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I nício de primavera, após 1 ano retornamos mais uma vez para realizar uma matéria em 
um pesqueiro muito conhecido na região de São Roque e Vargem Grande Paulista, o 
Taipas de Pedras.
Recentemente num dos lagos, foi especialmente preparado para a modalidade de pesca 

com ultralight. Foi uma ideia que o Jean da Amental Fishing passou para o Marcelo Ito, dono do 
pesqueiro que gostou e implantou em um dos lagos e soltou muitas carpas húngaras e algumas 
peças de carpas ornamentais (Koi), além das carpas capins imensas e piaus existentes nesse lago.

Nessa matéria focamos mais no lago onde estão os grandes redondos, mas os outros 
lagos sempre proporcionam boas pescarias aos pescadores que frequentam o pesqueiro e 
em breve faremos uma pescaria no lago de ultralight!

Ainda falando de pesqueiros, nossa staff Naty fala que todo pescador tem um lugar que con-
sidera especial,  e para ela esse lugar é o Pesqueiro Castelinho, pescar lá é mais do que diversão...

O Pesqueiro Castelinho foi fundado em 1996 na cidade turística de São Pedro, localizado 
a 192 km de São Paulo, possui 7 tanques que somam 2,5 alqueires de espelho d`agua ,sen-
do que 5 são interligados e todos são para a prática de pesca esportiva e nessa matéria me 
concentrei no tanque principal que tem aproximadamente 29.000 mts 2, um tanque deslum-
brante e desafiador.

A represa Atibainha, ou popularmente chamada de represa de Nazaré paulista tem cerca 
de 1.557 hectares de área inundada seu reservatório 
conta uma capacidade de 290,78 milhões de metros 
cúbicos de água. Com isso torna-se uma grande opção 
para a prática de esportes náuticos, passeios de barco, 
mergulho e pesca esportiva.

Lembrando que são apenas 60km da capital, com 
rodovia duplicada e moderna e tem muitos Tucunarés e 
o melhor que se pesca o ano inteiro inclusive no inverno!

Vejam também a participação do Festival Nacio-
nal da Pesca do Dourado na Argentina por Robson 
Oliveira...a avaliação da carretilha Daiwa Tatula 100XS 
por Marcelo Pires, Coluna do Beto e Barú, Galeria de 
Fotos e muito mais...

Boa leitura e bóra pescar!
Equipe Fishingnews  
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TÁBUA DAS MARÉS • DEZEMBRO DE 2019

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

Porto de Santos - SP
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TÁBUA DAS MARÉS •  DEZEMBRO DE 2019

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

Porto de Itajaí - SC

FONTE: DHN

N O V E M B R O •  D E Z E M B R O •  J A N E I R O  
Calendário Lunar
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DIA HORA ALT (m)

16
SEG

06:13 1.2

12:06 0.6

16:53 1.1

17
TER

00:36 0.3

08:19 1.1

13:04 0.7

17:58 1.0

18
QUA

01:26 0.3

09:53 1.1

14:13 0.7

21:08 1.0

19
QUI

02:21 0.4

11:00 1.1

15:45 0.7

22:13 1.0

20
SEX

03:21 0.4

11:56 1.1

16:54 0.6

23:02 1.1

21
SÁB

04:23 0.5

12:43 1.2

17:38 0.5

23:47 1.2

22 
DOM

05:24 0.5

13:17 1.2

18:15 0.3

23
SEG

00:30 1.2

06:23 0.5

13:47 1.2

18:58 0.2

24
TER

01:11 1.3

07:15 0.5

14:08 1.2

19:41 0.1

25
QUA

01:51 1.3

08:02 0.5

14:19 1.2

20:24 0.1

26
QUI

02:24 1.4

08:45 0.5

14:34 1.2

21:09 0.1

27
SEX

03:00 1.4

09:21 0.5

14:54 1.2

21:58 0.1

28
SÁB

03:36 1.4

09:54 0.5

15:11 1.2

22:43 0.1

29
DOM

04:08 1.3

10:19 0.6

15:36 1.2

23:26 0.2

30
SEG

04:47 1.3

10:38 0.6

15:58 1.2

31
TER

00:09 0.2

05:21 1.2

10:47 0.6

16:19 1.1

DIA HORA ALT (m)

17
TER

00:45 0.2
05:11 0.8
06:36 0.8
09:00 0.9
12:54 0.5
16:58 0.8

18
QUA

01:41 0.2
10:02 0.9
13:54 0.5
18:00 0.8
20:49 0.7
22:09 0.7

19
QUI

02:41 0.2
11:00 0.9
15:00 0.5
19:19 0.8
21:00 0.7
23:11 0.8

20
SEX

03:41 0.3
11:49 0.9
16:06 0.4

21
SÁB

00:04 0.9
04:45 0.3
12:26 0.9
17:09 0.3

22 
DOM

00:53 1.0
05:51 0.3
13:02 0.9
18:08 0.2

23
SEG

01:28 1.0
06:53 0.3
13:39 0.9
19:02 0.1

24
TER

01:54 1.1
07:47 0.3
13:17 0.9
19:54 0.0

25
QUA

02:30 1.1
08:34 0.3
13:17 1.0
20:38 0.0

26
QUI

03:02 1.1
09:15 0.3
13:58 1.0
21:13 0.0

27
SEX

03:28 1.1
10:00 0.4
14:28 1.0
21:56 0.0

28
SÁB

03:26 1.1
10:36 0.4
14:58 1.0
22:38 0.0

29
DOM

03:56 1.0
10:47 0.5
15:24 1.0
23:15 0.1

30
SEG

04:24 1.0
11:11 0.5
16:02 1.0
23:51 0.1

31
TER

04:49 0.9
11:56 0.5
16:36 0.9

DIA HORA ALT (m)

1 
DOM

05:00 1.2

10:53 0.7

15:49 1.1

2
SEG

00:41 0.3

05:47 1.1

10:43 0.7

16:00 1.0

3
TER

01:32 0.4

06:43 1.0

11:26 0.8

16:09 0.9

19:32 0.9

21:17 0.9

4
QUA

02:28 0.4

08:00 1.0

13:47 0.8

16:19 0.8

18:34 0.8

22:23 1.0

5
QUI

03:26 0.4

09:34 1.0

17:38 0.7

23:09 1.1

6 
SEX

04:24 0.3

10:53 1.1

17:39 0.6

23:54 1.2

7
SÁB

05:13 0.3

11:47 1.2

18:02 0.5

8
DOM

00:34 1.3

06:00 0.2

12:28 1.2

18:32 0.4

9
SEG

01:11 1.4

06:45 0.2

13:02 1.3

19:04 0.3

10
TER

01:51 1.4

07:26 0.2

13:30 1.3

19:41 0.2

11
QUA

02:26 1.5

08:09 0.2

13:58 1.3

20:23 0.2

12
QUI

03:02 1.5

08:56 0.2

14:24 1.3

21:08 0.2

13
SEX

03:39 1.4

09:43 0.3

14:58 1.3

22:00 0.2

14
SÁB

04:19 1.4

10:26 0.4

15:30 1.2

22:53 0.2

15
DOM

05:08 1.3

11:15 0.5

16:06 1.1

23:43 0.2

DIA HORA ALT (m)

1 
DOM

04:43 0.9
11:38 0.6
16:06 0.9

2
SEG

00:24 0.2
05:13 0.9
12:17 0.6
16:43 0.9

3
TER

01:09 0.3
05:54 0.8
13:13 0.6
16:45 0.8

4
QUA

02:06 0.3
06:49 0.8
08:56 0.7
10:58 0.8
14:23 0.6
17:06 0.7
18:56 0.7
20:39 0.7

5
QUI

03:13 0.4
08:02 0.8
09:04 0.7
11:41 0.8
16:02 0.6
22:17 0.8

6 
SEX

04:23 0.3
12:11 0.9
18:00 0.5
23:21 0.9

7
SÁB

05:24 0.3
12:45 0.9
18:49 0.4

8
DOM

00:09 1.0
06:19 0.2
12:28 1.0
19:23 0.3

9
SEG

00:47 1.1
07:08 0.2
12:51 1.0
19:45 0.2

10
TER

01:17 1.1
07:54 0.2
13:23 1.0
20:21 0.2

11
QUA

01:49 1.2
08:28 0.2
13:43 1.1
21:00 0.1

12
QUI

02:26 1.2
09:00 0.2
14:11 1.0
21:45 0.1

13
SEX

03:08 1.1
09:39 0.3
14:51 1.0
22:24 0.1

14
SÁB

03:30 1.1
10:23 0.3
15:23 1.0
23:02 0.1

15
DOM

03:56 1.0
11:09 0.4
15:49 0.9
23:51 0.2

16
SEG

04:26 0.9
06:00 0.9
07:47 0.9
12:00 0.5
16:09 0.9

DIA HORA ALT (m)

18
QUA

02:00 0.6
04:00 0.5
08:13 1.2
12:58 0.8
14:09 0.8
16:19 0.7
20:00 1.1

19
QUI

00:53 0.5
02:23 0.6
04:49 0.4
09:04 1.2
13:11 0.7
14:58 0.8
16:56 0.7
20:53 1.2

20
SEX

01:09 0.5
02:58 0.6
05:47 0.4
10:06 1.2
13:58 0.6
15:15 0.7
17:30 0.7
21:36 1.2

21
SÁB

01:56 0.6
03:19 0.6
06:47 0.4
11:02 1.2
18:21 0.6
22:54 1.2

22 
DOM

03:51 0.7
07:24 0.4
11:56 1.2
18:43 0.5
23:58 1.3

23
SEG

08:11 0.4
12:53 1.2
19:04 0.3

24
TER

00:58 1.4
09:09 0.4
13:49 1.3
19:30 0.2

25
QUA

01:51 1.5
10:32 0.5
14:41 1.3
20:02 0.1

26
QUI

02:30 1.5
07:09 0.5
09:54 0.6
11:43 0.5
15:43 1.4
20:41 0.0

27
SEX

03:28 1.5
07:30 0.5
10:39 0.8
12:17 0.6
16:28 1.4
21:06 0.0

28
SÁB

04:11 1.5
08:11 0.4
11:04 0.9
13:02 0.7
17:00 1.3
21:45 0.0

29
DOM

04:49 1.5
08:49 0.4
11:54 1.0
14:43 0.8
17:36 1.2
22:09 0.1

30
SEG

05:08 1.5
09:19 0.3
13:39 1.0
15:53 0.8
18:04 1.1
23:34 0.2

31
TER

05:41 1.4
09:56 0.3
14:08 1.1
16:39 0.9
19:15 1.0

DIA HORA ALT (m)

17
TER

01:02 0.3
06:10 0.9
10:01 0.7
11:47 0.7
14:53 0.6
18:02 0.8

18
QUA

02:08 0.3
07:19 0.8
10:44 0.7
12:16 0.7
15:46 0.5
19:01 0.8
23:59 0.5

19
QUI

03:27 0.3
08:44 0.8
12:49 0.7
16:36 0.5
20:02 0.8

20
SEX

04:44 0.3
10:19 0.8
17:16 0.4
21:08 0.8

21
SÁB

05:53 0.3
11:10 0.8
17:59 0.4
22:16 0.9

22 
DOM

06:57 0.3
11:49 0.8
18:36 0.3
23:21 0.9

23
SEG

07:51 0.3
12:25 0.9
19:06 0.2

24
TER

00:17 1.0
08:44 0.4
13:04 0.9
19:49 0.2

25
QUA

01:08 1.1
06:51 0.6
09:29 0.4
13:46 1.0
20:17 0.1

26
QUI

01:59 1.1
06:08 0.5
08:02 0.6
10:16 0.5
14:19 1.0
20:47 0.1

27
SEX

02:46 1.1
06:53 0.5
09:12 0.6
11:16 0.6
15:02 1.0
21:31 0.1

28
SÁB

03:21 1.1
07:27 0.4
10:38 0.7
12:19 0.7
15:47 1.0
21:19 0.1

29
DOM

04:02 1.1
08:04 0.4
11:46 0.7
13:25 0.7
16:25 0.9
21:31 0.2

30
SEG

04:46 1.0
08:49 0.4
12:32 0.8
14:25 0.7
17:06 0.9
22:12 0.2

31
TER

05:17 0.9
09:19 0.4
13:04 0.8
15:12 0.7
17:57 0.8
23:02 0.3

DIA HORA ALT (m)

1 
DOM

05:32 1.4
09:38 0.4
13:45 1.1
16:08 0.8
18:17 1.0
23:39 0.3

2
SEG

06:00 1.3
10:04 0.4
14:15 1.2
17:38 0.8
20:00 0.9

3
TER

00:53 0.3
06:41 1.2
10:45 0.5
14:54 1.2
18:45 0.7
21:06 0.9

4
QUA

01:24 0.4
07:56 1.1
11:53 0.6
15:19 1.1
19:02 0.6
22:54 1.0

5
QUI

03:51 0.4
08:54 1.1
13:00 0.6
15:56 1.0
19:13 0.5
23:34 1.2

6 
SEX

04:49 0.3
10:04 1.2
14:00 0.7
16:23 0.8
19:19 0.5

7
SÁB

00:00 1.3
05:38 0.2
11:06 1.3
19:06 0.5

8
DOM

00:32 1.4
06:21 0.1
11:54 1.4
18:30 0.4

9
SEG

01:06 1.4
06:56 0.0
12:41 1.4
18:39 0.3

10
TER

01:51 1.4
07:38 0.1
13:26 1.4
19:17 0.2

11
QUA

02:34 1.5
08:26 0.2
14:13 1.4
20:04 0.2

12
QUI

03:41 1.5
09:02 0.2
15:23 1.4
20:43 0.1

13
SEX

04:23 1.6
09:26 0.4
16:13 1.3
21:00 0.1

14
SÁB

04:54 1.5
09:43 0.5
11:04 0.6
12:08 0.5
16:51 1.3
21:17 0.2

15
DOM

05:17 1.4
09:49 0.6
11:15 0.7
12:56 0.6
17:11 1.2
21:43 0.2

16
SEG

06:00 1.3
09:58 0.7
11:53 0.8
13:09 0.8
17:54 1.1
22:02 0.3

17
TER

07:11 1.2
10:19 0.8
12:00 0.9
13:51 0.8
15:56 0.7
18:45 1.0
22:45 0.5

DIA HORA ALT (m)

1 
DOM

04:59 0.9
08:51 0.4
12:19 0.8
15:06 0.7
17:29 0.8
22:12 0.3

2
SEG

05:44 0.9
09:27 0.5
13:02 0.8
16:04 0.6
18:21 0.7

3
TER

00:04 0.4
01:34 0.4
06:27 0.8
10:04 0.5
13:36 0.8
16:57 0.6
19:17 0.7

4
QUA

02:38 0.4
07:25 0.8
10:38 0.6
14:02 0.8
17:27 0.6
20:27 0.7

5
QUI

03:38 0.3
08:31 0.7
11:40 0.6
14:12 0.7
17:53 0.5
21:44 0.8

6 
SEX

04:25 0.3
09:47 0.8
18:08 0.4
22:44 0.9

7
SÁB

05:10 0.3
11:02 0.8
18:34 0.4
23:38 0.9

8
DOM

05:49 0.3
11:55 0.9
18:59 0.3

9
SEG

00:21 1.0
06:31 0.2
12:36 0.9
19:31 0.3

10
TER

01:04 1.1
07:08 0.3
13:12 1.0
19:53 0.2

11
QUA

01:47 1.2
07:36 0.3
13:53 1.0
20:29 0.2

12
QUI

02:25 1.2
08:38 0.3
14:23 1.0
21:02 0.2

13
SEX

03:04 1.2
09:01 0.4
09:51 0.4
15:02 1.0
21:59 0.2

14
SÁB

03:49 1.1
08:12 0.5
09:16 0.5
10:55 0.5
15:44 0.9
22:59 0.2

15
DOM

04:31 1.1
08:49 0.5
10:10 0.6
12:19 0.5
16:19 0.9
21:57 0.3
23:59 0.2

16
SEG

05:16 1.0
09:14 0.6
11:02 0.7
13:47 0.6
17:06 0.8
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VITRINE da pesca
PRODUTOS

Isca Wood Lure By Nelson Nakamura Jumping 100
Arremesse a Jumping Wood no local desejado, trabalhe com toques de ponta 
de vara e recolhimento contínuo. A Jumping Wood que tem flutuação extra 
rápida, tera movimento errático para atrair os peixes predadores.  Modelo: Wood 
Lure By Nelson Nakamura Jumping Wood 100. Tamanho: 10cm. Peso: 19g. Ação: 
Superfície Zig Zara e Stick. Composição: Madeira. Fabricada no Brasil. 

Molinete Shimano New Stradic C3000XG 

Churrasqueira Para Barco Bafinho Inox 30x20

O novo STRADIC FL - sucessor do FK - certamente terá a mesma identidade: forte e 
confiável. No entanto, existem alguns novos recursos interessantes no FL: Suavidade 
da rotação (MicroModule II, Silent Drive); Durabilidade (maior força da engrenagem 
Hagane, X Protect); Desempenho da arremesso (carretel de curso longo). Essa proposta 
faz do STRADIC FL o molinete ideal para todos os aspectos. Pode ser usado para 
qualquer tipo de pesca em água doce e é muito adequado para formas de pesca em 
que a confiabilidade e a força são importantes (pesca no rio, peixes grandes, iscas 
maiores). Ao mesmo tempo, este molinete é a escolha ideal para a pesca costeira em 
água salgada. Como a gama versátil com muitos tamanhos e relações de recolhimento, sempre haverá um 
Stradic adequado para todos os pescadores. Modelo: Stradic FL C3000XG. Relação de recolhimento: 6.4:1. Drag: 
9 kg. Peso: 225 gramas. Rolamentos: 7. Recuperação por volta: 94 cm. Capacidade de linha: 0,25mm/210 metros.

Modelo: A Bafo para Barco a Carvão. Material: Aço Inox 430. Medidas externas da 
churrasqueira: (35C x 25L x 20A) cm. Medida da grelha:  27 x 18 cm. Garantia: 3 meses 
Contra defeito de fábrica. Peso Líquido aproximado: 2,60 kg. 

Na www.pescapinheiros.com.br

Na www.martinellishop.com.br

Na www.serrapesca.com.br

Isca OCL M-Prop 140 Slim 

Calça Feminina Preto Ballyhoo

Linha Multifilamento G Soul Ohdragon WX4 YGK 4 Fios Verde

 A OCL, famosa por suas iscas de alta qualidade confeccionadas com madeira, 
está lançando duas novas artificiais de hélice, para os grandes predadores, 
com a assinatura de Maicon Bianchi, pescador experiente e especialista na 
captura dos tucunarés amazônicos. A M-Prop 140 Slim mede 14 cm tem o 
corpo mais fino e pesa 33,5 gramas, o que a torna mais fácil de ser trabalhada. Possui componentes de alta 
qualidade e acabamento de primeira linha. A hélice foi redesenhada para melhor performance e barulho e a 
garateia é VMC 2/0. Tamanho: 14 cm. Peso: 33,5 gramas. Ação: Superfície - Floating.

Calça feita com tecido de poliamida leve porem muito resistente, com proteção solar 
e de fácil uso, seca rápido e é muito confortável. O elástico não aperta a cintura e ela 
tem um ziper na perna que possibilita virar bermuda. Nos produtos de poliamida 
a proteção solar permanente de 30 a 50 UPF nas cores claras e 50+ UPF nas cores 
escuras, no algodão é de +50 UPF com duração de 50 lavagens.

Lançamento da YGK a nova linha multifilamento para pesca, foi feita para pesca com 
iscas de meia água, pois se trata de uma linha com características siking (afundante) 
tornando mais sensível a pesca de iscas de meia água, pois afunda mais rápido que outra 
linha multifilamento. O pescador pode trabalhar com qualquer peso de isca que a linha 
não influenciará na descida da isca. Indicado também para outras iscas de meia água e 
fundo, como cranck baits, spinner baits, e jigs em geral. Fabricada em 4 fios de polietileno 
(PE) fundidos com fibra especial de micro flúor garantem alta resistência , pouco arrasta 
e afundamento rápido. Especificações: 4 fios,  carretel com 150m, feito em Polietileno 
fundido com fibras de micro flúor, cor verde.

Nas melhores lojas do ramo!

 Na www.ballyhoo.com.br e nas melhores lojas do ramo!

Na www.lojaecopesca.com.br
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Após 1 ano retornamos mais uma vez para realizar uma matéria em um pesqueiro muito 
conhecido na região de São Roque e Vargem Grande Paulista, o Taipas de Pedras.

O
pesqueiro conta com 4 lagos para 
pesca, sendo que o primeiro fica 
de frente para o restaurante, e tem 
uma variedade de peixes como 
tambacus, pacús, pintados gigan-

tes, tilapias, traíras, curimbas e muitos dourados, 
além de recentemente ter realizado uma soltura de 
pirararas. O lago do meio só com tilapias e piaus, 
predominando a pesca com vara telescópica. O ter-
ceiro lago é para os pescadores que buscam peixes 
maiores como os grandes tambacus e dourados 
que habitam no lago. E o quarto lago que é exclu-
sivo para a modalidade de pesca com ultralight. Foi 
uma ideia que o Jean da Amental Fishing passou 
para o Marcelo Ito, dono do pesqueiro que gostou e 
implantou em um dos lagos do pesqueiro e soltou 
muitas carpas húngaras e algumas peças de carpas 
ornamentais (Koi), além das carpas capins imensas 
e piaus existents nesse lago.

Nessa matéria focamos mais no lago onde 
estão os grandes redondos, mas os outros lagos 
sempre proporcionam boas pescarias aos pesca-
dores que frequentam o pesqueiro. 

Em outras matérias que a equipe realizou no 
pesqueiro Taipas de Pedras, mostramos a piscosi-
dade dos demais lagos. 

Pela staff da revista contamos com o Washing-
ton, Alê e Octávio, e foram convidados o Clovis 
Nicolini, Junior (JM Pesca)e Simon(P&P by Simon). 

Chegamos no pesqueiro logo cedo, para come-
çarmos nossos trabalhos, e mostrar a piscosidade 
e se possível  capturar os grandes baguás que ha-
bitam nesse lago.

O Washington começou pescando com uma 
vara de fundo com massa e outra na boia com pão 
na superfície. No fundo na massa as ações logo 
aconteceram e saíram vários pacus, patingas e um 
tambacu. 

Na boia com pão teve o primeiro ataque, o Washing-
ton conseguiu fisgar, mas depois de brigar um pouco 
infelizmente escapou. Mas no segundo pão que ele ar-
remessou, depois de um tempo, outro ataque. Dessa 
vez o peixe não escapou, depois de uma bela e longa 
briga, um belíssimo exemplar veio para a foto!

O Octávio pescando de fundo com massa teve 
várias ações, mas os peixes estavam com os dentes 
afiados, sempre cortando ou escapando. Mesmo as-
sim conseguiu tirar alguns pacús e patingas. 

POR  OCTÁVIO TAKAHASHI

Taipas de Pedras
Pesqueiro

ESPECIAL
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Na boia cevadeira com miçangas, acertou um 
bonito exemplar de tambacu, que mostrou o rabo 
pra fora da água, então sabíamos que era grande, 
mas infelizmente o peixe acabou escapando. De-
pois de alguns arremessos acertou outro tamba, e 
esse foi para a foto.

No decorrer do dia foram poucas ações na ce-
vadeira pois apesar do tempo estar quente o ven-
to atrapalhou muito.

O Alê que estava mais ao fundo do lago come-
çou pescando na cevadeira com ração furada, mas 
foram poucas ações. Então decidiu mudar para an-

teninha, já que os peixes estavam batendo bem na 
superfície. Quando acertou na cor e modelo veio o 
explosão na isca, outro belo exemplar de tambacu, 
que chegou perto da beirada poirém acabou es-
capando. No fundo com massa teve várias ações, 
acertando pequenos pacu, patingas e tambas me-
nores. No fundo também o Alê colocou filé de ti-
lapias atrás dos peixes de couro, teve várias ações, 
mas não conseguiu tirar nenhum peixe.

Clovis e Junior que estavam do outro lado 
do lago, pescando na cevadeira com ração fu-
rada, acertaram alguns peixes. O Junior deixou 

uma vara de fundo com massa que o próprio 
produz, e teve belas capturas. O Clovis na boia 
cevadeira pegou umas matrinxãs, patingas e 
um tambacu.

O Simon deixou uma cevadeira armada com ra-
ção furada na meia água, alguns minutos depois 
a boia afundou, mas o peixe acabou escapando, 
cortando o chicote. Depois acertou um pequeno 
catfish, demorou mas a sorte virou kkk.

Pescando na cevadeira com anteninha, acer-
tou um bom tamba que depois de fisgado parecia 
um golfinho, dando saltos mostrando seu dorso, 
pena que acabou escapando, era uma “panela”. 

O Simon achou a anteninha certa, teve várias 
ações, mas não estava com a fisgada em dia. Os 

peixes sempre escapavam. Mas no decorrer do dia 
acertou alguns bons tambas e Pacús. 

E para o pescador que esta procurando um pas-
saguá e tapete, o Simon produz passaguás persona-
lizáveis de excelente qualidade, com a estrutura feita 
em alumínio e super leve. Possui velcro, caso a manta 
fure ou rasgue, o pescador pode remove-lo e ape-
nas comprar o refil (manta do passaguá). E o tapete 
que possui alça para o pescador pesar e soltar o pei-
xe com cuidado. Tanto o passaguá, quanto o tapete 
possuem capas com alça para facilitar o transporte.

Antes de finalizar, o Yamada que não deu para 
ir no dia por motivos profissionais, se comprome-
teu a ir no dia seguinte para complementar mais 
essa matéria. 
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Mas era em um fim de semana e era feriado de 
finados, então o pesqueiro estava lotado, mas nada 
impediu o Yamada e o amigo Recco de tirarem al-
guns tambas que foram para as fotos. Os tambas 
foram pegos nas antenas e na ração furada. 

Não podemos deixar de comentar sobre os 
dotes culinários do Marcelo, dono do pesqueiro. 
Que faz um belo sasaki que é um prato de sashimi 
marinado no molho de ceviche, e o carpaccio de 
tilapia, além de um sashimi de mestre!

Agradecemos ao Marcelo pela parceria e ami-
zade por confiar no nosso trabalho e a equipe do 
pesqueiro pelo ótimo atendimento de sempre e 
ao banquete que foi servido no almoço. 

Recomendamos aos leitores a conhecerem 

o pesqueiro Taipas de Pedras. Vale muito a pena 
levar sua família para passar o dia no pesqueiro, 
além de ser muito bem cuidado, com uma estrutu-
ra de primeira tem uma excelente comida e muito 
peixe para se pescar. 

Uma boa pescaria a todos e até a próxima.

PESQUEIRO TAIPAS DE PEDRAS
Rodovia Raposo Tavares, Km 47 – 2º rua à direita 
após o pedágio de Vargem Grande
São Roque – SP
Tel: (11) 4714-0549

Octávio Takahashi
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POR NATACHA BASSI (NATY)

Castelinho
Toda pessoa tem um lugar que ela considera especial, para mim esse lugar é o Pesqueiro 
Castelinho, pescar aqui é mais do que diversão...

PESQUEIRO

O Pesqueiro Castelinho foi fundado 
em 1996 na cidade turística de 
São Pedro, localizado a 192 km 
de São Paulo, possui 7 tanques 
que somam 2,5 alqueires de es-

pelho d`agua ,sendo que 5 são interligados e to-
dos são para a prática de pesca esportiva e nes-

sa matéria me concentrei no tanque principal 
que tem aproximadamente 29.000 mts 2, um 
tanque deslumbrante e desafiador. O tanque é 
enorme, fica rodeado pela natureza, tem diver-
sas espécies de peixes como tilápia, carpa hún-
gara, pacu, matrinxã, cascudo, tucunaré, pinta-
do, enormes pirararas, tambacu e tambaqui. 

Por ser um tanque com muitas nascentes a 
água é bem límpida e muito bem oxigenada o 
que ajuda muito os peixes a serem fortes e bri-
guentos, dando muito mais emoção na pesca.

Meu lugar escolhido foi ao lado do restau-
rante, em cima do tablado de madeira, ali consi-
go realizar diversos tipos de pesca, pira, tam-
ba e tucunaré. 

Comecei a montar um equipamento para pi-
rarara, carretilha perfil alto, vara de 100 libras, 
linha 0,90 e anzol 4/0, e como isca cabeça de 
tilápia, montei um segundo equipamento exa-
tamente igual, mas como isca uma guelra. Ar-
madas as duas varas pesadas é hora de montar 
a minha preferida rsrs, aquela que me rende be-
los redondos. 

Comecei a cevar bem próximo de mim com 
ração utilizando um estilingue, sei que ali sem-
pre costuma ter tambaquis e tambacus e não 
demora muito e eles realmente apareceram. 

Pesqueiro

Pesca e Lazer



20 21

É nessa hora que arremesso minha cevadeira 
com chicote de 3 metros, boia guia e ração, arre-
messo diversas vezes, mudo a ração, a altura da 
boia guia e nada, eles comiam tudo ao redor e 
não pegava de jeito nenhum. 

Então decido mudar, troco a boia guia por 3 
evas na linha e nos primeiros arremessos peguei 

um tamba de médio porte, então percebo que 
acertei no esquema e continuo assim, e não de-
mora muito.

Eis que uma explosão se deu no boiadinho 
e não tive dúvidas, era ele rsrs, o rei do lago, o 
verdadeiro tambaqui legítimo, nessa hora o co-
ração começa a bater mais forte, parece que vai 

sair pela boca, vários pensamentos se passando na cabe-
ça, será que vai escapar? 

Será que não vai arrebentar a linha? E para a alegria 
aqui da pescadora ele entra dentro do passaguá e aquela 
tensão total e stress vai embora e dá lugar a um sorriso 
lindo de ter um “verdão” em meus braços. 

Continuo no mesmo esquema só que em vez de ração 
opto por usar o que mais gosto e domino que é anteni-
nha, tento diversas cores e modelos e uma delas acabo 
acertando, mas os tambas resolveram jogar sujo comigo 
e diversos deles corriam para debaixo do tablado, quan-
do não, escapavam, fico enfurecida pois foram cinco tam-
bas perdidos, nessa hora o humor muda, o stress volta, os 
arremessos já não saem como o esperado e resolvo dar 
uma pausa. 

Pensei comigo mesma “vou tentar a pesca de tucuna-
ré”, pesca que não domino e nem tenho pratica alguma, 
mas como nessa matéria fui preparada e focada para ele 
também resolvo arriscar. 
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mingos e feriados o restaurante é aberto com 
uma comida sensacional, servida no fogão a 
lenha, com uma enorme variedade de saladas, 
massas, carnes, peixes assados e fritos, tudo 
feito com muito amor e carinho para agradar 
aos clientes e amigos que ali frequentam. 

O restaurante é todo rústico e parte dele 
fica suspenso dentro do lago com dois andares, 
onde no segundo tem uma área reservada para 
descanso com uma visão linda e panorâmica de 
todo o lago principal. Para os pescadores da se-
mana existem duas opções, a primeira é pedir 
marmitex, o pesqueiro mesmo se encarrega de 
fazer os pedidos pois vem de fora, e a segunda é 
o pescador fazer seu próprio churrasquinho na 
beira do tanque, lembrando que esta opção é 
válida somente de segunda a sexta e aos sába-
dos, domingos e feriados o churrasco é permiti-
do somente na janta. 

Retorno a pescaria e fui trocar as iscas e os 
pontos das varas de pira, feito isso retomo a pes-
ca de superfície, mais uma vez repito o processo 
de cevar, e nada de tamba subir então decido 
colocar o famoso “diretinho” que é cevadeira e 
chicotinho curto, nessa me entra uma tilápia, 
uma carpa e um tamba de médio porte. 

Confesso que apanhei bastante, errei diversas 
vezes, pinchei muitas vezes, não sabia qual era a 
melhor estratégia, se é mais no fundo, na superfície, 
se a ação é rápida ou lenta, só sei que levei 2 caixas 
de iscas artificiais, um equipamento leve, uma vara 
de 17 libras e uma carretilha perfil baixo própria 
para a pesca de tucunaré e seja que Deus quiser. 

Comecei com a isca de superfície e sem su-
cesso, mudei para a meia água e deu ataque, 
mas infelizmente perdi a isca, coloquei uma bem 
parecida e várias pinchadas em locais diferentes 
e meu troféu apareceu. 

Sei que é um tucunaré fêmea devido a não 
ter aquele cupim na cabeça, meu primeiro tucu-
naré, esse com certeza ficará gravado em minha 
memória, um espetáculo, os olhos brilhavam de 
tanta alegria, fiquei admirando sua beleza por 
alguns segundos. 

Feliz continuei minha caçada aos tucunas, fo-
ram mais duas ações, mais dois para meu álbum 
de fotografias, até que me sai bem para uma pri-
meira pescaria de tucunaré. Numa pausa para o 
almoço pedimos marmitex, pois o restaurante é 
fechado de segunda a sexta, e aos sábados, do-
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to meu esposo estava engatado com um tamba. 
Feliz e realizada em tirar a rainha do lago volto a 
atividade de tamba e foi só sucesso, os peixes esta-
vam ativos demais, mau caia a cevadeira na água 
e já começavam a subir, foram muitos tambas ti-
rados, muitos perdidos também, mas feliz demais 
em ver que hoje foi meu dia de sorte, saio alegre, 
feliz e contente pela quantidade e variedade de 
peixes fisgados, é sensação de dever cumprido 
e não poderia ser diferente, afinal de conta esse 
pesqueiro é sensacional, muito acima da média. 

Muitos pescadores gostam de passar mais que 
um dia no pesqueiro, e no Castelinho isso pode ser 
feito acampando ao redor dos lagos, onde você 
será contemplado com um céu lindo, repleto de 
estrelas, ou nos apartamentos com excelentes aco-
modações e uma bela piscina ao dispor de todos.

A equipe de funcionários é um show à parte, 
pessoal muito simpáticos, atenciosos, prestativos, 
isso torna o local ainda mais encantador, agradável 

e deixa um gostinho de quero mais, e como descre-
ver o Alexandre, proprietário desse pesqueiro, sabe 
aquele tipo de pessoa que faz você se sentir da fa-
mília, acolhedor, carinhoso, engraçado, acho que 
a palavra certa é fantástico, lembram que comen-
tei acima que esse pesqueiro é mais que diversão, 
agora fica fácil de explicar o porquê, a somatória 
da natureza com o esporte que eu amo e pessoas 
encantadoras me fazem olhar para o Castelinho de 
uma forma toda especial.

Castelinho Pesca e Lazer 
Estrada Pedro Sanches, s/n 
Zona Rural, São Pedro - SP.
Telefone: (019) 34813447

O dia estava lindo, ensolarado, muito quente, 
perfeito, mas ao longo do dia tenho o hábito de 
dar uma descansada, uma relaxada e ficar em cons-
tante sintonia com a natureza, olhando o lago vejo 
um lindo cascudinho nadando na beirada e não 
me contive rsrs, peguei ele na mão e o pousei para 
uma foto, nisso o alarme da pira dispara e lá vou eu 
correr para fisgar, começo uma batalha árdua, uma 
intensa briga onde tento não deixar ela correr para 
debaixo do tablado, e toma linha de cá e toma linha 
de lá, tento travar ao máximo mas sem sucesso, ela 
correu e estourou a linha pra minha tristeza, nisso o 
outro alarme dispara e vou eu de novo travar outra 
briga daquelas que o pescador quase se entrega, 
consegui traze lá bem perto da margem, consegui 
vê-la, era enorme, gorda, cabeçuda, mas precisou 

de apenas uma tomada de linha pra que ela fosse 
em direção ao tablado e mais uma vez estourou a 
linha, pescar ali é muito bom para pira porém como 
existe o restaurante e o deck de madeira acaba 
se tornando difícil de tira-las pois a defesa delas é 
sempre correr para enrosco, isso só torna a pescaria 
mais desafiadora e emocionante. 

Corri para montar os equipamentos,  pois vi 
que era a hora delas, estavam ativas, comendo e 
não demorou muito para o alarme tocar e dessa 
vez fiz diferente, ao invés de ficar parada tentando 
traze-la até mim, fui andando ao lado oposto do 
restaurante e fui conseguir tira-la longe de onde 
eu estava, ufaaaaa essa eu consegui e não escapa 
mais kkkk, único detalhe é que não consegui bater 
foto com ela nos meus braços pois nesse momen-

Natacha Bassi (Naty)
Insta @naty_pesca
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aquele churrasquinho com a família e confraterni-
zar-se com os amigos.

E lógico, tem aqueles que preferem a pesca, 
mais uma opção para divertir-se por lá. A represa 
além de espécies como tilápias, traíras, lambaris, 
carás e jacundás, tem inserido também o embai-
xador da pesca esportiva no Brasil, o tucunaré da 
espécie CichlasKelberi, que atinge no máximo, se-
gundo pesquisas, por volta de 50cm.

A represa no geral é bem preservada, mas ainda 
é possível encontrar o rastro humano em alguns 
pontos, garrafas, latas, embalagens, são deixadas 
nas margens. Nada que prejudique a represa hoje, 
mas se não cuidar e preservar pode trazer algum 
prejuízo no futuro. 

Há diversas marinas no entorno da represa que 
oferecem o trabalho de descida de barcos, jets, 
lanchas e restaurante. 

Tucunarés 
de Nazaré Paulista - Represa Atibainha

POR  TIAGO MACARIN
ROTEIRO

A cerca de 60km da cidade, o município de Nazaré Paulista está localizado na porção 
Sudeste do Estado de São Paulo, limitando-se com os municípios de Bom Jesus dos 
Perdões, Guarulhos, Igaratá, Mairiporã, Atibaia, Piracaia e Santa Isabel. 

A
represa Atibainha, ou popularmente 
chamada de represa de Nazaré pau-
lista tem cerca de 1.557 hectares de 
área inundada seu reservatório conta 
uma capacidade de 290,78 milhões 

de metros cúbicos de água. Com isso torna-se uma 
grande opção para a prática de esportes náuticos, 
passeios de barco, mergulho e pesca esportiva.

Além disso em torno da represa é possível es-
tar em contato com a natureza através de passeios 
por estradas de terra, muito utilizadas por bikes, 
motociclistas e jipeiros, e ainda aproveitar para 
banhar-se nas cachoeiras e nas águas da represa.

Muito movimentada no verão, a represa che-
ga a receber inúmeros turistas que buscam além 
lazer, estarem em contato com a natureza, fazer 
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O aluguel de barcos para pesca também pode 
ser feito nestes locais, basta levar os motores elé-
trico e polpa e sair navegando. É importante tam-
bém estar em dia com os documentos e portar os 
equipamentos necessários para navegação, pois a 
Marinha sempre está na água.  

A 60km de São Paulo tem Tucunaré? São gran-
des? Pega o ano todo? E no Inverno?

Bem para estas perguntas as respostas sempre 
serão sim. Tem Tucunaré, tem uns bem grandes, 
por volta de 46 – 48cm. Pega o ano inteiro e no 
inverno também.

O ponto alto de pesca na represa é no período 
de outubro a maio, onde o clima e a água estão 
mais quentes, já nos demais meses a ação do peixe 
por conta do inverno diminui, mas não para, com 

um pouco de persistência é possível 
capturá-los.

A represa é repleta de pontos de 
pesca, alguns com muitas estruturas 
como árvores, galhos, capins e alguns 
locais com pedras, onde o peixe fica a 
espreita para capturar a sua presa. Nos 
meses de grande produtividade as pes-
carias são realizadas, quase que no seu 
tempo integral, com iscas de superfície 
como zaras e sticks, as iscas de meia 
água também são uma boa pedida, as-
sim como os shads e jigs com penas, as 
conhecidas “xuxinhas”. 

Se a opção for fly, não esqueça de 
levar um remédio para dor (rsrs), pois 
a quantidade de pequenos tucunarés 
capturados é enorme, com equipamento equilibrado a brincadeira é garantida. 

Vale lembrar ao pescador que o conhecimento e experiência de pesca conta muito, é importante 
buscar sempre informações sobre o clima e a atividade do peixe. 
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TMR FISHING ADVENTURE
Tiago Macarin

Para a pesca de tucunarés a dica é utilizar varas de 
10 a 14lbs com 5’8” a 6’0” de comprimento, carretilhas 
ou molinetes com linhas de 10 a 20lbs e shock líder 
de 20 a 25 lbs. Se a opção for o fly equipamentos nú-
meros 4 a 6 são uma boa pedida, as iscas podem ser 
poppers, streamers e clousers, com tamanhos entre 5 
a 8 cm e anzóis variando do nº 10 a 20 (dependendo 
o modelo). 

Já com iscas de bait as opções são variadas, na super-
fície com zaras e sticks entre 5 e 10cm, meia água de 5 
a 7,5cm além de shads com tamanhos entre 5 a 10cm e 
jighead de 3 a 5gr e ainda anzol off set montado com ou 
sem jumbo nos tamanhos 2 e 1/0.

Lembrando sempre que a cor das iscas e o tipo de 
trabalho a ser feito depende muito das circunstâncias 
do dia da pescaria. Ah já estava esquecendo, não esque-
ça de levar o celular ou uma câmera fotográfica para as 
imagens dos peixes e as belezas naturais da região, e 
sempre praticar o pesque e solte.
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POR ROBSON OLIVEIRARELATO DO LEITOR

C
onsiderando que sou fanático com 
pescaria, fiz mais uma sugestão que 
sabia ser do agrado dela, vamos à 
Argentina pescar no seu aniversá-
rio¿ Ela gostou da ideia. O assunto 

evoluiu e houve concordância, com definição do 
dia de saída e retorno. 

Ao chegarmos em casa, imediatamente, fiz con-
tato com a Cabana Don Julian, em Paso De La Pa-
tria, local que frequentamos há 11 anos e fizemos 
grandes amigos. Não demorou responderem ao 
contato, confirmando as vagas. O segundo passo, 
rapidamente, fui para internet buscar os melhores 
preços de passagens, logo encontrei e fechei. Pen-
sei, agora não há como desistir.

Nas últimas pescarias, tanto para o Amazonas 
e Argentina, temos encontrado dificuldades no 
transporte de tubos de varas, com preços variados 
e abusivos, seja ida ou volta. Cheguei a pagar R$ 
400,00 de Assunção a São Paulo. Decidimos que 
compraria novas varas na Argentina, que tem 
bons preços, que ficariam guardadas na Cabana, 
conforme já ajustado.

Os preparativos começaram e a ansiedade au-
mentava a cada dia e faltava decidir como ir de 
Assunção a Paso De La Patria. Em outras viagens, 
nossos amigos em Assunção nos levavam no sába-
do até a Cabana, pescavam um pouco e voltavam 
para trabalhar na segunda-feira e no retorno con-
tratávamos um táxi de um Argentino que nos le-

Em julho de 2019, Denilse, minha esposa e eu fomos conhecer as novas instalações do 
Miha Restaurante no Bairro do Jaguaré, onde servem uma excelente comida japonesa, 
que tem como proprietários os amigos Rodrigo e Lucas. Durante o almoço, voltamos 
a um assunto que já havíamos discutido por várias vezes e não chegávamos a uma 
decisão, pois se tratava do aniversário de minha esposa, que queria viajar.

Festival Nacional 
Pesca Del Dorado

Paso de La Patria-AR
vava ao aeroporto de Assunção. Desta vez, contra-
tamos para fazer o itinerário completo, Aeroporto 
Assunção-Cabana-Aeroporto. A outra alternativa 
seria ir de São Paulo a Buenos Aires, com pernoite 
naquela cidade e no outro dia pela manhã viajar 
para Corrientes. O custo seria muito maior, com 
mudança de aeroporto.

Procuramos levar o mínimo em roupa e equi-
pamentos de pesca, para ficar dentro do limite de 
peso de duas malas de 23 kg e não pagar pelo ex-
cesso, que também tem preços exorbitantes.

Finalmente chegou o dia da viagem, 16 de agos-

to de 2019. Fomos até uma daquelas empresas fora 
do aeroporto de Guarulhos, que guardam seu carro 
em estacionamento pelo tempo que precisar, que é 
mais barato que deixar no próprio aeroporto. Em-
barcamos em vôo da Gol, que cumpriu o horário 
estabelecido, tanto na ida como na volta. 

Desembarcamos em Assunção, onde já nos espe-
rava o amigo taxista Sérgio, que mora em Corrientes. 
Fomos chegar à Cabana Don Julian às 20h00, nos 
acomodamos, tomamos banho e fomos saborear as 
carnes e vinhos argentinos, tendo de entrada os fa-
mosos empanados e deliciosos queijos.
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Após o jantar já escolhi duas boas varas para pes-
car dourados e pintados. Nossas carretilhas já tinham 
linhas de multifilamento suficientes e adequadas, 
sendo que as varas para piaparas não me agradaram 
e deixei para compra-las em alguma loja.

Na noite da sexta-feira, tivemos notícia que ha-
veria um torneio de pesca do dourado, o Festival 
Nacional Pesca Del Dorado número 56, com devo-
lução, a realizar-se no domingo de 09h00 às 14h00.

Acordamos as 6h00, preparamos e tomamos 
um café reforçado, saindo para pescar às 7h40. A 
decisão foi começar pescando dourado e a tarde 
pescaríamos as bogas, piaparas. Começando a 
pescaria, minha esposa pegou uma grande boga 
na isca artificial, enquanto corricava. Não demorou 
muito, e tive um forte tranco em minha vara, fis-
guei e começou a briga por alguns minutos, pelo 
primeiro salto já percebemos que era um bom 
dourado, acima de seis quilos.

O nosso piloteiro Juan, excelente profissional, 
nos apresentou duas varas para pescar piaparas. 
Na minha visão, eram melhores dos que encontrei 
na Cabana, mas achei que tinham pontas muito fi-

nas, mas as comprei.
Á tarde, depois de realizada a inscrição do tor-

neio, tentamos pescar com isca artificial de fundo, 
na expectativa de fisgar um surubim, mas foi em 
vão. Trocamos nossas iscas para meia água e aí fis-
gamos mais alguns dourados. 

No final da tarde, decidimos pescar umas piapa-
ras. Estreamos as varas vendidas pelo Juan. Houve 
certa dificuldade para passar a linha de multifila-
mento pelos passadores, por terem pequeno diâ-
metro, pois são varas de duas partes e a mais fina 
entra na outra que é oca. Perfeita a vara e evita 
quebrar passadores e a própria vara. 

A água estava bem limpa e em qualquer lugar 
que apoitasse era peixe na certa. Por vezes, encontra-
mos cardumes de bons tamanhos de bogas, entre 2 
a 3,5 quilos. As varas foram um sucesso e facilitou em 
muito nas fisgadas, em virtude de sua flexibilidade.

Procuramos descansar bem após a pescaria e dor-
mir cedo, pois no domingo teríamos o torneio, que 
participariam mais de 240 lanchas, com área do rio 
definida, podendo pescar com morenitas, nossas tu-
viras, tarariras, que são traíras, muçuns e outros peixes 

que não conhecia. Na inscrição ficamos com o núme-
ro 037. Esse é um evento organizado pelas Áreas de 
Turismo e Cultura da Prefeitura de Paso De La Patria.

Começamos o torneio utilizando a tuvira, mas 
substituímos depois de algum tempo por isca artifi-
cial e, no final da primeira hora, fisguei um belo dou-
rado, que quase não pulou, apesar de tentar só pran-
cheava. Após fisgado o peixe era necessário acionar 
uma bandeirola verde fornecida pela organização do 
evento, o que Denilse fez com grande vibração. 

Trabalhei o peixe com calma, já com o acom-
panhamento de dois fiscais. Embarcamos o dou-
radão que mediu 78 cm, registrado em formulário 
próprio pelos fiscais, era um belo exemplar que 
estava bem gordo, que superava os oito kg, mas 
precisávamos de mais. 

Continuamos a pescar, com o barco sempre em 
movimento, pois era uma das exigências do tor-
neio, conforme o regulamento que nos foi dado. 
Minha esposa teve um grande tranco em sua vara. 
Pela violência, parecia um bom dourado, mas infe-
lizmente ele escapuliu.

Ficamos apenas com um dourado até o final do 
torneio, parece que os peixes assustaram com tan-
to barulho e movimento na água. Nosso único pei-
xe não foi suficiente para atingir a premiação, que 
eram taças e equipamentos de pesca, tais como 
varas, carretilhas e outros.

Na verdade, os grandes prêmios aconteceriam à 
noite em um clube da cidade, com um jantar que 
começava às 20h00. Os prêmios principais foram: 
um carro zero km, duas lanchas, sendo uma com 
motor de 40 e a outra de 25 hp, além de duas motos.

O sorteio teria como base o número da inscrição, 
sendo o nosso 037. O carro foi o último, naturalmen-
te por ter o seu valor mais elevado. Até então não 
havíamos passado nem perto dos números sortea-
dos. No sorteio do carro, cada número era sorteado 
de uma vez, a centena que saiu foi o “0”, a dezena o 
“3”, o coração já disparou, quando saiu a unidade “5”, 
foi uma tristeza. Valeu pela participação e adrenalina 
e pelo acolhimento que recebemos no evento. Esti-
vemos perto de ganhar um carro zero na Argentina, 
pois o número sorteado foi o 035 e o nosso era o 037.
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mente em direção ao motor da lancha. Consegui 
tirá-lo de lá e ele deu um salto de mais de um 
metro, mostrando todo o seu tamanho e bele-
za. Parecia uma grande barra de ouro, valorizado 
pelo sol que já sumia no horizonte. Nesse pulo ele 
soltou do anzol e acabou com nossa alegria. Com 
certeza, tinha mais de 12 quilos. Assim é a vida de 
um pescador. Em seguida, encerramos mais uma 
pescaria no Rio Paraná.

A título de informação, informo a quem pre-
tende pescar na Argentina que a licença de pesca, 
que antigamente era competência das Cabanas 
ou hotéis emiti-las, hoje você deve entrar no site 
www.liceniasrecursosnaturales.gob.ar e pro-
videnciar seu cadastro e, em seguida, informar 
o período da pescaria, efetuando o pagamento 
com o cartão de crédito. Essas providências evi-
tam que você perca tempo, com problemas de 
sistema ou no próprio site. 

Registro nossos agradecimentos à atenção que 
sempre nos foi dispensada pelos proprietários 
e equipe da Cabana Don Julian, que nos deixam 
muito a vontade e procuram transformar os nos-
sos dias de pescaria inesquecíveis.

A festa do torneio só terminou as duas horas da 
manhã e foi difícil  conseguir um táxi e só chega-
mos à Cabana às 03h00 da manhã. Minha esposa 
não pescou na parte da manhã daquele dia.

Fazia muito frio e o André, um dos proprietários 
da Cabana, me ofereceu um macacão especial para 
utilizar na pescaria, com duplo revestimento, além 
de ser impermeável, simplesmente sensacional.

Pesquei com duas varas na parte manhã da se-
gunda-feira, fisguei um dourado de uns 7 quilos e 
outros menores, talvez pelo rio estar mais tranqui-
lo, com poucas lanchas.

Á tarde, tivemos muita ação de peixes e fis-
gamos dourados, boas curimbas, além das tradi-
cionais piaparas. Tentamos pegar algum pintado, 
procurando águas mais profundas, mas não obti-
vemos sucesso.

Considerando que 19 de agosto era o aniver-
sário de minha esposa, no jantar resolveram brin-
dá-la com assados especiais, um dourado e duas 
belas piaparas oferecidas pelos proprietários da 
Cabana Don Julian. Jantaram conosco, acompa-
nhados de um amigo deles. Ao final do jantar can-

tamos parabéns e saboreamos um delicioso bolo 
de coco com doce de leite.

Nos dois últimos dias, terça e quarta, continua-
mos fisgando vários dourados, curimbas e piapa-
ras, sem conseguir nenhum pintado. A surpresa foi 
a quantidade de piaparas, com tamanhos já consi-
deráveis, proporcionando brigas especiais. Depois 
de passar o dia pescando e segurando a vara com 
o barco em movimento, tornando-a muito pesada, 
nada melhor do que apoitar e relaxar com a pesca-
ria de bogas.

Ao final da tarde da quarta-feira, já próximo 
às 19h00, o piloteiro pediu que recolhêssemos 
nossas linhas para encerrar a pescaria. Como es-
távamos muito próximos à Cabana, pedi a ele que 
fosse se encaminhando para lá, mas iria pescar 
um pouco mais. Por minha insistência, recebi a 
compensação, com um fortíssimo tranco na vara, 
que foi seguida de uma bela ferrada. Percebemos 
logo que era um grande dourado. Trabalhei o pei-
xe por certo tempo, até que ele chegou ao barco. 
Como é comum, o peixe grande parece cansado, 
mas ainda tem muita força. Ele afundou nova-

Robson Oliveira
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REVIEW

Daiwa Tatula 100xs
POR MARCELO A. PIRES

J
á consagrada ,  a Daiwa Tatula foi desenvolvida para ser uma carretilha concorrente das 
carretilhas “coringa” que serve para todo tipo de pesca, concorrente direta da Shimano 
Curado 200 , que são carretilhas robustas feitas em alumínio.  Uma das suas caracterís-
ticas e que a transformou em uma carretilha amada e odiada pelos pescadores do Brasil 
era o fato de ser muito resistente porém com peso e tamanhos exagerados !

Fabricada à mais de 5 anos, com várias gerações e modelos, a Tatula foi se aperfeiçoando , o 
modelo anterior chamado Tatula SV contava com um carretel mais aliviado e apropriado para isca 
leves, porém o peso ainda ara um problema a ser resolvido , possuía 205g .

Essa nova geração , conta com 
corpo mais reduzido que a SV, pesa 
195g , tem carretel profundo com 
mais capacidade de linha para po-
der usar em todo tipo de pesca e 
o consagrado sistema de guia de 
linha TWS !

Com a carretilha na mão
Abrindo a caixa, vejo uma carreti-

lha preto fosco.  Os detalhes em fos-
co e o cromado chamam a atenção 
do seu corpo mais reduzido com um 
exclusivo logo marca gravado em 
sua lateral.  Parece a mesma de sem-
pre, mas pequenos detalhes diferen-
ciam das anteriores.  Um destes são 
os knobs chamados de “Soft Touch , 
que foram reduzidos de tamanho  e o 
ajuste fino que está mais escondido e 
de difícil acesso que o anterior, e isso 
por um motivo muito especial que 
logo falaremos.

O Corpo da carretilha continha 
sendo em alumínio e as laterais são 
em carbono, o sistema motriz , co-

Era uma vez uma carretilha grande e pesada ………  Só que não mais amigos !  É isso 
mesmo , agora a nova Tatula 100xs está com corpo compacto e é a mais leve das 
tatulas já produzidas , 195g.

roa e pinhão são feitos em bronze deixa a car-
retilha muito robusta para todo tipo de pesca, 
além disso a Daiwa conta com 3 tipos de velo-
cidade de recolhimento que são 6.3:1 , 7.1:1 e o 
modelo 100xs que tem 8.1:1 que será a carreti-
lha do nosso teste.  Seu carretel não é mais o SV, 
que era mais leve e apropriado para arremessos 
com iscas leves e sim o carretel tradicional da 
Daiwa, que tem maior capacidade de linha e as-
sim apropriado para pescaria de peixes maiores 
como o tucunaré açu no amazonas.

No sistema de freio do carretel encontra-se 
o tradicional  freio magnético Magforce®-Z com 
10 regulagens finas,  já consagrado e muito co-
nhecido dos pescadores.  Na minha opinião é o 
melhor sistema de freio magnético que existe, 
sendo muito bom para os pescadores inician-
tes pois dificilmente faz as famosas cabeleiras 
mesmo em dias de vento. Seu sistema de Drag 
, ou freio da carretilha,  é composto por 2 dis-

cos, sendo que o maior que vai dentro da coroa 
é em carbono, que proporciona um freio forte 
e com saída suave, chegando a 5kg conforme 
site do fabricante www.daiwa.com/br

Falando agora de uma novidade, que é o 
ajuste fino, que eu disse que está “escondido” 
, foi justamente feito assim para que se não 
usasse !  É isso mesmo, a Daiwa está inovando 
este sistema de ajuste fino chamado de “ Zero 
ajuste “ , ou seja a carretilha já vem regulada de 
fábrica no ponto exato onde o carretel fica o 
mais livre possível.   Mas como proceder , caso 
alguém mexa neste ajuste ?  Simples, o ajuste 
desta carretilha é o ponto exato onde o carretel 
não prende e ao mesmo tempo não fica com 
jogo nas laterais, para isso coloque o indicador 
no carretel empurrando-o para as laterais, e vai 
apertando o ajuste fino até que o carretel pare 
de bater nas extremidades e ainda assim não 
esteja freando !  
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Marcelo A. Pires
Apresentador do canal Pesca Verdade
https://www.youtube.com/user/PescaVerdade
Veste Roupa -  Body Fishing

Toda carretilha tem um ajuste Zero , que é 
o melhor ponto para arremessar … Segue essa 
dica galera !

O Guia de linha conta com o famoso TWS ou 
“T-Wing”  , que quando acionado o gatilho ele 
gira deixando a passagem da linha totalmen-
te aberta para melhor arremesso, este sistema 
deu muitos problemas no início, quando saiu 
nas primeiras Daiwa T3, que deixou o pesca-
dor com certo receio de comprar as carretilhas, 
mas depois de muita inovação temos um dos 
melhores sistemas de guia já feitos, e todos os 
defeitos resolvidos !

Na mão a carretilha é muito macia, compac-
ta,  o gatilho tem um desarme suave , a manive-
la gira sem folgas pois conta com o infinito anti 
reverso com roletes finos que é o mais moder-
no atualmente.

Saindo para pescar
Saindo para um dia de pescaria e testes com 

a nova Tatula, terei na tralha todo tipo de peso 
e de iscas para usar.  O peixe alvo será o Tucu-
naré Azul da represa de Furnas na cidade Capi-
tólio-MG .

Comecei usando iscas leves , na faixa de 5g 
a 7g e percebi que tinha que colocar um pou-
co mais de força que comparado com o mode-
lo Tatula SV, porém a isca viajava suave e com 
precisão , subindo para iscas de 8g a 12g  ela 
se tornou uma máquina de arremessos, muito 
confortável de arremessar, o chamado esforço 
”Zero “ no arremesso.  A carretilha preenche os 
requisitos e seu tamanho não incomoda mais,  
e os 195g de peso é aceitável pelo nível do 
equipamento . 

Resolvemos voltar ao Hotel Resorte Engenho 
da Serra que conta com 5 lagos de pesca, um 
deles  exclusivo de tucunarés e os demais com 
peixes variados …. Escolhemos o lago 1, que 
possui muitas matrinchãs que fizeram a nossa 
alegria.  Assim consegui terminar os teste com 
iscas acima de 12g até 20g , sendo que fiz arre-
messos com torpedos de 30g  para saber como 

a carretilha se portava ! É muito impressionante 
a qualidade dos arremessos com iscas acima de 
8g , não precisa fazer força alguma e as cabelei-
ras são quase inexistentes.  Para os apaixona-
dos por pesca com boias cevadeiras , o torpedo 
saia como um foguete sem freio, no arremesso 
!  O sistema de drag aguentou firme as grandes 
matrinchãs do local, e seu corpo em alumínio 
não demonstra qualquer tipo de torção ou ex-
cesso de esforço nas tomadas de linha.

Ficou claro pra mim, que sim é uma carreti-
lha versátil, feita para ser aquela coringa na tra-
lha, e principalmente boa para arremessar iscas 
de 8g pra cima ….  Comparando com as demais 
carretilhas com corpo em alumínio e sistema 
motriz em bronze , ela é a melhor em arremes-
sos, e pela qualidade das peças a torna concor-
rente direta com o Curado K que possui 199g e 
as mesmas características técnicas . Cabe aos 
entusiastas das marcas decidirem qual comprar 
!  Eu escolhi a minha ….

Material usado :
Vara Custom Kiko Pesca Verdade 5’8 17lbs
Linha Daiwa Jbraid 8x 20lbs
Flurocarbono Vexter 0,45mm
Iscas variadas 4g - 22g
Carretilha Daiwa Tatula 100xs

Especificações técnicas 
- Fabricante : Daiwa
- Modelo : Tatula TTU 100XS 
- Sistema de arremesso TWS ( T-WING SYSTEM )
- Chassi em alumínio 
- 8 rolamentos ( 7BB + 1RB ) 
- Relação de recolhimento : 8.1:1 
- Recolhimento por volta da manivela ( IPT ) : 86cm
- Drag de Freio : 5 kg ( 11lb )
- Peso: 195 gramas
- Capacidade de linha Nylon : 0.285mm - 135m 
/ 0.31mm - 115 metros / 0.33mm - 100 metros
- Capacidade de Linha Braid ( J-braid ) 30lb - 
130m / 40lb - 100m / 50lb - 75m
- Fabricado na Tailândia
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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.

 
Sulivan
Isca: Miçanga
Peixe: Tambacú
Sol Pescarias - SP

 
Claudio
Isca: Pão Boiado
Peixe: Tambacú
Pesq. Girassol - Peruíbe

 
Renê
Isca: Salsicha
Peixe: Dourado
Pesqueiro Osato - SP

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

 
Wagninho

Isca: Artificial
Peixe: Tucunaré

Represa de Furnas - MG

 
Miguelzinho

Isca: Ração do Recco
Peixe: Tambacú

Pesqueiro Matsumura - SP

 
Gabriel e Beatriz

Isca: Ração Furadinha
Peixe: Pacú

Pesqueiro Takamoris - SP

 
Bruno Salles

Isca: Artificial
Peixe: Traíra

Represa Billings - SP

 
Vinicius

Isca: Artificial
Peixe: Tucunaré

Lago de Balbina - AM

 
Felipe Negrão

Isca: Tilapinha
Peixe: Dourado

Pesqueiro Cantareira - SP

 
Renan Nogueira

Isca: Anteninha
Peixe: Tambacú

Pesqueiro Aquarium - SP
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