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Caro leitores e pescadores o Brasil é, com certeza, um país continental! Você percebe 
muito bem isso andando, ou pescando, de norte a sul e aproveitando para fazer um 
pouco de turismo.  

Apesar de já ter pescado duas vezes no Delta do Parnaíba (MA-Maranhão), pro lado leste na 
Ilha das Canárias (Cidade de Araioses), desta vez tivemos a oportunidade de explorar mais duas 
regiões de pesca próximas:Primeira Cruz e Tutóia (essa do lado oeste do Delta do Parnaíba).

O Delta do Parnaíba é uma área de proteção ambiental e considerado o terceiro maior 
delta oceânico do mundo. Uma maravilha da natureza onde mangues, dunas, lagoas, animais 
silvestres, rios,e  mais de 70 ilhas formam uma morada e berçário para muitos tipos de peixes. 

A prática da pesca esportiva nessas regiões pode ser feita em várias modalidades,usando 
plugs, jighead, jumpingjig e principalmente o fly para tentar os tarpons.

A região é famosa por conter grandes robalos flechas e grandes tarpons!
Nosso staff Jairo Naca sai na captura dos bocudos, escolhido um fim de semana de ou-

tono após algumas ligações com a tia Maria e o Marcelino, agenda uma pescaria na Pousada 
Kohara, em Ilha Solteira (SP), confiram...

Vejam ainda a apresentação da equipe Greenfish 
nossos parceiros na região de Itú, tendo hoje 15 inte-
grantes com variadas formas de pesca, entre elas as es-
portivas artificiais na modalidade de baitcasting, pes-
cas naturais, barranco, marítimo entre outros, a equipe 
conta também com as mulheres, e é claro que hoje 
fazem grande diferença na pesca esportiva... 1º Torneio 
Internacional de Pesca Esportiva – GAWFR ( O pescador 
profissional japonês Toshinari Namiki foi o vencedor)...  
Você ja teve a curiosidade em pesquisar a origem da 
palavra tucunaré? Então leia este artigo do parceiro 
Carlos Zenith...A primeira pesca de um tucunaré do 
garoto Emanuel, com a ajuda do nosso staff Silvestre P. 
da Silva, a coluna do mês de Beto e Barú e muito mais...

Boa leitura e boas fisgadas!
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 • AGOSTO DE 2019

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

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

Porto de Itajaí - SC

FONTE: DHN

DIA HORA ALT (m)

16
SEX

03:06 1.4
09:34 0.0
15:28 1.4
21:43 0.4

17
SÁB

03:26 1.4
10:13 0.0
15:58 1.4
22:06 0.4

18
DOM

03:51 1.4
10:54 0.1
16:24 1.4
22:23 0.4

19
SEG

04:09 1.3
11:34 0.2
16:56 1.3
22:38 0.4

20
TER

04:34 1.2
12:09 0.3
17:24 1.2
22:54 0.5

21
QUA

04:56 1.1
12:54 0.4
17:58 1.1
23:15 0.5

22 
QUI

05:21 1.0
13:45 0.5
18:34 1.0
23:45 0.6

23
SEX

10:11 1.0
14:47 0.6
19:13 0.9

24
SÁB

01:43 0.7
04:04 0.7
05:41 0.7
11:26 1.1
16:00 0.6
20:26 0.8
22:23 0.8

25
DOM

00:34 0.8
06:09 0.5
12:24 1.2
17:26 0.6

26
SEG

01:04 1.0
06:39 0.4
13:15 1.4
18:49 0.5

27
TER

01:41 1.1
07:15 0.2
14:06 1.5
19:49 0.4

28
QUA

02:08 1.3
07:53 0.1
14:53 1.6
20:34 0.3

29
QUI

02:34 1.4
08:34 0.0
15:36 1.6
21:13 0.2

30
SEX

02:54 1.4
09:15 -0.1
16:11 1.5
21:49 0.2

31
SÁB

03:09 1.4
09:56 0.0
16:39 1.5
22:21 0.2

DIA HORA ALT (m)

15
QUI

03:34 1.5
08:32 -0.1
14:30 1.5
19:08 0.4
22:24 0.7

16
SEX

00:00 0.6
04:11 1.5
09:02 -0.1
15:24 1.5
19:45 0.3
23:00 0.8

17
SÁB

00:26 0.7
04:51 1.5
09:36 -0.1
16:08 1.5
20:36 0.3

18
DOM

00:49 0.8
05:08 1.4
10:02 0.0
16:45 1.6
21:06 0.2

19
SEG

05:34 1.3
10:26 0.1
17:04 1.5
21:41 0.2

20
TER

03:47 1.0
05:53 1.2
11:38 0.3
17:38 1.4
22:02 0.3

21
QUA

02:58 1.0
04:04 1.0
06:02 1.0
12:47 0.4
18:11 1.2
22:38 0.4

22 
QUI

03:04 0.9
04:51 0.9
07:58 1.0
13:13 0.5
19:47 1.1

23
SEX

00:19 0.5
03:09 0.8
05:09 0.8
09:02 1.1
16:13 0.5
20:54 1.1

24
SÁB

01:13 0.6
03:08 0.7
05:24 0.6
10:36 1.2
17:23 0.4
21:58 1.1

25
DOM

05:47 0.4
11:15 1.3
18:21 0.3
23:02 1.2

26
SEG

06:30 0.3
11:58 1.4
19:02 0.3
23:56 1.2

27
TER

07:04 0.2
12:54 1.5
19:51 0.3

28
QUA

00:54 1.2
07:56 0.1
13:54 1.5
20:39 0.3

29
QUI

01:49 1.3
08:51 0.1
14:53 1.6
21:08 0.4

30
SEX

02:36 1.4
09:19 0.1
15:49 1.6
21:13 0.4

31
SÁB

03:34 1.5
09:28 0.1
16:24 1.6
21:04 0.4

DIA HORA ALT (m)

15
QUI

02:02 1.1
07:49 0.0
14:31 1.1
19:02 0.4

16
SEX

02:44 1.1
08:19 0.0
15:04 1.1
19:29 0.3

17
SÁB

03:16 1.1
08:34 0.1
15:42 1.1
20:02 0.3

18
DOM

03:57 1.1
09:10 0.1
16:10 1.1
20:32 0.3

19
SEG

04:31 1.0
09:42 0.2
16:47 1.0
21:01 0.3

20
TER

05:04 0.9
10:17 0.3
17:12 0.9
21:25 0.3

21
QUA

05:51 0.9
11:17 0.4
17:47 0.9
21:53 0.4

22 
QUI

02:51 0.6
06:34 0.8
13:08 0.5
18:19 0.8
22:12 0.5

23
SEX

01:08 0.6
03:53 0.5
07:38 0.8
15:19 0.5
19:12 0.7
22:29 0.5

24
SÁB

01:01 0.6
04:36 0.4
09:32 0.8
16:40 0.5
20:25 0.7
22:31 0.6

25
DOM

00:55 0.7
05:12 0.3
11:29 0.9
17:51 0.4

26
SEG

00:42 0.7
05:57 0.2
12:23 1.0
18:49 0.3

27
TER

00:25 0.8
06:38 0.1
13:04 1.1
19:40 0.3

28
QUA

00:38 0.9
07:25 0.0
13:42 1.2
20:21 0.2

29
QUI

01:08 1.0
08:14 0.0
14:14 1.2
21:01 0.3

30
SEX

01:49 1.1
09:04 0.0
14:53 1.2
21:34 0.3

31
SÁB

02:25 1.1
10:01 0.0
15:23 1.2
22:01 0.4

DIA HORA ALT (m)

15
QUI

01:58 1.1
08:53 0.0
15:08 1.0
21:32 0.4

16
SEX

02:23 1.1
09:30 0.0
15:06 1.1
21:45 0.3

17
SÁB

02:45 0.1
10:04 0.0
15:21 1.1
22:09 0.3

18
DOM

03:13 1.1
10:36 0.0
15:32 1.1
22:49 0.4

19
SEG

03:49 1.1
11:02 0.1
16:02 1.0
23:23 0.4

20
TER

04:09 1.0
11:39 0.2
16:45 1.0
23:49 0.4

21
QUA

04:39 1.0
12:21 0.3
17:24 0.9

22 
QUI

00:34 0.5
05:17 0.9
13:13 0.4
18:13 0.8

23
SEX

01:41 0.5
06:21 0.8
08:08 0.8
09:36 0.8
14:17 0.4
19:28 0.7

24
SÁB

02:56 0.5
10:58 0.9
15:47 0.5
23:34 0.7

25
DOM

04:11 0.4
11:58 1.0
17:49 0.4

26
SEG

00:13 0.8
05:38 0.3
12:49 1.1
18:54 0.4

27
TER

00:58 0.9
06:47 0.2
13:34 1.2
19:34 0.3

28
QUA

01:41 1.0
07:41 0.0
14:17 1.2
20:02 0.3

29
QUI

02:09 1.0
08:28 0.0
15:04 1.2
20:39 0.2

30
SEX

02:30 1.1
09:09 -0.1
15:54 1.2
21:19 0.2

31
SÁB

02:58 1.1
09:53 -0.1
16:43 1.1
22:00 0.2

DIA HORA ALT (m)

1 
QUI

03:00 1.3
09:28 0.0
16:34 1.5
22:06 0.3

2
SEX

03:21 1.3
10:15 0.0
17:13 1.5
22:43 0.3

3
SÁB

03:47 1.3
11:00 0.0
17:38 1.4
23:15 0.3

4
DOM

04:08 1.3
11:41 0.1
17:54 1.2
23:51 0.4

5
SEG

04:39 1.3
12:15 0.3
18:04 1.1

6 
TER

00:21 0.5
05:08 1.2
12:58 0.4
18:11 1.0

7
QUA

01:02 0.6
05:49 1.0
13:41 0.6
18:15 0.9
21:51 0.8
22:58 0.8

8
QUI

02:02 0.7
07:04 0.9
14:28 0.7
18:00 0.9
21:39 0.7

9
SEX

00:15 0.8
03:49 0.6
11:54 1.0
15:39 0.8
17:58 0.8
21:15 0.7

10
SÁB

01:00 0.9
05:21 0.5
12:39 1.1
17:56 0.8
21:00 0.7

11
DOM

01:30 1.0
06:13 0.3
13:09 1.2
20:54 0.7

12
SEG

01:53 1.1
06:54 0.2
13:38 1.2
20:23 0.6

13
TER

02:09 1.2
07:34 0.1
14:04 1.3
20:19 0.5

14
QUA

02:28 1.3
08:11 0.0
14:32 1.4
20:47 0.4

15
QUI

02:49 1.4
08:54 0.0
15:00 1.4
21:13 0.4

DIA HORA ALT (m)

1 
QUI

03:13 1.3
09:09 0.1
16:09 1.6
21:49 0.5

2
SEX

03:58 1.4
09:13 0.2
11:49 0.2
16:49 1.6
21:24 0.5
22:58 0.6

3
SÁB

00:04 0.5
04:39 1.4
09:15 0.2
11:00 0.3
12:28 0.2
17:09 1.5
21:30 0.6
23:13 0.7

4
DOM

00:43 0.7
05:02 1.4
09:36 0.3
11:19 0.4
13:00 0.3
17:51 1.3
21:53 0.5

5
SEG

05:38 1.3
09:58 0.4
12:00 0.5
14:26 0.5
18:26 1.2
22:11 0.5

6 
TER

06:08 1.2
10:21 0.5
13:58 0.6
15:56 0.5
19:38 1.1
23:23 0.5

7
QUA

07:17 1.2
11:26 0.5
14:39 0.8
16:53 0.6
20:19 1.0

8
QUI

00:39 0.4
08:08 1.2
12:34 0.6
15:09 0.9
18:11 0.6
21:06 1.0

9
SEX

01:08 0.4
09:00 1.1
13:02 0.6
16:00 0.9
19:04 0.6
22:39 0.9

10
SÁB

02:02 0.5
10:24 1.1
13:49 0.7
16:43 1.0
19:56 0.6
23:49 1.0

11
DOM

06:34 0.4
11:39 1.2
14:41 0.8
17:13 0.9
20:41 0.6

12
SEG

00:43 1.1
06:53 0.2
12:24 1.3
17:53 0.8
21:36 0.6

13
TER

01:39 1.3
07:21 0.1
13:09 1.4
18:06 0.6
19:45 0.7
22:34 0.6

14
QUA

02:36 1.4
07:53 0.0
13:56 1.5
18:38 0.5
21:51 0.7
23:23 0.6

DIA HORA ALT (m)

1 
QUI

02:02 1.0
09:21 0.0
15:06 1.2
22:04 0.4

2
SEX

02:46 1.0
10:14 0.0
15:49 1.2
22:47 0.4

3
SÁB

03:23 1.1
11:06 0.1
16:23 1.1
20:29 0.5
22:08 0.5
23:12 0.5

4
DOM

04:06 1.0
09:55 0.3
12:04 0.2
17:04 1.1
21:02 0.4

5
SEG

04:55 1.0
09:06 0.3
11:01 0.4
13:08 0.3
17:47 0.9
21:32 0.4

6 
TER

01:01 0.7
02:19 0.6
05:44 0.9
09:44 0.4
12:02 0.5
14:40 0.4
18:21 0.8
22:02 0.4

7
QUA

01:23 0.7
03:25 0.6
06:29 0.8
10:12 0.4
13:06 0.6
16:01 0.5
19:08 0.7
22:42 0.4

8
QUI

01:55 0.7
04:17 0.6
07:25 0.8
10:55 0.5
14:04 0.7
17:14 0.5
20:06 0.6
23:21 0.5

9
SEX

02:04 0.6
05:02 0.5
08:44 0.7
11:34 0.6
14:57 0.8
18:31 0.5
21:46 0.6

10
SÁB

05:38 0.4
09:59 0.7
12:38 0.7
15:34 0.8
19:21 0.5
23:14 0.7

11
DOM

06:02 0.3
11:12 0.8
14:19 0.7
16:06 0.7
20:02 0.5

12
SEG

00:10 0.8
06:34 0.2
12:17 0.9
20:34 0.5

13
TER

00:51 0.9
07:01 0.1
13:10 1.0
20:57 0.5

14
QUA

01:25 1.0
07:32 0.0
13:55 1.1
18:27 0.5
20:57 0.5

DIA HORA ALT (m)

1 
QUI

02:30 1.0
09:36 0.0
16:11 1.2
21:43 0.3

2
SEX

03:04 1.0
10:13 0.0
17:13 1.1
22:24 0.3

3
SÁB

03:36 1.0
10:58 0.0
18:19 1.0
23:06 0.4

4
DOM

03:54 1.0
11:47 0.1
16:21 0.9
18:00 0.8
19:30 0.9
23:47 0.4

5
SEG

04:21 1.0
12:34 0.1
16:49 0.8
19:02 0.8
20:38 0.8

6 
TER

00:28 0.4
05:04 1.0
13:21 0.3
17:09 0.8
19:58 0.7
21:39 0.7

7
QUA

01:19 0.4
06:00 0.9
14:09 0.4
17:53 0.8
20:39 0.7
22:30 0.7

8
QUI

02:21 0.4
07:00 0.9
09:43 0.7
11:08 0.8
15:02 0.5
18:45 0.7
21:11 0.6
23:08 0.7

9
SEX

03:38 0.4
08:09 0.8
10:02 0.8
12:09 0.8
16:04 0.5
20:02 0.7
22:00 0.7
23:54 0.7

10
SÁB

04:53 0.3
12:58 0.9
17:41 0.6

11
DOM

00:30 0.7
05:58 0.2
13:26 0.9
19:11 0.5
23:38 0.8

12
SEG

06:54 0.1
13:56 1.0
19:51 0.5

13
TER

00:30 0.9
07:39 0.1
14:28 1.0
20:24 0.4

14
QUA

01:17 1.0
08:13 0.0
14:58 1.0
21:00 0.4

J U L H O •  AG O S TO •  S E T E M B R O  
Calendário Lunar

J U L H O
D S T Q Q S S 

21 22 23 24 25 26
20

1 2 3

27
14 15 16 17 18

12
19

137 8 9 10
4

11
5 6

28 29 30 31

A G O S T O
D S T Q Q S S 

19 20 21 22 23 24
25 26 27

1 2

11
18

12 13 14 15 16 17
4 5 6 7 8 9

3
10

28 29 30 31

S E T E M B R O
D S T Q Q S S 

22 23 24 25 26 27
21

1 2 3 4

28
15 16 17 18 19

13
20

148 9 10 11
5

12
6 7

29 30
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VITRINE da pesca
PRODUTOS

Massa do Cola Pegadeira de Tilápia Tradicional
As Massas do Cola entraram no mercado com a promessa de serem eficientes na captura de 
Tilápias e Tambas. Com receitas exclusivas que garatem boa atratividade aos peixes e boa liga 
as Massas do Cola não decepcionam quando o assunto é pescaria! E não se engane pensando 
que estas massas atraem somente estas duas espécies de peixes pois são eficientes também 
para espécies como: Pacu, Carpa, Curimba, Bagres, Matrinxã e etc....A Massa do Cola é muito 
fácil de preparar, basta adicionar água do local da pesca (lago, tanque,rio ou represa). 

Molinete Daiwa Vadel BR 4000 

Estojo Meiho Duo Reversible D86 

Isca Daiwa Steez Frog 60mm 16.5g 

A série Vadel-BR possui componentes de alta qualidade para uma performance confiável, suave e 
poderosa. Apresenta-se com uma linda pintura perolada e possui carretel duplamente anodizado, 

dando um ar de sofisticação para o produto. O molinete Daiwa VADEL-BR é equipado com corpo de 
alumínio, promovendo força e maior estabilidade interna. Para aumentar a resistência a corrosão 

e arranhões, possui corpo e estrutura de alumínio anodizado. Digigear em tamanho maior 
(Sistema Digigear™). A série de molinetes Daiwa VADEL-BR integrou o maior DRIVE GEAR 

da história da empresa. O benefício é um maior contato entre os dentes da engrenagem, 
trazendo maior fluidez e durabilidade. Manivela de alumínio desenroscável. Este modelo 
garante zero movimento entre o corpo e o braço do molinete. Esta garantia oferece ao 
pescador maior confiabilidade e controle durante o uso do produto. O Air Rotor pesa 15% 

menos do que rotores tradicionais. A sua forma única reduz peso desnecessário enquanto distribui a energia gerada no 
recolhimento de forma mais uniforme através do rotor para máxima resistência. Este modelo de carretel garante 100% 
do uso da linha, sem perdas. Você pode colocar a capacidade máxima de linha sem correr o risco de emaranhados. O ABS 
causa menos fricção no lançamento e permite que você os realize de forma mais fácil e atingindo maiores distâncias. O 
seu maior diâmetro permite que a linha corra livremente e com menos memória.

O estojo Meiho Duo D86 , pode ser utilizado para iscas artificiais, anzóis, chumbadas entre outros 
acessórios pequenos. É um estojo de alta qualidade, pois conta com paredes mais grossas, 
abertura nos dois lados e duas travas em cada lado. Possuindo assim 12 compartimentos. 

Frog desenvolvido pela Daiwa, que carrega a marca Steez, um dos nomes mais fortes do fabricante! 
Com material super resistente, ação em zigue zague com distância de deslocamento reduzida, 
perfeita para ser trabalhada em pequenos espaços. Corpo hidrodinâmico de excelente flutuabilidade 
e anzol com acabamento SaqSas, revestimento à base de flúor que melhora em até 40% as fisgadas! 

Disponível na www.pescapinheiros.com.br

Na www.alfapesca.com.br

Na www.mgpesca.com.br

Nas melhores lojas!

Carretilha Shimano Scorpion MGL 150XG/151XG

Vara Lumis Stinguer Cast 6'2 Pés 1,86m 12lb Inteiriça

A nova Carretilha Shimano Scorpion adotou carretel MGL de alta luminosidade, capacidade 
de projeção de alta distância e baixa trajetória de arremesso. A engrenagem do micro-
módulo é montada dentro do corpo HAGANE de alta rigidez. Corresponde a vários peso 
de iscas com um enrolamento suave e poderoso. O sistema de freio SVS oferece a melhor 
potência de frenagem com fácil ajuste. Modelo: Shimano Scorpion MGL 150XG/151XG.  
Rolamentos: 8. Relação de recolhimento: 8.5:1. Recuperação por volta (IPT): 91cm. Peso: 215g. Drag 
(ação de frenagem): 5,5 kgs. Capacidade de linha: 16lbs / 100mts. Fabricada na Malásia. 

Lançamento Lumis Stinguer. Fabricada em carbono japonês de alto 
módulo 46 TON, apresentando leveza, sensibilidade e resistência 
ao mesmo tempo. Passadores FUJI Concept, resistentes a linhas de 
multifilamento. Reel seat Fuji com acabamento em fibra de carbono e blank exposto, para maior sensibilidade. Cabo 
em cortiça de altíssima densidade e qualidade..

 Na www.serrapesca.com.br

Nas melhores lojas do ramo!
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Caro leitores e pescadores o Brasil é, com certeza, um país continental! Você 
percebe muito bem isso andando, ou pescando, de norte a sul e aproveitando 
para fazer um pouco de turismo.  

A
pesar de já ter pes-
cado duas vezes no 
Delta do Parnaíba 
(MA-Maranhão), pro 
lado leste na Ilha das 

Canárias (Cidade de Araioses), des-
ta vez tivemos a oportunidade de 
explorar mais duas regiões de pes-
ca próximas:Primeira Cruz e Tutóia 
(essa do lado oeste do Delta do Par-
naíba). 

O Delta do Parnaíba é uma área 
de proteção ambiental e considera-
do o terceiro maior delta oceânico 
do mundo. Uma maravilha da natu-
reza onde mangues, dunas, lagoas, 
animais silvestres, rios,e  mais de 70 
ilhas formam uma morada e berçá-
rio para muitos tipos de peixes.  

No Delta do Parnaíba os Guarás 
são um show a parte. Povoam toda a 
região e são muito procurados e fo-
tografados pelos turistas! 

A prática da pesca esportiva nes-
sas regiões pode ser feita em várias 
modalidades,usando plugs, jighead, 
jumpingjig e principalmente o fly 
para tentar os tarpons.

A região é famosa por conter 
grandes robalos flechas e grandes 
tarpons.

São regiões ricas em estruturas onde se pode achar uma grande diversidade de peixes.
Como os manguezais. E cercos abandonados. 

Para esse roteiro, eu e meu parceiro de pesca Eric Andersen, planejamos em conjunto com o Eduardo 
Abreu, da 3D Fishing,dois dias de pesca em cada região (Primeira Cruz e Tutóia), e com um rápido pas-
seio turístico pelos maravilhosos Lençóis Maranhenses.

POR GILBERTO REBANE

Delta do Parnaíba!
ESPECIAL

Robalos e muito mais em Primeira Cruz e Tutóia no Maranhão
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Nosso trajeto compreendeu 
ir de São Luis/MA com carro alu-
gado até a cidade de Humberto 
de Campos, são 180 km. Lá um 
barco, comandado pelo guia Sr. 
Sivico, nos esperava para irmos 
até Primeira Cruz – disseram que 
a estrada até Primeira Cruz não é 
boa, a melhor forma é um trajeto 
fluvial mesmo. Navegamos pelo 
rio por 25 minutos.  Ao chegar-
mos na pousada encontramos 
o nosso velho amigo Auricélio 
Sousa (famoso guia de pesca da 
região nordeste) e logo começa-
mos as conversas das modalida-
des de pesca e das melhores is-
cas para serem usadas na região.

No dia seguinte, primeiro dia 
de pescaria, saímos ansiosos por 
conhecer essa nova região, mas 
não tivemos muitas ações dos 
peixes.  Capturamos alguns roba-
linhos e uma pescada. Estávamos 
na expectativa de mais peixes 
e dos grandes tarpons que não 
apareceram. Minha opinião é 
que a água estava muito suja e 
doce pois nesse ano choveu mui-
to além da média no nordeste 
brasileiro. Vimos durante o tra-
jeto de carro muitas regiões ala-
gadas e nos foi comentado que 
essas chuvas foram boas para a 
lavoura, prometendo um ótimo 
ano para a colheita. 

No dia seguinte tivemos que 
cancelar a pescaria por motivos 
técnicos no barco!  Aproveitamos 
e adiantamos um dia para ir a Tu-
tóia, passando antes na cidade 
de Barreirinhas/MA para conhe-
cer o famoso Lençóis Maranhen-
ses – esse é um capítulo a parte!

Primeira Cruz parece um local 
propicio para uma boa pescaria, 
mas não pudemos aproveitar 
todo o seu potencial desta vez.  
Para comprovar será necessário 
que as condições climáticas se-
jam bem avaliadas antes de ir!

No final do dia chegamos a 
Tutóia/MA, foram mais 180 km 
de estradas ruins  uma aventura e 
tanto!

Em Tutóia fomos bem rece-
bidos pelo dono da Pousada 
Baluarte, Sr. Paterson e seus 
colaboradores.

Depois de trocar informa-
ções sobre as condições de 
pesca com o Paterson, que se-
ria o nosso guia no primeiro 
dia, nos preparamos para mais 
um novo local!

No primeiro dia em Tutóia 

conferimos as orientações do 
mestre Paterson.  As condi-
ções de pesca são totalmente 
diferentes de Primeira Cruz 
e da região leste do Delta do 
Parnaíba. A água é “quase 
sempre” clara, sofre pouca in-
fluencia de rios e das chuvas, o 
local é rico em rios e mangues, 
tornando o ambiente de Tu-
tóia um caso a parte.

Paterson nos levou a uma 
“praia”em frente a um restauran-
te onde há o que eles chamam 
de “marambaia” – estruturas co-
locadas no fundo para atrair os 
peixes.  De imediato sentimos as 
ações de alguns peixes no jighe-
ad, Eric capturou um belo peva.  
Pouco tempo depois fizemos 
um dublê de flecha – começa-
mos a nos animar. 

Depois seguimos para outros pontos mais distantes.  Esse é um tema muitíssimo interessante, há cen-
tenas de pontos de pesca na região, a área é imensa, você pode passar horas navegando e imaginando 
quantos pontos promissores para se arremessar um plug ou um camarão artificial. 

São pontos de pesca localizados ora em um rio estreito, outro rio largo ou até em imensas baias.

Nesses novos pontos fomos surpreendidos pela variedade de peixes e condições de pesca diferen-
ciadas.  A variedade de peixes compreende além dos tarpons e robalos pevas e flechas, outros como 
badejos, “garoupas”, caranhas, carapitangas, xaréus, pescadas branca e amarela, baiacus e até um bagre 
deu presença no camarão artificial (afff ). 

Meu primeiro robalo flecha em Tutóia

Mestre Sivico, nosso guia em Primeira Cruz, com a pescada capturada 
no jighead.

Eric e seu Badejo Quadrado Giba – outro robalo flecha
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Não capturamos nenhum com tamanho excepcional,a média dos robalos estava entre 3 a 4 quilos, 
mas deu pra sentir que os grandes estavam por ali. Nosso guia Paterson mencionou diversas vezes, e 
mostrou fotos, que os robalões de dois dígitos nadam por ali.

No segundo dia nosso guia foi o Auricélio Sousa, ele esteve estudando estas regiões e é um grande 
incentivador da pesca esportiva como meio de preservação. 

Saímos logo cedo e fomos direto tentar os tarpons num ponto em que há uma grande estrutura de con-
creto, um cais, ex-porto de sal.   Eric, usando o fly, capturou um baby tarpon no primeiro arremesso.

O resto do dia fomos atrás dos robalos, parando eventualmente para se tentar um tarpon. Continuamos a 
perceber a diversidade de peixes, capturamos uma linda caranha e várias carapitingas. Estas últimas andam 
em cardume e deram muito trabalho com seus toquinhos em nossos camarões.  

Alguns robalos de bom tamanho apareceram, deixando aquele sorriso na boca... 

Eric - robalo flecha Eric –mais um robalo flecha

Eric - Tarpon no Fly, capturado do ex-cais do porto de sal.

Fizemos um belo dublê de baby tarpons nos primeiros 
arremessos, muito divertido os saltos e arrancadas 
dos bichos.
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A diversidade da região:

Ao entardecer do segundo dia o por do sol trouxe mais robalos em nossas iscas.

Partimos no terceiro e último dia com o foco nos robalões, mas o vento, que já vinha nos castigando 
diariamente, resolveu assoprar mais forte, deixar as águas onduladas e as condições de arremesso e sen-
sibilidade mais difíceis do que já estavam.

Mesmo assim tivemos algumas ações pela manhã. 
Em seguida resolvemos tentar conhecer e pescar num navio afundado na barra, um bom local, 

mas o mar mexido e o vento castigando não permitiram que ficássemos poitado por muito tempo, 
saímos rapidinho de lá. 

Realmente foi um dia difícil para a pesca, navegamos por longos trechos na esperança de conseguir 
lugares mais abrigados do vento. No final do dia conseguimos mais algumas capturas. Mas, Infelizmente, 
tivemos que voltar um pouco mais cedo para a pousada. 

Mas valeu a pena conhecer essa enorme região pesqueira no litoral do Maranhão.
Como disse meu amigo Pepe Mélega: - “Tutóia é um Parque de Diversões para a pesca esportiva!” 
A seguir quero detalhar alguns pontos técnicos e observações que são “capítulos” importantes para 

se aventurar nessa região:

a) Condições de Lua e Maré
As variações das marés no nordeste 

são enormes, correm muito. No Maranhão 
são comuns variações de cinco metros nas 
Luas Cheia e Nova. Portanto, o ideal para a 
pesca são as Luas de Quarto Crescente e 
Minguante, quando a maré varia em tor-
no de dois metros.  Para aqueles que es-
tão acostumados com as marés do sul e 
sudeste a realidade lá é outro mundo. Por-
tanto, antes de se aventurar, consulte os 
guias de pesca da região. Nossa pescaria 
foi realizada em maré de quarto crescente.

b) O Vento
O Nordeste é rico em vento, alias a base 

da energia eólica no Brasil. Mas a sua intensidade é bem maior nos meses de Agosto a Dezembro.  Os 
meses ideais para a pesca são os do primeiro semestre, principalmente de março a junho, é a época co-
nhecida como inverno nordestino, quando os ventos são mais “fracos”.

Pescada Amarela

Segundo o meu amigo Alec Zeinard, esse é um tipo de 
garoupa, um Epinephelusadscensionis. Atacando o 
camarão.

O último robalo flecha, desta viagem, capturado em Tutóia. 
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c) As Chuvas
É na época do inverno nordestino, de fevereiro a maio, que as chuvas se intensificam, ocasio-

nando as enchentes e sujando as águas dos rios, o que torna a pesca, principalmente a dos robalos, 
mais difícil.

d) Os equipamentos de pesca
Cada um tem a sua preferencia, eu sugiro, na modalidade com os jighead usar linhas de mul-

tifilamento de 30 e 40 lbs,líder de 40 a 50 lbs, varas de 6.0 a 6.3 pés, de 14 a 17 lbs e com jighead 
variando do peso segundo a profundidade e velocidade da maré entre seis gramas até 20 gramas, 
eventualmente 25 gramas.

Na modalidade de bait (plugs), varas de 5.8 a 6.0 pés,para linhas de 17 ou 20 libras, linhas de 
multifilamento de 30 e 40 lbs e líder curto de 40 a 50 lbs.

Pense sempre na possibilidade de poder encontrar um grande robalo ou um tarpon gigante com 
peso superior a 10 quilos. Equipamentos mais leves, finesse, cansam muito os peixes maiores!

e) A pesca derivando

Uma forma que usamos muito foi a modalidade de deriva. Arremessávamos o jighead contra 
o barranco e íamos dando pequenos toques da linha, de forma que o camarão ”mergulhasse” nos 
drop-offs e ficasse passeando a favor da maré e sobre o fundo. Na medida em que a linha ia estican-
do íamos dando linha e dando leves toques para manter a isca ativa e no fundo. Para quem conhece, 
é algo semelhante como à pesca de piapara. Com os chumbos mais leves a certeza que a isca está 
tocando o fundo fica mais difícil, mas com o passar do tempo a percepção aumenta e o trabalho da 
isca fica mais fácil. 

f) A Imensidão do Local
Conforme já mencionei, tanto Primeira Cruz e principalmente Tutóia são uma imensidão de área 

ideal para a pesca esportiva. Observam-se centenas de locais e onde se imagina serem excelentes 
pontos de pesca com muitos peixes; há praias, drop-offs, canais, estruturas, poços, etc... Isso é ótimo 
por um lado, mas complexo por outro, uma vez que você pode ter que percorrer enormes distâncias 
e gastar muito tempo navegando com motores acima de 60 hp para ir de um ponto a outro. Um 
bom planejamento diário é fundamental para não se gastar muito tempo “passeando” de barco. Mas 
como o objetivo é capturar e fotografar os peixes deixe os guias trabalharem!

g) Turismo na Pesca: Os Lençóis Maranhenses

 
Gilberto Rebane

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

Tem que conhecer!  Quem for para essa região tem o dever de visitar e mergulhar nos lagos de 
água doce dentro das imensas dunas. Em Tutóia há uma região conhecida como Pequenos Lençóis! 
Pesquise antes e, se tiver tempo, contrate os transportes terrestres (pick-ups e quadriciclos) é mais 
demorado, mas é mais completo. Conhecer os Lençóis Maranhenses navegando pelo rio Preguiça 
(na Cidade de Barreirinhas) também é muito bonito, mas você praticamente não vê as lagoas. Aten-
ção: não pescamos, mas me disseram que no rio Preguiça há robalos e tucunarés convivendo na 
mesma galhada!

h) Turismo na Pesca: As estradas da Rota das Emoções
Essa rota é compreendida pelas regiões de Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba e Jericoa-

coara. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros lá se dirigem o ano todo. Mas, infelizmente, 
na época que lá estivemos (maio e junho-2019) as estradas que trafegamos ligando São Luis até a 
fronteira com o Piauí estavam em péssimas condições. O asfalto, apesar de novo, estava muito es-
buracado – culpa das chuvas deste inverno!?!? Tornando o traslado entre essas cidades um enorme 
risco para o viajante. 
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Ilha Solteira - SP

POR  JAIRO NACA
ROTEIRO

I
lha Solteira, mu-
nicípio brasilei-
ro no interior 
do estado de 
S.Paulo é locali-

zada próximo ao en-
contro dos rios Tietê 
e Paraná e a divisa 
com o estado do Mato 
Grosso do sul, popu-
lação estimada em 26 
mil habitantes, é uma 
estância turística por 
cumprir determina-
dos pré requisitos de-
finidos por lei estadu-
al, foi uma das poucas 
cidades planejadas do 
Brasil nasceu em 1968 
para abrigar os trabalhadores da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, o município possui diversida-
des culturais muito marcantes, por esse motivo celebra quase todos os meses uma festa diferente, 
dos quais ressaltamos o Torneio de Pesca Esportiva ao Pacu, Feira Náutica como atrativos de nosso 
esporte que é a pesca esportiva, este foi um dos motivos pelos quais escolhemos retornar a esta 
cidade por ser um privilegio estar ao lado de dois maiores rios do Brasil, o Tietê e Paraná.

Além disso vale ressaltar a historia da Pousada Kohara em Ilha Solteira, hoje capitaneadas por 
Marcelino e Mirtes Kohara e como comandante a Tia Maria que empenha junto com o Mauro e Clo-
vis o bem estar e uma cozinha caseira indescritível que todos devem provar. 

O tradicional bate e volta retornou, escolhido um fim de semana de outono após algumas 
ligações com a tia Maria e o Marcelino, agendamos uma pescaria na Pousada Kohara, em 
Ilha Solteira (SP). 

A Pousada 
A construção da pousada 

teve inicio no ano de 1996, 
com a participação de cinco 
irmãos e um sobrinho.

Iniciamos a operação co-
mercial, usando o nome fan-
tasia de Recanto do Pescador, 
até o ano de 2012, quando 
passamos a usar o nome fan-
tasia de Pousada Kohara, que 
é o sobrenome do patriarca 
da família.

A idéia central desse proje-
to foi construir um estabele-
cimento, onde a prioridade é 
a qualidade do serviço ofere-
cido ao hóspede com preços competitivos e implantar uma filosofia de preservação e conservação 
da natureza, e em especial a preservação das espécies de peixes existentes no lago da hidrelétrica 
de Ilha Solteira, em especial a do tucunaré.

Em busca dos tucunarés em 
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Para que isso tornasse uma realidade, desde o 
início de nossa atividade comercial, foi implanta-
do um sistema de cota, para captura, com quan-
tidade e tamanho, o que fez da Pousada Kohara a 
pioneira nessa prática de preservação, conserva-
ção e manutenção da espécie do tucunaré.

Vinte anos se passaram e hoje, com uma 
maior conscientização dos atores envolvidos 
nessa atividade comercial, estamos caminhando 
para a implantação da cota zero para transporte.

Após o encontro do grupo de pescadores em 
local previamente designado partimos em ôni-
bus semi leito com o conforto que a viagem exi-
ge de 10 hs por rodovia totalmente asfaltada em 

direção a Ilha Solteira, dois motoristas, em am-
biente bem descontraído regado a muito bate 
papo, bingo e carteado. 

Após a chegada na Pousada Kohara e sendo 
recepcionados pela Mirtes e Tia Maria, cada du-
pla previamente informada dos aptos e os no-
mes dos guias, partiram para ajeitar as tralhas 
de pesca pois o tempo é o principal fator neste 
momento, digo tempo de pescar é claro, pois se-
rão dois dias intensos de caçadas aos tucunarés 
do lago formado pela Usina de Ilha Solteira após 
um farto e vistoso café da manhã, com sucos, 
frutas da época, doces artesanais da Tia Maria, 
bolos, geléias etc... 

Vou salientar que nes-
ta viagem pelo segundo 
ano consecutivo e agra-
decer a confiança e a 
participação dos amigos 
Rafael e Gabriel e seus 
colaboradores  dos Su-
permercados Ayumi que 
engrandecem o grupo de 
pescadores, patrocinan-
do  um churrasco a todos 
os presentes  a qual desig-
namos previamente um 
local de fácil acesso dos 
barcos e montagem da 
infra estrutura e regado a 
um banho de rio natural e 
convidativo a todos. 

Os barcos de pesca são para dois pescadores e podem optar por pescar com iscas naturais (lam-
baris) ou iscas artificiais, os guias são especializados e preparados para estas duas opções de pesca.
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ao seu jeito a pegada do seu troféu, salientando 
que estamos sempre a favor do pescar e soltar, 
peixes apenas para consumo no local de pesca, 
mas sempre temos algumas exceções de pessoas 
que trazem alguns exemplares sem ofender a na-
tureza ou “matar” aqueles peixes que estão fora 
de medidas dos padrões normais. 

Além da licença nacional de pesca embarca-

da que todo o pescador é obrigado a portar, se 
voce optar por pescar no lado de Mato Grosso 
do Sul, deverá providenciar a licença de pesca 
estadual exigida pelas autoridades da região, é 
uma informação importante para não “estragar” 
a sua pescaria e passeio, portanto informe antes 
com o pessoal da pousada sobre estes tramites 
de licença de pesca regional. 

 Como é de praxe em todas as nossas viagens, se faz necessário uma pequena reunião de infor-
mação a todos os pescadores/turistas e os guias profissionais da Pousada Kohara para um bom an-
damento dos dois dias de pesca que temos pela frente, informações importantes sobre segurança 
de navegação, educação a bordo e o respeito mutuo entre os presentes sempre é ressaltado nestas 
pequenas palestras. 

Dado o sinal verde os tratores dos pilotos 
Mauro e Clovis tomam as suas posições nos pit 
Stops e é dada a largada para a grande captura 
e objetivo de cada um, pescar o seu “monstro” 
ou troféu do bocudo tucunaré.

Comentamos  no parágrafo anterior uma pa-
rada para um grande churrasco com a presença 
de todos os participantes pescadores e uma har-
monia com a natureza, pois este também é um 
dos principais pontos de uma pescaria, o conta-
to com a natureza água e mato, é uma injeção de 
animo para voltar e enfrentar o dia a dia da selva de pedra a qual vivemos todos os dias. 

Após passado a adrenalina dos primeiros arremessos e chegando o final de um dia de pescaria onde 
encontramos o pessoal todo antes do jantar, os bate papos sobre as melhores estratégias, pontos, gro-
tas, meio de lago, etc... as fotos dos peixes começam a aparecer, cada um contando a sua maneira e 
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No domingo segundo dia de pescaria, e a expectativa e a adrenalina do primeiro dia já passa-
ram, agora com calma e tranqüilidade e uma noite bem descansada, fomos em busca dos troféus, 
e eles não deixaram por menos e apareceram, como comprovam as fotos dos amigos pescadores 
nesta matéria.  

O dia foi passando as capturas melhorando e 
as fotos dos amigos chegando para o deleite final 
de mais um dia de pesca em grande companhia. 

Agradecendo a presença e a confiança de 
todos os participantes nesta empreitada pes-
cativa e com certeza de voltarmos para a capi-
tal de S. Paulo com as energias renovadas e já 
pensando em uma nova oportunidade de estar 
com a família da Pousada Kohara, um forte e 
grande abraço a todos.

www.pousadakohara.com.br
(18) 37424877 
Quem leva – Amazon One Travel –
Tel: (11) 991299375 Jairo Naca 
Tel: (11) 989653298 Shingi Mori 
próxima viagem 14/15 de setembro de 2019

Jairo Naca
Staff Revista Fishingnews

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

Equipe Greenfish Itu

Olá amgos a  GRENFISH de Itu ainda é uma criança, porém com grandes propósitos e metas, 
o principal é o fortalecimento da amizade entre os companheiros pescadores.

H
oje, com grandes parcerias reno-
madas na região como a Revista 
Fishingnews, Pesca e Aventura 
itu, Magrão pesca, e pesca Show 
TV,  está auxiliando no cresci-

mento e reconhecimento da equipe, onde já 
iniciamos os 1º torneios da região,com 1º ,3º e 
4º lugares da mesma equipe,sempre com aque-
la disputa saudável entre amigos e com gran-
des fisgadas. 

A equipe dos amigos, tudo em sintonia e companheirismo.

PESQUEIRO
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Danilo Camargo

A equipe foi fundada em 2016,com a iniciati-
va de dois amigos que desde pequenos adora-
vam pescar com seus pais.Então em meio a esta 
familiaridade decidiram convidar outros amigos 
e criar a equipe que foi crescendo, tendo hoje 
15 integrantes com variadas formas de pesca, 
entre elas as esportivas artificiais na modalidade 
de baitcasting, pescas naturais, barranco, marí-

timo entre outros, a equipe conta também com 
as mulheres, e é claro que hoje fazem grande di-
ferença na pesca esportiva e também acompa-
nham os maridões nas pescas. 

A equipe tem bons índices por integrantes 
com gigantes tambaquis as enormes pirararas 
sem contar os belos Black Bass,tucunas e outros 
gigantes.

Levando a pescaria esportiva como um la-
zer e diversão, sem prejudicar o meio ambien-
te e preservando a integridade dos peixes e 
qualquer outro animal. A união entre a equipe, 
hoje é formidável, procuram sempre estar pes-
cando juntos como uma verdadeira família, as-
sim encontrando uma maneira de descontrair, 
relaxar e competir saudavelmente. 

As mulheres da equipe não ficam longe dos 
gigantes, a mulherada também arrebenta na 
pesca dos brutos. 

Entretanto, vale lembrar que não é somen-
te uma equipe e sim uma família, incluindo os 
parceiros que hoje auxiliam bastante no cres-
cimento,  pois não basta ser uma bela equipe e 
sim ser uma  bela família! 

A equipe GREENFISH Itu manda aquele 
abraço a todos os parceiros e integrantes e que 
venham os gigantes, “tá aqui o bichooo”!!

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

O
pescador profissional japonês 
Toshinari Namiki foi o vencedor 
do 1º Torneio Internacional de 
Pesca Esportiva – GAWFR, que 
aconteceu entre os dias 20 e 27 

de junho, em Luiz Alves, distrito de São Miguel 
do Araguaia, às margens do Rio Araguaia, em 
Goiás. Ele obteve um total de 950 pontos em 
todos os dias de competição. O segundo lugar 
ficou com o goiano Carocinho, com 770 pon-
tos, seguido pelo brasileiro Rhusyvel Peterson, 
na terceira colocação, com 720 pontos.

Conhecido como The Machine Gun, por sua 

habilidade de arremessar muito rapidamente e 
de forma precisa, assim como uma metralha-
dora, T.Namiki recebeu o título de pescador 
mestre da Amazônia. Ele é considerado um dos 
principais pescadores de achigã (black bass) 
do mundo, tendo participado de competições 
na Europa, nos Estados Unidos, na Coreia do 
Sul e na Tailândia. Essa foi a primeira vez que o 
pescador profissional esteve na Amazônia.

O 1º Torneio Internacional de Pesca Esporti-
va atraiu centenas de pescadores provenientes 
de todas as partes do Brasil e também equipes 
inteiras dos praticantes da pesca com isca arti-

ficial do Japão, China, Argentina, entre outros 
países. O desafio da competição era de captu-
rar, por meio do uso apenas de isca artificial, 
seis espécies – Aruana, Dorada, Pirarara e Tucu-
naré, além do Pirarucu e Piraíba, considerados 
os maiores peixes de água doce do mundo.

O evento cultural, social e ecológico teve o ob-
jetivo de estimular a prática da pesca consciente 
que possibilita um convívio harmonioso com a 
natureza e a preservação ambiental, inibindo e 
desestimulando a pesca predatória. Além disso 
promoveu a “Pescaria Feminina” para fomentar a 
participação das mulheres no esporte.

Outro projeto importante foi 100 Pequenos 
Jornalistas, que alavancou a inclusão digital de 
crianças e jovens do distrito de Luiz Alves, onde 
ocorre o evento. A associação GAWFR entregou 
40 smartphones para os alunos entre 9 e 15 

anos da escola municipal de Luiz Alves, que fo-
ram usados pelas crianças para filmar a compe-
tição, realizar entrevistas com os competidores 
e compartilhar seus vídeos com outras crian-
ças, por meio do canal oficial da competição 
no Youtube e, também em suas mídias sociais.

O 1º Torneio Internacional de Pesca Espor-
tiva foi idealizado pelo japonês Keisuke Ono-
da, que mora há mais de 23 anos no Brasil e 
teve inspiração do Paris Dakar para idealizar 
esse projeto. A segunda edição do torneio está 
marcada para 2020, entre os meses de agosto 
e setembro.

Toshinari Namiki recebe o título de pescador mestre da Amazônia

Competidor japonês vence Torneio 
Internacional de Pesca na Amazônia

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

Noemi Oliveira
Mecânica de Comunicação
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- Atualmente, com base em estudos para a pro-
teção da espécie, é permitido o abate de tucunarés 
com medidas acima de 35cm e abaixo de 50cm. Há 
também um limite na quantidade de peixes defini-
do em cada região, geralmente de 10kg por pesca-
dor mais um exemplar. 

 
TUCUNARÉ (Reflexão) 
Não sendo muito técnico e tão pouco polêmi-

co, vejamos algumas informações relevantes para 
refletirmos quando falamos de pesca e solte: 

 - Se matarem um tucunaré abaixo de 1kg ou 
fora da medida estipulada por especialistas e bió-
logos, muito provavelmente ele ainda não atingiu 
sua maturidade sexual e não foi capaz de contri-
buir para manutenção e ampliação do estoque 
pesqueiro do local. 

 - Após limpar um peixe, mais de 1/3 do seu 
peso é jogado fora, pois são as vísceras, cabeça e 

espinhas. Será que vale a pena abater um peixe 
abaixo da medida? 

 - Se abaterem o peixe acima da medida esti-
pulada, o que seria próximo aos 3kg, estarão aca-
bando com uma grande matriz reprodutora, sem 
contar que a carne é mais dura e menos saborosa. 
Será que vale a pena abater um peixe acima da 
medida? 

 - Parte da população ribeirinha e alguns pes-
cadores conhecem essas informações, mas não re-
fletem sobre a importância em manter o estoque 
pesqueiro na região.  

Então, pescadores esportivos, vamos respeitar 
as regras e apoiar na conscientização de todos para 
garantirmos a continuidade do nosso prazeroso es-
porte e que nos proporciona tanta alegria e emoção!

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

CURIOSIDADE

Você Sabia? 
Tucunaré (etimologia)

POR CARLOS AUGUSTO SANCHO (ZENITH) 

Já teve a curiosidade em pesquisar a origem da 
palavra tucunaré? 

E
m alguns canais de informação e até 
mesmo profissionais da pesca disser-
tam sobre uma teoria, curiosamente 
equivocada, tendo como referência o 
tupi-guarani em tradução literal: 

 "tucun" = tucum, árvore tipo uma palmeira  
"aré" = amigo 
 Como o tucunaré se abriga próximo às estru-

turas como troncos e galhadas, interpretaram esta 
tradução como “amigo da árvore”.  

 É sabido por todos que as denominações indí-
genas são muitas das vezes composições de pala-
vras para definir algo. Desta forma, fazer uma tra-
dução literal de parte da palavra pode não trazer o 
real significado da mesma. 

 A definição “amigo da árvore” tem sido usada 
como se fosse concreta, quando não passa de uma 
suposição equivocada que foi baseada na teoria 
original divulgada em 2006 no fórum Pescaki, que 
na época tinha mais de 2 milhões de acessos e vi-
sualizações por mês. 

 Vamos desmistificar... 
 Em 2006 o ambientalista Dr. Domingos Fiorante 

Bomediano realizou uma pesquisa mais aprofun-
dada e robusta para se obter o real significado do 
nome tucunaré e identificou que tucum é um tipo 
de palmeira espinhenta comum em lugares rasos 
próximo das margens e "aré", traduzido como ami-
go, pode também remeter uma ideia de amizade, 
familiaridade ou semelhança. 

 Desta forma, segundo Bomediano, a junção de 
"tucun" (palmeira espinhenta) e "aré“ (amigo ou 
semelhante) tem o significado de “semelhante ao 
tucum” por causa da nadadeira dorsal raiada de es-

pinhos do tucunaré. Teoria esta que foi aceita pela 
Federação Brasiliense de Pesca Esportiva - FCPE 
em 2019. 

 Então, amigos pescadores, o correto até o mo-
mento é:  

TUCUNARÉ = SEMELHANTE AO TUCUM

TUCUNARÉ (Curiosidade) 
- Acasalam uma ou duas vezes por ano, normal-

mente no inverno. Podem acasalar mais vezes no 
ano se perceberem que sua população esta pe-
quena. 

- O macho prepara o ninho e reveza com a fê-
mea para proteger o ninho e o entorno. 

- Enquanto alevinos, seus maiores predado-
res são os lambaris que os devoram rapidamente 
quando o casal protetor se distrai. O interessante é 
que o lambari é o principal alimento do tucunaré 
em fase adulta. 

- Próximo de 1 ano de vida ele atinge a maturi-
dade sexual. Nesta idade ele tem aproximadamen-
te 800g e próximo dos 30cm. 

- Quanto maior seu tamanho e mais velho for, 
maior sua capacidade de reprodução. 

- Crescem em média 0,5 a 0,8 kg/ano, podendo 
variar dependendo da temperatura e quantidade 
de comida. 

Carlos Augusto Sancho (Zenith) 
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Neste inverno , apesar de um final de semana quente , recebi o convite para uma 
pescar com um amigo  que queria ensinar seu filho a dar uns pinchos  no lago de Itaipu 
no cidade de Santa Helena .

POR SILVESTRE P. DA SILVAPESCA

O primeiro tucunaré a gente nunca esquece! 

À
s seis horas da manhã , partimos em  
direção ao lago , o garoto  o Emanuel 
de 10 anos estava eufórico , mal po-
dia se conter , fazia perguntas sobre 
o comportamento dos bocudos , 

como era o ataque se era melhor pescar no fundo 
ou na superfície , qual o melhor trabalho de isca se 
rápido ou lento , foram várias perguntas até che-
garmos no lago , ao chegarmos no local desem-

barcamos e fomos ajeitando as coisas para sairmos 
, o Emanuel não se continha ficava andando em 
volta do barco , uma atividade que era até engra-
çada e muito compreensível para um pescador 
pois o primeiro tucunaré é um evento realmente 
inesquecível. 

Embarcamos e seguimos ao nosso ponto secre-
to um lugar que sempre deu bons resultados , e 
apesar do dia meio frio a expectativa era grande.

Chegamos ao local e começa-
mos a pinchar, entre ansiedade 
e cabeleiras , passamos a manhã 
sem grandes ações , resolvemos 
parar um pouco para tomar um 
lanche beber uma água e desace-
lerar o ânimo para tentar ter su-
cesso no período da tarde.

Acabamos o lanche conversa-
mos um pouco e voltamos a ati-
vidade e logo nos primeiros pin-
chos engatei o primeiro tucuna 
um amarelinho muito brigador 
que estava caçando rebojou, ar-
remessei no lugar do rebojo e ai 
foi a isca cair e o ataque aconte-
cer , os olhos do Emanuel esta-
vam fixos aos pulos do tucunaré 
que  brigou muito e foi embarca-
do , fotografado e solto.
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O peixe foi embarcado , muito foto-
grafado e solto de maneira triunfal por 
este garoto , que realizou um sonho.

Uma história que vai ficar na memó-
ria não só na do garoto Emanuel de 10 
anos mas com certeza na do seu pai e 
na minha que viu o brilho nos olhos do 
garotinho que queria realizar um “so-
nho o de fisgar seu primeiro tucunaré”.

Silvestre Pereira da Silva
Pró-staff Fishingnews

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

Alguns pinchos depois o Reinaldo pai do Emanuel fisgou seu exemplar perto de uma galhada , o 
peixe saiu debaixo da galhada e atacou a isca de meia água engolindo inteira , o peixe foi embarcado 
fotografado e solto em seguida.

Notei neste momento um certo desconforto no  rosto do Emanuel , pois até o momento não houve 
nenhum movimento na isca dele , ai mudei de estratégia , coloquei uma isca mais barulhenta e come-
cei a trabalhar perto das 
estruturas e falei pro nos-
so recruta na pesca es-
portiva arremessar atrás  
da minha isca e vir tra-
balhando a isca de meia 
água com toques firmes 
e contínuos , e em pou-
co tempo ele começou a 
gritar com euforia pois o 
ataque a sua isca foi fa-
tal, o amarelinho saltou 
e fez com que seu sonho 
de fisgar um tucunaré foi 
realizado da melhor ma-
neira possível , o seu pai 
não se cabia de tanta ale-
gria e o Emanuel de dez 
anos naquele momento 
se tornara o mais novo 
pescador esportivo do 
Brasil .
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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.

 
Milton
Isca: Artificial
Peixe: Robalo
Bertioga - SP

 
Douglas
Isca: Salsicha
Peixe: Pincachara
Arujá - SP

 
Rhafael Sakamoto
Isca: Artificial
Peixe: Pintado
Itaicy - MT

 
Paulo
Isca: Cabeça de Tilápia
Peixe: Tambacú
Parque Maeda - SP

 
Vagner
Isca: Beijinho
Peixe: Tambacú
Pesqueiro Matsumura - SP

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

 
Marco

Isca: Viva
Peixe: Piraíba

Luis Alves - GO

 
Giovani

Isca: E.V.A.
Peixe: Tilápia

Pesqueiro Takamoris - SP

 
Renan

Isca: Boiado
Peixe: Tambacú

Pesqueiro Aquarium - SP

 
Hicham

Isca: Massa
Peixe: Tambacú

Sol Pescarias - SP

 
Yamada

Isca: Fly
Peixe: Tilápia

Pesqueiro Girassol - Peruíbe
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