:40 0.7

10
SEX

03:01 0.5
05:49 0.7
09:53 0.4
11:23 0.4
13:57 0.3
18:49 0.8
22:01 0.8

11
SÁB

00:02 0.8
04:01 0.5
06:57 0.7
11:51 0.5
15:02 0.3

12
DOM

00:16 0.9
04:49 0.4
08:02 0.7
16:10 0.2
23:40 0.9

13
SEG

05:29 0.4
09:10 0.7
17:17 0.2
23:55 1.0

14
TER

06:02 0.3
10:12 0.8
18:23 0.2

15
QUA

00:14 1.0
06:36 0.3
11:12 0.9
19:16 0.2

16
QUI

00:42 1.0
07:02 0.3
12:06 1.0
20:04 0.2

A B R I L •  M A I O •  J U N H O  
Calendário Lunar

A B R I L
D S T Q Q S S 
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VITRINE da pesca
PRODUTOS

Carretilha Maruri Bronx com 6 e 10 rolamentos

Linha multifilamento Daiwa J-Braid Grand X8

Com a proposta de ser uma carretilha versátil e atender diversas modalidades de 
pescarias, a Maruri traz ao mercado a série de carretilhas BRONX disponíveis em 
duas versões, com 6 rolamentos e com 10 rolamentos. A capacidade de linha é 
um dos grandes diferenciais entre as concorrentes, nos dois modelos o carretel 
recebe até 140 metros de linha 0,30mm. Possuem recolhimento 6.5:1, anti-reverso 
infinito, carretel e manivelas em alumínio, sistema magnético de regulagem do 
arremesso e freio (drag) de 6,5kg. Ideal para pescarias em pesqueiros para longos 
arremessos, pescarias com iscas artificiais e costeiras.Você encontra esta e muitas 
outras novidades na loja NAMAZU PESCA ESPORTIVA.

Nova J-Braid Grand, fabricada no Japão, com trançado IZANAS, 4 vezes mais resistente à abrasão 
que as linhas multifilamento convencionais! Confeccionada com o novo material IZANAS, 8 fios 
trançados que a torna super macia, gerando menor atrito com passadores, proporcionando 
arremessos mais longos e precisos. Altíssima resistência à tensão, tração e nós. 4 vezes mais 
resistência á abrasão comparando com os multifilamentos 8 fios convencionais.  Elasticidade 
próxima de zero que garante alta sensibilidade e fisgadas mais precisas. Especificações: 30lb - PE 3 
- 0,28mm / 40lb - PE 4 - 0,32mm / 50lb - PE 5 - 0,36mm / 65lb - PE 6 - 0,41mm / 80lb - PE 8 - 0,43mm.

Crayfish Iscas Yara - Lançamento 

Linha Artpesca Preta
Linha 100% poliamida, super resistência, flexível, baixa memória e uniforme no diâmetro, 
utilizada onde se requer boa visibilidade. Produto versátil com bom custo benefício, pode ser 
usado em diversos ramos: pesca, bijuteria, artesanato, etc.

A Crayfish é uma isca soft, do tipo criatura, fabricada com material japonês de alta 
qualidade, que resiste a altas temperaturas e foi projetada para ter uma ação realista e 
natural na água.Seu diferencial está na exclusiva Super Fórmula do seu material, com 
adição de sal e essência impregnados na isca, que atraem muito mais predadores. 
Pois o peixe fica mais tempo com a isca na boca, simulando o gosto de sua presa, 
facilitando a fisgada e garantindo mais capturas. Pode ser trabalhado rente ao fundo, 
no arrasto ou pindocando, pois seu formato imita um pequeno crustáceo, tornando-
se presa fácil para os predadores, principalmente na caída da isca.
Nas melhores lojas do ramo!

 Nas melhores lojas do ramo!

Namazu Pesca Esportiva - Av. Conselheiro Carrão, 3.004
Telefone: 11- 2227-1455 - E-mail: namazupescaesportiva@gmail.com

Disponível na www.pescapinheiros.com.br

Cadeira Marine Sports com mochila HMS043
Cadeira dobrável, c/mochila e suporte p/ vara. Tecido de alta qualidade. 
Dimensões: 80x37x29.

Na www.sugoibigfish.com.br

Carretilha Abu Garcia Revo4 Rocket-L 10:1:1 Drag 8 kg 
A Revo Rocket oferece o máximo desempenho para técnicas que exigem alta 
velocidade, com sua impressionante velocidade de 10.1:1, recolhe 105 cm por 
manivelada, o que fazem da nova Revo Rocket 4 a mais rápida carretilha da 
família Revo. Se pretende pescar com iscas artificiais de hélice ou pescar em 
pesqueiros com bóias cevadeiras em que a velocidade do recolhimento faz a 
diferença, essa carretilha com certeza é o que há de melhor no mercado. Seu 
drag de 8kg (18lb) é eficiente e suave na saída de linha graças ao Carbon Matrix 

que o compõe. A manivela composta de carbono, garante leveza e facilita na hora da briga com grandes peixes. 
Os knobs de EVA são confortáveis e proporcionam excelente aderência mesmo quando pescador estiver com a 
mão molhada. Por fim, seu guia fio é revestido em Titânio que reduz o atrito e permite arremessos mais longos 
e precisos. Rolamentos em aço inox e corpo em liga especial de alumínio X-Cratic são extremamente resistentes 
à corrosão, que permitem pescar em água doce ou salgada sem se preocupar! 
Na www.pescapinheiros.com.br
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Partimos do Lago Verde também ainda escuro em direção ao nosso último destino 
da viagem, o Clube Pescar, que fica na cidade de Luziânia, a apenas 60km do centro 
de Brasília.

O Pescar é um dos pesqueiros 
mais conhecidos e procura-
dos, em especial por quem 
busca grandes pirararas. O 
lago principal é imenso (mais 

de 300m de comprimento da margem princi-
pal) e com uma população de pirararas imen-
sa, com bom número de exemplares acima 
dos 50kg (pesados realmente, não estimados).

Apenas o Reginaldo dentre os 4 do grupo 
já conhecia o local, já foi com o filho Rey-
nald algumas vezes e sempre falava pra ir-
mos, e eis que finalmente deu certo a visita 
tão esperada.

Aqui ficaríamos pouco tempo, apenas um 
dia e uma noite, mas segundo ele era tempo 
mais que suficiente pra fazer uma bela ma-
téria, então já que ele ia ser o “guia” por aqui 
ninguém contestou, bora pro Pescar!

Chegamos na recepção, de onde já se pode ver 
os dois lagos de pesca, e realmente impressiona 
pelo tamanho e organização. Tudo extremamen-
te organizado, limpo, bem cuidado, inclusive (ou 
principalmente) a água, que é com certeza a mais 
límpida que já vi em pesqueiros, como você vai ver 
nas fotos ao longo da matéria. 

Rapidamente pegamos nossas coisas e fomos 
pro lago principal armar logo o “arsenal”, já que te-

ríamos pouco tempo de pesca. Deu pra imaginar já 
de cara o porque de ser um local relativamente fácil 
de pescar; o lago é limpo e homogêneo, tendo pou-
co o que se pensar com relação a pontos pra encon-
trar as pirararas. Basicamente durante o dia eles vão 
se esconder da luz, e o único lugar pra isso por aqui 
é bem no meio do lago, na parte mais funda. Con-
seguiu jogar iscas grandes bem no poço, é pirarara 
na linha rapidamente. 

ESPECIAL
POR FELIPE NAOUS  E JEAN COQUI

Etapa final do Roteiro de Pesqueiros do Centro Oeste

Clube Pescar
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Isso desde que os redondos, extremamente 
numerosos, não destruam sua isca antes. Por esse 
motivo aqui, mais ainda que em outros locais, pe-
daços e cabeça de pacu fazem muita diferença, e 
quanto maior melhor! As tilápias (aqui vc pode pe-
gar as grandes e usar a cabeça de isca e entregar 
o corpo pro pessoal do pesqueiro, que as vende 
frita; aliás uma delícia, rsrs) também são excelen-
tes iscas, mas são devoradas em poucos minutos 
pelos quase infinitos tambacus do lago.

Em pouco tempo tínhamos todas as linhas 
armadas e arremessadas o mais longe possível, 
todas com cabeça de peixe (redondo ou tilápia). 
O vento estava terrível e atrapalhou bastante os 
arremessos e até mesmo pra ouvir os alarmes, 
voavam até as mesas e varas se estivessem nas 
capas, mas ainda assim conseguimos colocar vá-
rias iscas onde queríamos. E não demorou muito 
pra ouvirmos cantar uma das Penns pela primeira 
vez no dia, e a fisgada firme prontamente dada 
pelo Reginaldo que estava mais próximo da vara, 
um modelo de jigging do Jean montada com 
uma Senator 2/0 e linha 0,70mm, anzol direto na 

linha e cabeçona de pacu de isca. Briga pesada no 
meio do lago e logo aparece uma pirarara muito 
conhecida daqui por não ter praticamente todo 
o maxilar inferior, uma das que são chamadas de 
“boquinha”. É um peixe bem grande e que sempre 
é pega, provavelmente pq não consegue caçar e 
assim as nossas iscas são alimentos mais fáceis 
pra elas comerem. Um pouco triste ver a deformi-
dade dela, mas ela parece ter se adaptado bem e 
estava muito saudável. 

Pedimos aquela bela porção de tilápia e algumas 
cervejas/refrigerantes pro almoço,após saborear o 
almoço o que pessoalmente me deixou muito, mas 
muito feliz, foi saber que aqui tem uma carta de cer-
vejas artesanais fabulosa, primeiro pesqueiro que vi 
isso até hoje, e claro que tomei uma bela IPA (aliás, 
duas, hehe). Enquanto isso Jean e Reginaldo, fomi-
nhas que são, continuaram pescando; Reginaldo no 
lago principal, e o Jean foi pro lago menor (que já 
é bem grande), que tem uma inacreditável quanti-
dade de pirararas pequenas, pescar exclusivamente 
de Ultra light, diversão espetacular como ele vai fa-
lar mais adiante pra vocês. 

Voltei no intervalo ver 
como estava o Jean estava 
no lago principal já no fim da 
briga com mais uma rainha 
do rabo vermelho, pega na 
pequenina Penn Peerless 9 na 
cabeça de tilápia; como era a 
vez dele nas grandes ele dei-
xou as UL no salva-vara e foi ti-
rar esse peixe lindo aí ao lado: 

Quando retornou ao lago 
das pequenas uma das varas 
tinha sumido, e aí... Deixa que 
ele mesmo vai contar tam-
bém, hehe.

O vento aumentou demais, e também a ação dos tambas ladrões de isca, e daí então até cair a noite e o 
vento baixar as pirararas deram uma sumida. 

Pedimos uma bela pizza pra janta e enquanto ainda comíamos parece que elas abriram a boca de 
novo; de novo no conjunto com a 2/0, e agora era a minha vez de me deliciar com a briga de uma linda 
pirarara do Pescar. 
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Depois de vários alarmes falsos, e um peixe per-
dido, um alarme soa lá no fundo do lago, bem longe 
de onde estávamos, e toca de correr atrás de mais 
uma; pra isso pescador nenhum tem preguiça viu, 
rsrs. Vez do nosso amigo Tripa brigar com uma linda 
pirarara, fisgada na International 12LT, e anzol 10/0 
Mustad Octopus iscado com numa cabeça enorme 
de pacu que devia ter quase 1kg! Devido isso to-
dos pensamos que devia ser um dos monstros do 
Pescar, mas uma pequena “inxirida” que estava na 
ponta da linha, que mesmo com tralha tão pesada 
ainda deu uma bela briga. 

Partiriamos de volta ao sudeste no outro dia bem 
cedo, então nosso motorista Jean já estava indo des-
cansar quando mais uma sineta grita alto, e como era 
a vez dele “COOOORRE JEAN, CORRE QUE É ELA!!”. Não 
demorou e mais uma pirarara, mais uma das “boqui-
nhas” (essa com deformidade bem menor, provavel-
mente causada por alicates quando era pequena, 
infelizmente comum nos pesqueiros por falta de in-
formação e consciência de alguns pescadores), apare-
ce pras fotos, pra alegria do Jean que pode ir dormir 
tranquilo e sorridente . 

Também já cansados, começávamos a organizar 
a tralha pra ir pro quarto, mas ainda teve tempo uma 
saideira. Era vez do Reginaldo, mas como ele já esta-
va tomando aquele banho, acabou ficando pra mim 
a “árdua tarefa” de fisgar a pirarara que saiu fritando a 
Peerless 9. E fritou mesmo, carretilha pequena e nada 
indicada pra brigas tão pesadas, não aguentou bem a 
briga e os últimos minutos foram bem complicados, 
aquela apreensão pra não travar de vez e arrebentar, 
ou liberar de vez a linha e ter de trazer na mão, mas 
com calma e uma dose de experiência conseguimos 
sem maiores problemas tirar nossa última pirarara 
goiana da viagem, nem de longe a maior, mas com 
certeza a que mais deu trabalho pra sair da água (a 
pequena Peerless que o diga). 

“ Pirararas no Ultra Light – por Jean Coqui, o Amental!”
Começo dizendo que “Valeu o rolê”! Foi uma ex-

periência fantástica entre amigos em busca das pi-
rararas. Escolhi para a minha pescaria de ultralight 
o Lago menor, montei dos meus equipamentos 
4 varas massa amendoloco e ratazana maturada 
e escolhi um local  onde tinha bastante barro em 
suspensão, ou seja, peixes revirando o fundo do 

lago. Preparei a câmera, fiz 4 iscas de amendoloco, 
efetuei os arremessos de forma seguidas já com a 
câmera ligada e acreditem, foram três  ações pra-
ticamente instantâneas, peguei um dublê e uma 
perdi a fisgada. Tive que pedir ajuda para tirar este 
primeiro dublê e assim foi uma sequência de du-
blês onde cada um foi me ajudando a tirar confor-
me os peixes iam batendo, desta forma fui orien-
tando a todos como proceder durante a briga com 
uma pirarara no material Ultralight, praticamente 

uma aula particular, foi muito legal com ação de-
mais na pescaria. 

A Pescaria é realizada na porta do quarto dos 
dormitórios que são beirando o lago, agora deixa eu 
contar uma coisa que ficou “no ar” no início da maté-
ria: durante esta correria louca que foi pescar as pira-
raras neste Lago menor e ao mesmo tempo no Lago 
Grande uma das varas puxou e eu saí correndo para 
fisgar; sem me atentar devo ter deixado uma vara 
com anzol dentro da água e esse detalhe foi fatal. 
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Ah, gostou do material da Penn Reels para a pesca das pirararas e tambaquis, e também os 
molinetes Penn paraUL usados pelo Jean? Não esqueça de entrar no site www.pennraiba.com.br 
que você encontra TODOS os modelos, e inclusive diversos vídeos técnicos e matérias de pesca.

Prefere ou também quer o material de Ultra Light, confere lá no www.amentalfishing.com.br! 
Nós ficamos por aqui e nos vemos em outras edições da Revista Fishing News.

 
Felipe Naous / Jean Coqui

Quando voltei depois de brigar e gravar a pi-
rarara no Lago principal me dei conta que faltava 
um conjunto UL, que para o meu desespero tinha 
sido  levado pra água (tudo, vara molinete salva 
varas). Meu amigo, a sensação foi péssima... gastei 
facilmente uma hora efetuando arremessos segui-
dos com o Felipe mineiro (tripa) me ajudando até 
que consegui enroscar na minha linha e, com mui-
to cuidado, desta maneira eu consegui recuperar 
a vara e ainda o peixe que estava nela, uma linda 
pirarara que eu tive a felicidade de tirar! Fiquei fe-
liz demais e fui contar para o pessoal fizemos um 
brinde antes do jantar .... foi animal .... esta pescaria 
estará no canal da Amental Fishing Pesca no You-
Tube, confere lá meu amigo. 

Continuação texto principal:
Saímos do Clube Pescar com a certeza de ser um 

local a indicar e que precisamos voltar com mais 
tempo, e na próxima encontrar de frente com uma 

das monstras acima dos 50kg moradoras do lago.
Ainda tiramos uns minutos antes de sair pra 

ver o alvoroço que se forma na hora de alimen-
tar os peixes, viramos um saco todo de 25kg de 
ração (a pedido do pesqueiro) numa margem e 
é inacreditável mesmo a quantidade de peixes; 
até enormes pirararas vieram ver o que tava 
acontecendo. 

Em breve no nosso portal  www.fishingnews.com.br, 
mais fotos e informações desta matéria.
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POR NELSON CHIBA
PESQUEIRO

Pesqueiro Aquarium
Sempre foi uma referência entre os pesqueiros familiares. Eu mesmo frequentei muito 
com minha família. Lá no passado quando minhas filhas eram crianças já era um lugar 
muito adequado. O tempo passou e a tradição continua. Para não ficar parado no tempo, 
o Aquarium sempre procurou se manter atualizado, sem perder suas características, 
investindo em sua estrutura, abastecendo os lagos com muitos peixes e prestando um bom 
atendimento. Sempre procurando oferecer o melhor para os pescadores e suas famílias. 

Um lugar muito gostoso, administra-
do por duas famílias. Hoje, o Rober-
to e o Júlio,com a participação de 
suas esposas e filhos. Talvez seja por 
isso que quando a gente vai lá, se 

sente em casa ou entre amigos. Muito bem rece-
bidos. Por serem engenheiros de formação, o Ro-
berto e o Júlio, investem todo o seu conhecimento 
para tornar o Aquarium, cada dia mais, num lugar 
agradável, convidativo e que possa oferecer um 
dia inesquecível a todos que vão lá usufruir do 
pesqueiro Aquarium.

Além de tudo, é muita tradição, pois foi um dos 
primeiros pesqueiros da zona sul de São Paulo, lá 
no começo, quando a gente nem sabia o que era 
um pesque e pague. 

Hoje tem uma super estrutura com 9 lagos 
com diversas espécies de peixes em grande 
quantidade, local para eventos, um grande res-
taurante para ocasiões especiais, muitos quios-
ques com churrasqueiras que permite abrigar 
grandes famílias, lanchonete, serviço de beira de 
lago, play ground para crianças, ... bem completo 
para receber as famílias. Mas também, quem quer 

ir sozinho ou sem família, também será muito 
bem recebido, pois tem muito espaço.

Para demonstrar a piscosidade do Aquarium, 
marcamos uma pescaria onde pudemos com-
provar também, toda a estrutura disponível, 
nesse ano de 2019.

Nossa equipe foi formada pelo Alessandro 
Alves (Alê), Jairo Naca, Clovis Nicolini, Jean Co-
qui (AmentalFishing), Ricardo Yamada, Sr. Wa-
shington e eu, Nelson Chiba. Todos, pescadores 
experientes e com especialidades diferente, 
mas se necessário, capazes de atuar em qual-
quer modalidade.

Logo em nossa chegada, fomos recebidos 
numa recepção calorosa e um café da manhã 
que só a família Matsumura sabe fazer. Mais que 
uma refeição completa. Até um exagero. Mas 
demonstrando a cordialidade e consideração 
por nós. Obrigado, Roberto e Júlio.

Motivados pelo belo café da manhã, distribu-
ímos nossa equipe de acordo com as adequa-
ções dos lagos.

O Jean começou no lago semi círculo, ao lado 
do lago que tem uma ilha no meio. O objetivo 
era os grandes exemplares que poderia pescar 
no ultralight. Grandes Tilapias, Carpas Hunga-
ras, Pincacharas e mais o que poderia vir. 

Um lugar de famílias, mas com muitos Tambas.
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O Clovis, o Jairo e o Washington ficaram no lago 
que tem a ilha no meio. Pescaram de fundo, de 
ultralight, de superfície com ração na pinga, pão 
boiado, e meia água com massa. Fisgaram Tambas, 
muitas Carpas Húngaras, Patingas...

Eu, o Alê e o Yamada, focamos nos peixes re-
dondos, ou sejaTambas, Pacus e Patingas. Segui-
mos para o lago 4 conforme a orientação do Sr. 
Roberto. Logo que chegamos na beira do lago, 
como havia chovido muito na noite, o lago es-
tava acima do nível normal, mas a água estava 
limpa. A primeira coisa que fiz, foi jogar bastante 
ração com a pazinha, já que o lago 4 não é muito 
largo. Observei o vento para não ficar desperdi-
çando a ceva e não levar o cardume para longe 
do nosso lugar de pesca. Em poucos minutos a 
água estava fervendo de peixes. Então começa-
mos a pescar. 

Arremessávamos a cevadeira em várias op-
ções de montagens. O Alê com chicote longo de 
3 metros, boinha sinalizadora e 70 cm de pro-
fundidade. A isca, ração furadinha que o Yamada 
também usa normalmente. Como ela tem um 
grão pequeno, costumam usar dois grãos de cada 
vez no anzol. É mortal. Tambas e Patingas foram 
as primeiras capturas e saiu até um belo Piauçú.

Inicialmente usei cevadeira, chicote curto de 

um metro, anzol chinu nº 3 e como isca, ração na 
pinga. Também foi produtivo, mas demorava um 
pouco mais para ter ação. Notei que tinha que 
esperar a ração umedecer e afundar devagar e 
nesse momento é que acontecia o ataque. En-
tão resolvi mudar, usando como isca a bolinha 
de massa que após o arremesso ia direto para 
o fundo ou os 80 cm. Assim a ação foi contínua. 
Também, muitos Pacus, Patingas e Tambas. Che-
guei até a fisgar uma grande Tilápia.

O Yamada chegou um pouco mais tarde e co-
locou em prática sua técnica tradicional. Chicote 
longo, boia sinalizadora e como isca, a ração fu-
radinha com 70 ou 80 cm de profundidade. Tam-
bém foi muito produtivo. Passamos uma manhã 
com muitas ações, praticamente a todo instante 
tinha gente tirando peixe da água. Muito pro-
dutivo o lago 4. Uma festa para quem gosta de 
muita ação. Mas tem que manter a o lugar sem-
pre com ceva.

Chegando a hora do almoço, fomos surpreen-
dido com uma refeição especial, exclusivamente 
preparado para nossa equipe. 

Gente, pescaria excelente, mas o almoço foi me-
lhor ainda. Muita variedade de pratos. Tinha até la-
sanha, com uns 7 cm de altura, isso é, com muito 
recheio. Só a lasanha já era uma refeição top. Para os 

bons de garfo como eu, só ficou o pensamento que somos como os 
peixes. Às vezes, morremos pela boca. Também, muita comida gosto-
sa. Mas foi uma exclusividade para nossa equipe. Foi a oportunidade 
do Roberto demonstrar que ele também sabe fazer bons pratos, pois 
a maioria foram preparados por ele. Mais uma vez Roberto, parabéns 
e muito obrigado pela atenção.

Posso dizer que um pesqueiro é diferenciado por causa de seus 
donos. São eles que fazem a diferença em principio. Se forem lá, a 

refeição também será preparada com muito carinho, paladar muito bom para deixar todos satisfeitos e 
com vontade de voltar mais vezes no pesqueiro.

O Aquarium é um pesqueiro familiar top. Mas que recebe pescadores de várias modalidades com 
muita competência. É a tradição do lugar.
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Após o almoço, como já tí-
nhamos material para fazer uma 
grande matéria, praticamente 
pescamos recreativamente. Mas 
pescador que é pescador, não 
brinca em serviço. E tome mais 
capturas. Yamada, Alê e Eu. 

Uma tarde disputada em cap-
turas, mas quem é campeão faz a 
diferença. O Yamada mudou de 
estratégia e começou pescar com 
anteninhas. Continuou pegando 
do mesmo jeito. Só que os maio-
res. Os panelões do Aquarium. 
Muito bom.

Amigos, o Aquarium é um pes-
queiro que tem muitos lagos, não 
precisa ser campeão de arremes-
sos porque não são lagos muito 
grandes ou largos. É muito con-
fortável de pescar. Por isso, em 
minha volta de reconhecimento 
do lugar, encontrei muitos pesca-
dores das mais diversas técnicas. 

Desde os amantes da tradição, 

pescando com as varinhas de mão 
outros pescando de fundo com 
molinete e carretilha e também 
aqueles que igualmente a nós es-
tavam na luta com cevadeira e suas 
variações. Percebi que quase todos 
eram frequentadores assíduos do 
Aquarium. Isso é muito bom por-
que comprova tudo o que estou 
dizendo aqui na matéria.

Outra coisa interessante é 
que por ter muito lagos, o pes-
soal se dispersam e ficam quase 
que com um lago exclusivo para 
sua pesca. É muita tranquilidade. 

Vejam nas fotos que um pes-
queiro tradicional e de muito 
anos de existência, tem sua es-
trutura consolidada para fazer a 
diferença. Nada é improvisado. 
Tudo foi feito ao longo de anos 
para atender bem os pescadores. 

Queria fazer uma observação 
sobre a pescaria do Jean. Ficou 
focado nos exemplares maiores 

e nos peixes de couro que aca-
bou não tendo tempo de pescar 
no lago das Carpas. O Jean tem 
belos vídeos do Aquarium com a 
pesca de muitas Carpas em seu 
canal no You Tube. “Jean Amen-
tal”. Lá no início de sua carreira 
de Youtuber da pesca. O ultrali-
ght mortal para as Carpas, Patin-
gas, Matrinchãs e Piaçús.

Chegando ao final do dia, 
comprovadamente um belo dia 
de pesca, num excelente pes-
queiro. Agradeço a nossa equipe 
de pesca nota 10 que nunca fa-
lhou numa matéria. Como quase 
todos conheciam o pesqueiro, fi-
caram bem à vontade nesse dia 
de pesca. Ainda mais com a cor-
dialidade do Roberto e do Júlio.

Aos donos do Aquarium e 
equipe que nos atenderam, o 
nosso grande agradecimento. 
Ficamos muito honrados com 
tamanha consideração. 

Por isso podemos recomendar os nossos leitores e pescadores que nos acompanham a conhecerem 
e frequentarem o pesqueiro Aquarium. Um pesqueiro familiar nota 10, mas que também tem muitos 
Tambas para grandes emoções e muita adrenalina. 

Para quem quiser conhecer, o endereço é: Rua Yoshio 
Matsumura, 300 -Colônia - Santo Amaro. Telefone para in-
formações: 11 5920-8011 ou no Face: PesqueiroAquarium e 
site: www.pesqueiroaquarium.com.br

Amigos, pescar em família é algo muito especial. Pois ulti-
mamente tenho mudado meu conceito de pesca: Pescar não 
é só pegar peixes. Pescar é ser feliz. Um grande abraço a to-
dos e que sejam muito felizes na pesca.

Nelson Chiba
Pro Staff da Fishing News e                     
pescador de pesqueiros.
nelsonchibapesca@gmail.com
YouTube: Nelson Chiba 

Em breve no nosso portal  www.fishingnews.com.br, mais fotos e informações desta matéria.
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Lagoa dos Patos
POR  NELSON CHIBA

PESQUEIRO

Desde o início sempre se preocu-
pou em oferecer uma boa estrutu-
ra complementada com um ótimo 
serviço e com grandes investimen-
tos para sua melhoria. Sempre fo-

cando em um trabalho diferenciado para receber 
famílias. E foi por isso que está comemorando 25 
anos de existência com muita determinação de 
continuar sendo uma referência no interior, ou 
seja, no município de Jundiaí.

Por ter uma localização privilegiada e ser um 
lugar cativante, se tornou num pesqueiro muito 
querido pelos paulistanos,principalmente para 
quem gosta de pescar com a família. Talvez por 

proporcionar uma viagem rápida e segura pela 
melhor rodovia que temos no Brasil. A rodovia 
dos Bandeirantes. Um tapete de asfalto que 
proporciona muita segurança, e adequado para 
quem tem prazer em dirigir com tranquilidade. 
Pode-se chegar lá pela rodovia Anhanguera, 
também, pois o pesqueiro fica justamente em-
baixo do cruzamento da Bandeirantes e Anhan-
guera em Jundiaí. 

Dependendo do lugar e condições de transito, 
é mais rápido ir para o Lagoa dos Patos do que fre-
quentar os pesqueiros do entorno da Capital que 
as vezes tem que pegar estradas de chão e geral-
mente são mal conservadas. 

Para comemorar 25 anos, significa que o pesqueiro Lagoa dos Patos foi um dos primeiros a 
acreditar nesse empreendimento de lazer, esporte, turismo e diversão no interior do estado.

Para ir no Lagoa dos Patos, você não pega 1 m de 
chão.Recebe também, uma grande frequência de 
pescadores da região e municípios vizinhos, pois é 
conceituado e muito conhecido.

Chegando lá, você vai deparar com uma estrutura 
completa com 4 lagos para pesca, um grande e boni-
to restaurante, lanchonete, piscinas e dependências 
bem cuidadas.

Os lagos de pesca, são divididos da seguin-
te forma: 2 com peixes diversos e com grandes 
exemplares, um exclusivo para a pesca de Tilápias 
e um exclusivo para Carpas, predominando as 
Carpas Húngaras. Aliás, o Lagoa dos Patos é um 
dos únicos pesqueiros com lago exclusivo para 
Carpas, atendendo as expectativas dos pescado-
res do ultralight. Pescar uma Carpa de 15 kg num 
equipamento ultralight não tem como descrever 
a emoção. É muita esportividade. E é fácil de pe-
gar nessa técnica. Isso significa muita diversão 
em um dia de pesca.

Matéria comemorativa 25 anos.
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A convite do Marcos e do Sr. Alcebíades, fi-
camos honrados de poder fazer essa matéria 
comemorativa dos 25 anos do pesqueiro, coinci-
dentemente na alta temporada de pesca e mais 
uma vez ter a chance de mostrar a piscosidade 
do pesqueiro e sua estrutura para todos os nos-
sos leitores e pescadores que nos acompanha, 
também, pelas redes sociais.

Pela facilidade de locomoção em uma exce-
lente rodovia, chegamos cedo e tivemos uma 
boa recepção. Nossa equipe foi formada pelo 
Jean Coqui (AmentalFishing), o Ricardo Yamada, 
o Alessandro Alves (Alê), o mestre Jairo Naca, o 
Clovis Nicollini, Sr. Washington e eu, Nelson Chi-
ba.

Entrando pela portaria, em seguida estacio-
namos os carros já na beira do lago que fica de 
frente ao restaurante. Esse lago tem a forma de 
meia lua e decidimos pescar logo no começo, 
em frente a uma pequena ilha. Isso por esse lu-
gar ser conhecido como um dos melhores luga-
res para a pesca no lago.

O primeiro peixe que saiu foi um belo Pin-

tado pescado pelo Jean no ultralight. O lugar 
foi quase debaixo da passarela que dá acesso a 
ilhota. Uma grande briga vencida pelo Jean e o 
Pintado foi pra foto. Na sequência foi a vez do 
Yamada com um belo Tamba, depois o Jairo ti-
rou um belo exemplar e eu também pesquei o 
meu Tamba. 

Depois de um tempo de pesca, fui saber da 
pesca do Alê. Foi o único que estava pescando 
no lago de frente da lanchonete. O Alê estava 
desesperado pois a ação estava direta. Estava 
pescando de fundo. Era só arremessar e a bola 
de massa quase nem chegava ao fundo e os pei-
xes já puxavam. Praticamente estava com peixe 
na linha o tempo todo. Pescou muitos Tambas, 
Pacus, Patingas e uma bela Piraputanga. 

O Alê estava com uma vara para pescar de ceva-
deira mas não dava tempo de jogar a cevadeira na 
água, tal a produtividade da pesca de fundo. Ponto 
para o pesqueiro Lagoa dos Patos. Muitos peixes 
ativos garantindo a alegria dos pescadores.

Voltando à nossa pescaria, por volta das 
11:00hs, mudamos de lugar por ter chegados 

outros pescadores. Para não ficar tumultuado 
fomos pescar no lado oposto, lá no fundão. O 
primeiro que se dirigiu ao local foi o Clovis. E foi 
uma excelente iniciativa, pois logo nos primei-
ros arremessos, engatou um belo Tamba. 

Na sequência foi Eu, o Jairo e o Yamada. 

Realmente acertamos o lugar onde estava o 
cardume dos Tambas. Ficou fácil demais. A cada 
arremesso, um Tamba na linha, ao ponto de ter 
3 peixes fisgados ao mesmo tempo. Um triple 
entre os pescadores. Valentes e brigadores esta-
vam testando a resistência dos pescadores.
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Até o Jean foi fazer companhia à nós e na sua 
técnica matadora, pescou uma Pincachara e vá-
rios Tambas. É o ultralight fazendo história.

Amigos aqui quero fazer uma observação. 
Todos querem pegar um bom Tamba e brigar 
com ele. Mas quando você fica o tempo todo 
com peixes na linha como se fosse numa linha 
de produção, haja preparo físico. Confesso que 
quando paramos para o almoço, já estava “ca-
pengando” de tanto fazer esforço para tirar os 
peixes da água. 

Nessa hora você vê a diferença de uma boa 
tralha, com varas adequadas, carretilhas com 
manutenção em dia, linha pra aguentar o tranco 
e finalmente as iscas adequadas. Hora também 
de praticar a pesca esportiva consciente, com 
respeito ao peixe, esperando o tempo dele para 
cansar, não forçando, não maltratando ou ma-
chucando o nosso grande oponente, razão que 
move toda a pesca esportiva. É sensacional, mas 

também é cansativo. Um cansaço para o corpo 
mas um alivio para a mente. É por isso que é 
bom pescar.

No almoço, nos reunimos no restaurante e 
deparamos com inúmeras opções de pratos. 
Lugar muito agradável, cativante e com a comi-
da pedida por nós, simples, mas muito gostosa. 
Olhando o cardápio, tem opções mais sofistica-
das, mas isso para quem vai almoçar no local, 
pois, tem muitas empresas no entorno do pes-
queiro e o restaurante é uma boa opção.

Após o almoço, voltamos ao nosso lugar de 
pesca lá no fundão. E a produtividade conti-
nuou. Acho que acertamos o dia. Também está-
vamos na boa temporada de pesca, pois na últi-
ma matéria que fizemos no local, foi no inverno 
e mesmo assim saiu muitos peixes. Agora na 
temporada, a produtividade virou conversa de 
pescador. O tempo todo tinha peixe na linha bri-
gando. Posso dizer com certeza que essa pesca 

foi a mais produtiva para toda a equipe, nessa 
temporada. Parabéns ao pesqueiro Lagoa dos 
Patos pela quantidade de peixes disponibiliza-
dos para os pescadores. Show.

Na pesca dos Tambas, o Yamada usou sua 
tradicional montagem com chicote de 3 me-

tros, boia sinalizadora e ração furadinha. O Clo-
vis, idem. 

Eu e o Jairo Naca usamos cevadeira com chico-
te de 80 cm, anzóis Chinú nº 4 e uma bolinha de 
massa como isca. Os dois sistemas foi mortal para 
os Tambas.
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dez. Assim a gente fica com vontade de fre-
quentar sempre.

Aos membros da equipe, mais uma pesca-
ria realizada com sucesso, graças a boa vonta-
de e o talento de cada um, contribuindo para 
o total êxito dessa matéria.

Aos amigos leitores e pescadores, espero 
que gostem da matéria e vejam nas fotos a 
quantidade de bons exemplares pescados, nas 
mais diversas técnicas. Vale a pena ir conhecer 
o pesqueiro. 

Para quem ainda não conhece o Lagoa 
dos Patos o endereço é: Rodovia Anhangue-
ra, Km 50,5 (é na marginal da Anhangue-
ra), Tel.: (11) 4537-1198 ou acesse o site:            
www.pesqueirolagoadospatos.com.br

Um abraço a todos e até a próxima matéria.

Por volta das 16:00hs, como é normal para a 
época, caiu uma forte chuva que durou uns 40 mi-
nutos. Corremos e nos abrigamos na lanchonete. 
Momento que pudemos conversar com o Marcos 
e o Sr. Alcebíades. 

Ouvi muitas histórias interessantes sobre o 
pesqueiro e comprovei como é rica as histórias de 
nossa vida. Realmente as coisas que tem valor são 
construídas com muito esforço, trabalho e dedica-
ção. Só quem persevera consegue manter um em-
preendimento por mais de duas décadas e conti-
nuar com sucesso.

Após a chuva, decidimos mudar um pouco o 
rumo de nossa pesca. O Jean foi atrás das Carpas 
no lago delas, o Jairo foi tentar as Carpas com o 
Fly Clássico. Eu propus fazer um desafio de pescar 
20 Tilápias em uma hora na técnica do Fly Caipira. 
Seguindo para o lago das Tilápias, comecei bem 
mas no meio do caminho comecei errar muitas 
fisgadas. Então não consegui o meu objetivo, mas 
fisguei 14 exemplares em uma hora. O Jairo teve 

sucesso com uma bela Carpa no Fly Clássico, usan-
do uma ração artificial e demorou bastante para 
tirar ela d´água. E o Jean pescando as Carpas no 
ultralight é “chover no molhado”. Pescou belos 
exemplares.

O Clovis continuou nos Tambas, lá no fundão. 
O Yamada, logo após a chuva, retornou para São 
Paulo e para registrar, o Alê após o almoço, tam-
bém retornou por ter compromissos de trabalho.

No balanço geral, pescaria sensacional, com 
muitos peixes e confesso que fazia muito tempo 
que não pescava tantosTambas em um só dia. 
Tudo foi possível porque o pesqueiro Lagoa dos 
Patos tem muitos peixes, estrutura muito boa, 
água saudável para os peixes e ser a boa tempo-
rada de pesca. Diante do resultado, o pesqueiro 
poderia chamar-se Lagoa dos Tambas que ficaria 
muito bem.

Agradeço o Marcos, o Sr. Alcebíades pela opor-
tunidade e toda a equipe que nos recebeu com 
muita atenção e prestou um atendimento nota 

Nelson Chiba
Pro Staff da Fishing News e pescador de pesqueiros.
nelsonchibapesca@gmail.com
YouTube: Nelson Chiba 

Em breve no nosso portal  www.fishingnews.com.br, mais fotos e informações desta matéria.
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Pescaria no Caribe Mexicano

POR ERICK LUENGOMAR

Aproveitando as férias eu Erick Luen-
go embarquei para mais uma jor-
nada de pescaria, porém dessa vez 
era uma coisa nova, iria pescar em 
águas internacionais minha aven-

tura era em Cancún no México!
Parti de São Paulo rumo a Cancún, após 12 ho-

ras de viagem e uma conexão rápida em Bogotá 
na Colômbia, cheguei no México, ancioso e cheio 
de esperanças para fazer uma bela pescaria!

Como ja havia conversado e agendado a pesca-
ria com o Cap. Marcos Petersen, cujo o mesmo ja 
tinha me passado todas as dicas dos materiais que 

iriamos utilizar e os peixes que poderiamos cap-
turar naquela época, peixes como os Coronados 
(no Brasil chamamos de Olho-de-boi) Barracudas, 
Meros, Badejos, Sailfish, Caranha, entre outros, 
sempre alternando os locais de pesca que variam 
entre 80 e 180 metros de profundidade, sabendo 
disso me preocupei em montar os seguintes equi-
pamentos:
- Vara Lumis jig zirata pe 6-8, carretilha elétrica 
daiwa 500 com linha de multfilamento 60lb
- Vara Pionner Altitude pe 3-5, molinete Raven 
6000 com linha de multifilamento 40lb
- Vara Lumis Top Spin 2,70m e molinete modelo 4000

Como fui a Cancun também para passear e 
apreciar as lindas paisagens, aguardei a melhor 
previsão para sair para a pescaria, pois em ja-
neiro é inverno no México e  o clima fica meio 
instavel.

No dia da pescaria me desloquei até Porto 
Juarez em playa del niño para se juntar ao Cap. 
Marcos e os outros pescadores para finalmente 
pescar no mar do Caribe.

As 07h partimos ja para os primeiros locais de 
pesca que seria em alguns parceis rasos de 80m, 
nesse ponto utilizamos equipamento manual com 
jigs de 100 a 180 gramas, porém não obtivemos 
nenhuma ação, assim partimos paras outros locais 
que variavam entre 120 e 160 metros, utilizei equi-
pamentos manual e elétrico e jig de 200 até 390 
gramas e foi nesse pontos que as ações ja foram 
aparecendo.



36 37

E o dia foi passando e nossa pes-
caria foi chegando ao final as 15h, os 
pescadores de Cancún não costumam 
pescar até mais tarde, pois a tardezinha 
e a noite cai um vento muito forte na 
região, por isso sempre retornam nesse 
horário para a segurança de todos.

E foi assim a minha experiência no 
caribe Mexicano, local simplesmente 
lindo com paisagens fora do comum, 
gostaria de agradecer os grandes ami-
gos que pude fazer no México o Cap. 
Marcos Petersen e o Wilberth que me 
deram as dicas de pesca em Cancún meses antes da expedição.

Gostaria também de agradecer meu grande amigo Washington Takahashi pela parceria de sempre! 
Abraços a todos e ótimas fisgadas!

Em breve no nosso portal www.fishingnews.
com.br, mais fotos e informações desta matéria.

Alguns bonitos, badejos e ciobas estavam por 
la, peixes valentes e pesados.

Após isso engatei um coronado na faixa de seus 
10 a 12kg uma briga fantástica tomadas de linha, 
adrenalina a mil e tudo isso em um lugar fantásti-
co, aquela água do caribe Mexicano na tonalidade 
azul turqueza era de hipnotizar qualquer um, era 
um momento único.

Seguimos nossa pescaria, o clima tinha dado 
uma piorada e fomos tentar pegar iscas vivas para 
fazer o Trólleo (corrico) o Cap. Marcos utilizou sabi-
kis feitos manualmente para as capturas das iscas, 

após isso partimos para tentar peixes de bico, o 
foco era o sailfish.

Algumas corricadas e as barracudas estavam 
comendo todas as iscas, eram cardumes imensos, 
até tentei fisga-las utilizando poppers, porém não 
obtive sucesso!

Ja no final da tarde corricando tivemos uma 
grande fisgada, era o sailfish dando as caras peixe 
valente demais e super frágil, o amigo Wilberth de 
Cancún conseguiu tirar ele da água, rápidamente 
tirou a foto e ja o liberou, pois os peixes de bico 
morrem super rápido.

Erick Luengo
Staff Fishingnews
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FLY

Depois de alguns anos com meu equi-
pamento de fly deixado de lado re-
cebi um convite para esticar a linha 
em um pesqueiro , achei meio es-

quisito em principio mas não resisti ao desafio 
e fui pesquisar as iscas mais eficientes  usadas 
nestes locais .

Como sempre o velho e bom streamer foi uma 
isca coringa serve pra qualquer coisa  e é ma-
tadeira , outra são as imitações de ração feitas 
em vários materiais de EVA e cortiça , alem das 
lã bool uma imitação de ração feita com a  mes-
ma  tecnica de atar algumas moscas secas , muito 
eficiente mas eu ainda estava meio receoso pois 
apesar de já ter pescado com imitação de ração 
precisava ver na prática como seria utilizar dife-
rente , colocar o flotante (vaselina em pasta ) , na 
quantidade certa e qual seria a reação dos peixes 
naquele local.

Bom tudo feito iscas atadas , lider, tipet , li-
nha, vara agora é só ir , fomos a um pesqueiro 
famoso aqui do oeste paranaense muito visi-
tado pela quantidade de matrinchãs e tilápias 
na faixa de um kilo acima ,outra coisa foi saber 
que neste local tem alguns tanques para pesca 

esportiva e que  vez ou outra um tambaqui ou 
pacu e muito raramente um douradinho me ati-
çaram a vontade de pescar ,mas  a esperança era 
de matrinchãs.

Chegamos ao local , montei o equipamento e 
começamos a pescar , a técnica é sempre a mes-
ma, joga-se ração, o peixe sobe para atacar , você 
apresenta a imitação de ração no local onde está 
rebojando e pimba!!! Uma tilápia atrás da outra, 
no começo fiquei empolgado depois a gente 
vai cansando, até que as matrinchãs começaram 
a dar o ar da graça, a partir dali era isca perdida 
uma atrás da outra , afinal a matrinchã tem den-
tes muito afiados e foram algumas imitações de 
ração perdidas na batida. 

Foi até engraçado, você jogava a ração, espe-
rava a tilápia comer e depois apresentava a isca 
só nos rebojos quase já sem ração boiando e era 
certeiro, matrinchã. Numa destas trocas de isca 
olhei na caixa a lã bool e resolvi usá-la , foi muito 
eficiente. 

Já nos primeiros arremessos peguei matrin-
chã, tilápia...tava divertido até que notei que ela 
tava afundando , ou seja, tinha que passar mais 
flotante , mas eu tinha esquecido em casa. 

De volta ao velho e eficiente
Fly fishing , agora em pesqueiro

POR SILVESTRE PEREIRA DA SILVA

Resolvi esticar a linha mais uma vez com ela 
mesmo assim e a isca caiu na água , houve uma 
rebojada ,pra mim normal como tinha sido até 
o momento, senti uma batida, tentei puxar pela 
linha e notei que estava um pouco mais pesado. 

Achei que tinha pego uma tilápia grande pela la-

teral já que a isca tinha afundado um pouco, fui sol-
tando a linha até chegar na carretilha com a fricção 
regulada pro meu tipet 0,25 e notei que tava toman-
do linha , o peixe não queria se mostrar de maneira 
nenhuma , foi meia hora de briga até que o rabo da 
pincachara apareceu. 
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Minhas pernas já tavam tremendo porque eu não conseguia 
acreditar que tinha pego um peixe daquele tamanho , com uma 
isca de fly , era uma bela pincachara de aproximadamente 10 kg 
, pego pelo rabo , no equipamento #8 com linha flutuante e tipet 
0,25  , o lider fiz com 060 depois 040 e 0,25 no final , pra quem 
pesca de fly sabe que é uma prática normal este tipo de arranjo. 

O dono do pesqueiro disse que a muito tempo não se pe-
gava uma pincachara daquele tamanho naquele lago , ele fi-
cou vendo de longe , me pediu a foto pra colocar na galeria 
do pesqueiro, foi muito legal e principalmente ver o peixão 
voltando ao lago pra visitar a imaginação de vários pescado-
res daquele local até ser pego novamente.

Depois da captura ainda foi pego uma linda carpa bran-
ca , e os pacus começaram a dar o ar da graça , foram alguns 
com peso em média de  dois kg , uma briga gostosa que 
nos custou o restante das iscas , ai fomos embora com a 
certeza de que um dia como aquele dificilmente se repetirá.
Mas valeu a pena ter recomeçado com meu velho e sempre 
eficiente fly.

Silvestre Pereira da Silva
maniadepescador@hotmail.com

TIRA DÚVIDAS
Envie suas perguntas para nossos consultores técnicos de acordo com cada modalidade. 

Assunto Consultor Contato

Mar Erick Luengo ed.fisicaerick@hotmail.com

Fly Gustavo Ameri gustavoameri@ig.com.br

Canais e Costeiras Rodrigo Morelli morellipesca@gmail.com 

Pesqueiros Nelson Chiba nelsonchibapesca@gmail.com

Rios e Represas Rhusyvel programahoradapesca@gmail.com

Caiaque Silvestre P. da Silva maniadepescador@hotmail.com

Em breve no nosso portal www.fishingnews.com.br, 
mais fotos e informações desta matéria.
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FOTOS DO LEITOR

GALERIA de fotos
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Envie a foto da sua pescaria!
Acesse nosso portal www.fishingnews.com.br

Envie a foto de sua pescaria informando a isca 
utilizada, a espécie do peixe, onde e quem o fisgou.

Não vale foto de peixe morto ou erguido pelas guelras.

 
Lucas
Isca: E.V.A.
Peixe: Tilápia
Parque Maeda - Itu

 
Eduardo de Paula
Isca: Beijinho
Peixe: Tambacú
Pesqueiro Matsumura - SP

 
Gerson
Isca: Salsicha
Peixe: Dourado
Pesqueiro Três Lagoas - 
Artur Nogueira

 
Anselmo
Isca: Salsicha
Peixe: Pincachara
Pesqueiro Aquarium - SP

 
João Roberto
Isca: Ração
Peixe: Pincachara
Pesqueiro Girassol - Peruibe

 
Rudney
Isca: Massa
Peixe: Carpa Cabeçuda
Lagoa dos Patos - SP

 
Edson
Isca: Beijinho
Peixe: Tambacú
Pesq. Taipas de Pedra - SP

Acesse nosso portal www.fishingnews.com.br 
e inclua a foto do seu troféu!

 
Tadao

Isca: Fly
Peixe: Saint Peter

Pesqueiro Cantareira - SP

 
Joilson Miranda

Isca: Beijinho
Peixe: Patinga

Pesqueiro Santa Helena

 
Marcos

Isca: Tilapinha
Peixe: Pirarara

Sol Pescarias - SP
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