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Dessa vez nossa equipe se deslocou até o Pesqueiro Novo Anhanguera localizado no 
Jardim Jaraguá em São Paulo para mostrar a vocês queridos leitores um pouquinho 
do que esse local tem a oferecer.   Um pesqueiro aconchegante e repleto de peixes 

na Capital de São Paulo é sem dúvida um convite aos apaixonados por pesca!
 Além de pesqueiro, a Piscicultura Novo Anhanguera é um dos maiores fornecedores de 

peixes juvenil e alevinos e grandes exemplares de Tambacús e Pirararas entre outros para 
pesqueiros e também chácaras, sítios e fazendas.

Saindo um pouco dos pesqueiros nossa aventura dessa vez foi na baixada santista a bordo 
de uma Bass 19 da Operação Pesca Costeira sob o comando do Guia Murilo. Nos dividimos em 
duas equipes, em dois dias diferentes na busca do famoso Robalo, especificamente o Flecha. 
E foram dois belos dias de pescaria, com muita diversão, risadas, aprendizados e claro, muito 
peixe na linha!

Na outra matéria de pesqueiro vamos mostrar a pescaria que realizamos no pesqueiro Re-
canto do Pacu, em Sousas, região de Campinas, bem próximo à capital paulista. Trata-se de 
um lugar fantástico, muito bem cuidado pelo Sr. Raimundo, Raphael e Rogério. O lugar é 
conhecido pelos belos exemplares, existe uma quantidade absurda de pincacharas, cacharas, 
tambacus, enormes tambaquis e gigantescas pirararas 
no local, confiram...

Vejam também A evolução do fly uma das técnicas 
mais antigas de pesca pode ser adaptada e gerar exce-
lentes resultados nos pesqueiros por Alexandre Olo...
na coluna de aquicultura a Anatomia dos peixes e sua 
importância na manipulação durante a pesca por Fábio 
Mori...Resumo do Torneio de Robalos...Coluna do Beto 
e Barú e muito mais...

Feliz 2021 e bóra pescar!

Boa leitura e boas pescarias!!
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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 • F E V E R E I R O DE 2021

Porto de São Sebastião - SP
TÁBUA DAS MARÉS • F E V E R E I R O DE 2021

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 • F E V E R E I R O DE 2021

Porto de Paranaguá - PR
TÁBUA DAS MARÉS • F E V E R E I R O DE 2021

Porto do Rio de Janeiro - RJ
TÁBUA DAS MARÉS • F E V E R E I R O DE 2021

Porto de Itajaí - SC

FONTE: DHN

J A N E I R O •  F E V E R E I R O •  M A R ÇO 
Calendário Lunar

DIA HORA ALT (m)

15
SEG

04:23 1.4

10:34 0.4

16:19 1.3

23:47 0.2

16
TER

04:23 1.4

10:34 0.4

16:19 1.3

17
QUA

23:47 0.2

05:21 1.2

10:41 0.5

17:15 1.1

18
QUI

01:08 0.5

05:54 1.1

10:58 0.5

17:51 1.0

19
SEX

02:04 0.6

06:28 1.0

11:19 0.6

22:41 0.9

20
SÁB

03:15 0.7

07:11 0.9

11:47 0.7

14:41 0.7

23:54 1.1

21
DOM

04:38 0.7

08:41 0.8

11:00 0.8

12:26 0.8

18:00 0.6

22 
SEG

00:41 1.2

05:47 0.6

12:53 0.9

18:36 0.4

23
TER

01:21 1.3

06:39 0.5

13:21 1.1

19:08 0.3

24
QUA

02:00 1.4

07:24 0.4

13:51 1.2

19:47 0.1

25
QUI

02:39 1.5

08:09 0.3

14:17 1.3

20:26 0.0

26
SEX

03:13 1.6

08:53 0.2

14:45 1.4

21:08 0.0

27
SÁB

03:47 1.5

09:32 0.2

15:09 1.5

21:49 0.0

28
DOM

04:15 1.5

10:09 0.2

15:38 1.5

22:24 0.0

DIA HORA ALT (m)

14
DOM

03:51 1.0

10:38 0.4

15:38 1.1

22:58 0.0

15
SEG

04:08 1.0

11:00 0.4

16:08 1.1

23:23 0.1

16
TER

04:23 1.0

11:36 0.4

16:41 1.0

23:47 0.2

17
QUA

04:54 1.0

12:02 0.4

17:00 1.0

18
QUI

00:21 0.3

05:30 0.9

12:30 0.5

17:23 0.9

19
SEX

01:08 0.4

06:09 0.9

13:24 0.5

18:17 0.8

20
SÁB

02:13 0.5

0702 0.8

10:49 0.6

12:00 0.6

14:54 0.5

23:00 0.8

21
DOM

04:00 0.6

08:58 0.7

17:17 0.5

22 
SEG

00:09 0.9

06:02 0.5

11:49 0.8

18:32 0.3

23
TER

01:00 1.0

07:06 0.4

12:41 0.9

19:13 0.2

24
QUA

01:41 1.1

07:53 0.3

13:19 1.0

19:58 0.1

25
QUI

02:11 1.2

08:21 0.3

13:47 1.1

20:41 0.0

26
SEX

02:47 1.2

08:43 0.3

14:15 1.1

21:19 -0.1

27
SÁB

03:28 1.2

09:15 0.2

14:53 1.2

21:54 0.0

28
DOM

04:04 1.1

09:54 0.2

15:26 1.2

22:28 0.0

DIA HORA ALT (m)

14
DOM

05:19 1.8
09:58 0.1
14:02 1.4
16:00 1.2
18:49 1.6
23:04 -0.1

15
SEG

05:49 1.8
10:30 0.1
14:41 1.5
17:02 1.2
19:26 1.5
23:41 0.0

16
TER

06:15 1.7
11:02 0.1
15:13 1.6
18:02 1.1
20:09 1.4

17
QUA

00:13 0.2
06:38 1.5
11:39 0.2
15:53 1.5
18:56 1.0
21:04 1.3

18
QUI

00:58 0.4
07:21 1.4
12:11 0.3
16:23 1.5
19:38 0.9
22:04 1.2

19
SEX

01:51 0.6
08:43 1.2
13:00 0.5
17:00 1.3
20:06 0.8
23:06 1.3

20
SÁB

02:58 0.7
10:02 1.2
13:58 0.6
17:41 1.2
20:38 0.8

21
DOM

00:04 1.4
04:49 0.8
11:08 1.3
15:08 0.7
18:13 0.9
20:54 0.7

22 
SEG

00:58 1.5
07:09 0.6
12:04 1.4
17:02 0.7
19:02 0.7
20:49 0.7

23
TER

01:45 1.6
07:41 0.5
12:56 1.6
19:15 0.5

24
QUA

02:28 1.8
08:11 0.3
13:45 1.7
20:00 0.2

25
QUI

03:09 1.9
08:36 0.2
14:36 1.7
20:38 0.1

26
SEX

03:53 2.0
08:58 0.1
15:32 1.8
21:08 -0.1

27
SÁB

04:32 2.1
09:17 0.1
16:24 1.8
21:41 -0.1

28
DOM

05:09 2.1
09:45 0.0
17:09 1.8
22:06 -0.1

DIA HORA ALT (m)

14
DOM

03:53 1.1
08:02 0.3
16:06 1.1
21:08 0.1

15
SEG

04:21 1.0
08:40 0.2
16:49 1.0
21:27 0.2

16
TER

04:57 1.0
09:06 0.2
17:21 1.0
22:01 0.3

17
QUA

05:25 0.9
09:40 0.3
18:02 0.9
22:25 0.4

18
QUI

06:01 0.8
10:04 0.3
14:14 0.6
15:29 0.6
18:51 0.8
22:59 0.5

19
SEX

06:44 0.7
10:36 0.4
14:06 0.6
16:17 0.5
19:55 0.7
23:21 0.6

20
SÁB

02:01 0.6
04:19 0.6
07:38 0.7
11:04 0.5
13:53 0.6
17:02 0.4
21:46 0.7

21
DOM

05:21 0.5
08:51 0.7
11:55 0.6
13:25 0.6
17:46 0.3
23:34 0.8

22 
SEG

06:14 0.4
10:47 0.7
18:21 0.2

23
TER

00:25 0.9
06:55 0.4
12:06 0.8
18:57 0.2

24
QUA

01:04 1.1
07:36 0.3
12:53 0.9
19:34 0.1

25
QUI

01:42 1.2
08:14 0.3
13:27 1.0
20:12 0.0

26
SEX

02:16 1.2
08:47 0.3
14:04 1.1
20:53 0.0

27
SÁB

02:55 1.2
09:17 0.3
14:42 1.1
21:44 0.0

28
DOM

03:25 1.2
09:51 0.3
15:14 1.2
22:34 0.1

DIA HORA ALT (m)

15
SEG

04:47 1.1

11:26 0.4

16:53 1.2

23:54 0.3

16
TER

05:15 1.1

11:26 0.5

17:24 1.1

17
QUA

00:38 0.4

05:51 1.0

10:51 0.5

18:02 1.0

18
QUI

01:41 0.5

06:21 0.9

11:06 0.5

18:47 0.9

19
SEX

02:54 0.6

07:00 0.9

11:23 0.6

12:54 0.6

15:08 0.6

19:45 0.8

23:13 0.7

20
SÁB

04:02 0.6

07:54 0.8

16:28 0.5

21
DOM

00:38 0.8

05:09 0.6

09:11 0.8

17:36 0.4

22 
SEG

00:56 0.9

06:08 0.5

12:17 0.8

18:26 0.3

23
TER

01:21 1.0

07:00 0.5

12:53 0.9

19:09 0.2

24
QUA

01:49 1.1

07:43 0.4

13:26 1.0

19:53 0.1

25
QUI

02:17 1.2

08:21 0.3

13:58 1.2

20:32 0.0

26
SEX

02:47 1.3

08:58 0.3

14:30 1.3

21:11 -0.1

27
SÁB

03:15 1.3

09:36 0.2

15:02 1.3

21:54 -0.1

28
DOM

03:47 1.3

10:13 0.2

15:34 1.4

22:38 0.0

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

05:30  1.3

11:41 0.4

16:53 1.3

2
TER

00:02 0.2

06:00 1.1

12:19 0.5

17:34 1.2

3
QUA

00:47 0.3

06:23 1.0

13:06 0.6

18:24 1.1

4
QUI

01:32 0.5

06:41 0.9

09:06 0.8

10:38 0.8

14:09 0.6

19:54 1.0

5
SEX

02:32 0.6

05:58 0.8

08:45 0.7

12:00 0.9

15:45 0.6

23:41 1.0

6 
SÁB

04:06 0.7

05:04 0.8

08:34 0.7

12:56 0.9

17:17 0.5

7
DOM

00:56 1.1

08:47 0.6

13:36 1.0

18:21 0.3

8
SEG

01:47 1.2

08:58 0.6

14:04 1.1

19:09 0.2

9
TER

02:21 1.3

09:00 0.6

14:32 1.2

19:53 0.1

10
QUA

02:45 1.4

08:51 0.5

14:49 1.2

20:34 0.0

11
QUI

03:00 1.4

09:04 0.5

14:58 1.3

21:11 -0.1

12
SEX

03:00 1.4

09:04 0.5

14:58 1.3

21:11 -0.1

13
SÁB

03:34 1.4

09:53 0.4

15:28 1.4

22:30 0.0

14
DOM

03:58 1.4

10:13 0.4

15:54 1.4

23:06 0.1

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

04:19 0.9

11:26 0.4

16:21 1.0

2
TER

00:11 0.1

04:53 0.9

12:09 0.4

16:58 1.0

3
QUA

01:02 0.2

05:08 0.8

07:54 0.7

09:21 0.7

13:04 0.4

17:49 0.9

4
QUI

01:58 0.3

05:36 0.7

08:04 0.6

10:36 0.7

14:08 0.4

18:49 0.8

21:02 0.8 

22:56 0.8

5
SEX

02:54 0.4

06:11 0.7

08:36 0.6

11:32 0.7

15:23 0.4

20:06 0.8

21:08 0.8

6 
SÁB

00:00 0.9

04:02 0.5

07:23 0.6

09:02 0.6

12:17 0.7

16:43 0.3

7
DOM

00:56 1.0

06:34 0.5

13:02 0.8

17:54 0.2

8
SEG

01:43 1.1

07:39 0.5

13:45 0.8

18:54 0.1

9
TER

02:15 1.1

08:11 0.4

14:08 0.9

19:47 0.0

10
QUA

02:53 1.1

08:43 0.4

13:34 1.0

20:28 -0.1

11
QUI

03:23 1.1

09:15 0.4

14:13 1.0

21:06 -0.1

12
SEX

03:23 1.1

09:15 0.4

14:13 1.0

21:06 -0.1

13
SÁB

03:36 1.1

10:21 0.3

15:13 1.1

22:23 -0.1

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

06:56 1.9
11:02 0.2
18:58 1.5
23:28 0.2

2
TER

07:41 1.7
11:41 0.3
15:51 1.4
17:43 1.3
19:47 1.4

3
QUA

00:00 0.4
08:32 1.5
12:15 0.4
16:17 1.3
18:41 1.2
20:41 1.3

4
QUI

00:32 0.6
03:56 1.0
06:09 0.8
09:34 1.3
13:04 0.5
16:58 1.2
19:19 1.1
21:47 1.2

5
SEX

01:08 0.8
0411 1.1
07:28 0.7
10:51 1.3
14:09 0.7
17:43 1.1
19:56 1.0
23:00 1.3

6 
SÁB

02:00 1.0
04:43 1.2
08:26 0.5
12:04 1.3
15:56 0.7
18:36 0.9
20:08 0.8

7
DOM

00:09 1.4
03:26 1.1
05:02 1.2
09:13 0.4
13:09 1.5
17:53 0.6

8
SEG

01:11 1.5
10:00 0.4
14:06 1.6
19:06 0.3

9
TER

02:02 1.7
10:41 0.5
15:00 1.8
19:54 0.1

10
QUA

02:49 1.8
08:53 0.8
11:15 0.6
15:51 1.8
20:38 -0.1

11
QUI

03:28 1.8
08:17 0.6
16:38 1.8
21:15 -0.2 

12
SEX

04:08 1.9
08:53 0.4
17:21 1.8
21:56 -0.2

13
SÁB

04:47 1.9
09:23 0.2
13:23 1.2
14:53 1.2
18:04 1.7
22:30 -0.2

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

05:04 1.0
09:14 0.5
16:55 1.0
22:51 0.3

2
TER

0038 0.3
0546 0.9
09:55 0.5
17:38 1.0
22:01 0.4
23:46 0.4

3
QUA

01:53 0.4
06:23 0.8
10:16 0.5
14:02 0.6
18:19 0.9
22:21 0.5

4
QUI

00:25 0.5
03:40 0.4
07:14 0.7
10:51 0.5
13:02 0.6
15:23 0.5
19:14 0.8
22:49 0.6

5
SEX

01:19 0.7
04:57 0.4
08:16 0.6
11:08 0.6
13:10 0.6
16:34 0.4
20:40 0.8
23:12 0.7

6 
SÁB

02:08 0.8
06:10 0.4
10:02 0.6
17:25 0.3
22:08 0.8

7
DOM

00:02 0.8
02:53 0.8
07:10 0.4
11:27 0.7
18:12 0.2
23:44 0.9

8
SEG

08:01 0.4
12:16 0.8
19:01 0.1

9
TER

00:40 1.0
08:44 0.4
12:55 0.9
19:44 0.0

10
QUA

01:25 1.0
09:16 0.4
13:32 1.0
20:14 0.0

11
QUI

02:02 1.1
06:19 0.6
07:12 0.6
09:46 0.5
14:10 1.0
20:53 0.0 

12
SEX

02:42 1.1
06:57 0.4
09:55 0.5
14:55 1.1
21:27 0.0

13
SÁB

03:12 1.1
07:23 0.3
15:32 1.1
21:36 0.1

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

05:15 1.1

12:04 0.4

17:00 1.2

2
TER

00:39 0.2

05:51 1.1

12:54 0.4

17:41 1.2

3
QUA

01:39 0.3

06:23 1.0

13:53 0.5

18:23 1.1

4
QUI

02:47 0.4

07:02 0.9

14:58 0.5

19:15 1.0

5
SEX

03:58 0.5

07:53 0.8

10:58 0.7

12:39 0.7

16:09 0.5

20:36 0.9

22:54 0.8

6 
SÁB

00:54 0.9

05:09 0.5

08:58 0.7

11:09 0.7

13:13 0.7

17:24 0.4

7
DOM

01:39 1.0

06:24 0.5

13:26 0.8

18:34 0.3

8
SEG

02:06 1.0

07:26 0.5

12:51 0.9

19:28 0.2

9
TER

02:15 1.1

08:15 0.4

13:15 1.0

20:15 0.1

10
QUA

02:19 1.1

09:00 0.4

13:53 1.1

21:00 0.0

11
QUI

02:41 1.2

09:38 0.4

14:24 1.2

21:39 0.0 

12
SEX

03:08 1.2

10:08 0.4

15:02 1.3

22:15 0.0

13
SÁB

03:41 1.2

10:41 0.4

15:39 1.3

22:51 0.1

14
DOM

04:11 1.2

11:04 0.4

16:13 1.3

23:23 0.2
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VITRINE da pesca
PRODUTOS

Vara de carretilha Okuma Epixor 6´6´´ 15-30 libras 4 partes 

Molinete Daisen Hikari 3000

Bolsa Porta Carretilha Capanga Fishing

Isca Cultiva Owner Savoy Minnow 112F

Vara para Carretilha Lumis Invokada Cast 60 (1,83M) 12LBS

Carretilha Okuma Komodo SS KDS-364/364LX

A série de varas Okuma Epixor modelo Travel, 4 partes, conta com matéria prima de primeira 
qualidade! Montada com blank tubular de carbono 30-ton, super leve e resistente, e passadores 
Sea Guide em aço inoxidável SS316. Cabo bipartido em EVA de alta densidade, assim 
como o butt cap super ergonômico, reel seat com gatilho sensitivo (blank exposto) e 
ponteira anti enrosco. Linha: 15 - 30 libras. Iscas: 18 - 50 gramas. Ação: Rápida. Potência: 
Extra Pesada. Comprimento desmontada: 53 cm.

Com design desafiador e oferecendo um projeto dedicado aos pescadores esportivos 
mais ousados, o molinete HIKARI foi projetado tom da paleta laranja, em acabamento 
fosco, uma exclusividade no mercado brasileiro. HIKARI apresenta um dos principais 
conceitos da Daisen, alinhando Design e Performance com o melhor custo x benefício. 
Um das principais características são devido a sua versatilidade, qualidade e custo mais 

acessível. Molinete leve com carretel em alumínio conta também com o sistema 
de rotor balanceado, que proporciona melhor estabilidade durante o trabalho 
e recolhimento, sistema de 4 rolamentos, fricção dianteira, velocidade de 
recolhimento 5.1:1.

Bolsa tipo maleta Porta Carretilha em couro capanga com acabamento de qualidade, 
armazena uma grande quantidade de Jigs, Anzois, Linhas e é claro suas Carretilhas. 
Possui costura reforçada e fechamento de ziper, com três bolsos para guardar seus 
equipamentos. Ideal tanto pro transporte quanto pro armazenamento após o uso das 
carretilhas. Na www.pescapinheiros.com.br   

 Disponível nas melhores lojas!                               

Nas melhores lojas!

Nas melhores lojas!    

Disponivel na www.serrapesca.com.br

Na www.reidapesca.com.br

Isca Cúltiva Savoy Minnow, para os pescadores mais exigentes esta isca possui design 
diferenciado, resistência e eficiência, inovando os conceitos em iscas artificiais de alto padrão. 
Ideal para pesca de Aruanã, Black Bass, Cachorra, Dourado, Matrinxã, Piranha, Traíra, Trairão, 
Robalo, Tucunaré entre outros predadores. Tamanho: 12cm. Peso: 19g. Ação: Meia-água 
floating. Fabricado no Japão.

A Invokada possui Blank em Graphite (Carbono Japonês) IM8, ação média com 40 
milhões de módulos de Graphite por polegada quadrada. Seu Fore Grip (Cabo) 
é bipartido, confeccionado em cortiça de altíssima densidade e qualidade. 
Passadores Hardloy (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto 
e abrasão. Seu reel Seat é confeccionado em Nylon e anéis em aço de alta 
qualidade e resistência.Possui Hook Keep(Prendedor de anzóis e iscas artificiais) 
para maior segurança e comodidade. Indicada para pesca de pesqueiros e iscas 
artificiais, sua leveza e agilidade proporcionam alto rendimento na pescaria.

Toda a estrutura da carretilha KOMODO SS é feita de alumínio, para 
suportar condições extremas da pescaria. Possui carretel extra fundo de 
alumínio, com alta capacidade de linha, ideal para arremessos longos e 
precisos. Conta ainda com um chassi maior e mais reforçado, garantindo 
potência contra os grandes peixes. 
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Além de pesqueiro, a Piscicultura Novo 
Anhanguera é um dos maiores fornecedores 
de peixes juvenil e alevinos e grandes exem-
plares de Tambacús e Pirararas entre outros 
para pesqueiros e também chácaras, sítios 
e fazendas.”Tratamos os alevinos carnívo-
ros com ração de alta proteína e qualidade”  
Caso tenha interesse em comprar peixes de 
variadas espécimes entre em contato com o 
Jorge pelosfone: (11) 3911-6872.

A pescaria se inicia quando uma belís-
sima matrinxã não resiste a um pedaço de 
pão que eu havia colocado na bóia pão, a 
prateada abriu a pescaria com estilo e agi-
tou o lago com seus belíssimos saltos. Minu-
tos depois um tambacu de coloração bem 
escura foi fisgado pelo Yamada, esse não re-
sistiu a um gereroso pedaço de minhocuçu 
que o pescador havia colocado num pino 
com chicote de 1,5 metro. 

ESPECIAL

Novo Anhanguera
POR NATACHA BASSI

Um pesqueiro aconchegante e repleto de peixes na Capital de São Paulo é sem dúvida 
um convite aos apaixonados por pesca! 

Pesqueiro

D
essa vez nossa equipe se deslo-
cou até o Pesqueiro Novo Anhan-
guera localizado no Jardim Jara-
guá em São Paulo para mostrar a 
vocês queridos leitores um pou-

quinho do que esse local tem a oferecer, e para 
que tudo isso acontecesse contamos com a co-
laboração e a presença dos nossos Staffs Recco, 

Alê, Yamada, Octávio, Jean, eu rsrs e claro que 
não poderia faltar nosso Diretor Washington. 
Chegamos no local bem cedinho, fomos uns 
dos primeiros a chegar e sendo assim tivemos 
o privilégio de escolher os melhores pontos e 
como de costume ficamos todos juntos pois 
em todas nossas matérias a união, amizade e a 
resenha se faz presente.
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O dia estava bem lindo, ensolarado, sem 
vento e bem favorável para um dia perfeito de 
pesca e realmente isso só se confirmou quando 
olho para o lado e vejo Jean engatado com um 
peixe que parecia ser de couro pelo modo que 
estava correndo e tomando linha, o peixe deu 
muito trabalho, atravessou o tanque todo, cor-
reu para debaixo do batedor, tentou de várias 
maneiras escapar, mas com muita técnica, sabe-
doria e paciência Jean venceu e o troféu foi uma 

lindíssima pirarara. Decido colocar um pino com 
beijinho numa segunda vara alternativa, os pei-
xes até que atacavam a isca, porém não estavam 
levando com força e acredito que é por conta do 
chumbo que havia colocado para apoitar, deci-
do retirar para testar e vejo que isso realmente 
fez a diferença pois na primeira afundada o pei-
xe ficou e quando dou aquela fisgada percebo 
que é um peixe de porte bom, um belíssimo 
exemplar de tambacu. 

O tempo foi passando e o alarme de um equipamento armado para peixes de couro toca e Recco corre 
fisgar, era ela a rainha do lago, a famosa pirarara, essa arrancou sorrisos de alegria do pescador. As horas 
foram passando e diversas ações foram acontecendo, Alê que estava perdendo uma fisgada atrás da outra 
consegue capturar uma matrinxã. Octávio também fisga um belo tambacu na massa de fundo. Chega a 
hora do almoço e todos nós pudemos desfrutar de um delicioso tambacu recheado com vinagrete acom-
panhado com salada, arroz e maionese, tudo feito com muito amor, carinho e capricho pelo dono do pes-
queiro o Jorge Nakamura, permanecemos ali no restaurante por um bom tempo, conversamos, demos 
muitas risadas, nos divertimos e trocamos muitas informações.
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O período da tarde se inicia com Jean tendo 
trabalho nas suas varas de UL (ultra light), uma 
das varas envergou com tudo e Jean atento fisgou 
rapidinho, quando o peixe sentiu a fisgada saiu 
tomando linha sem parar, não cansava, era muito 

forte e brigador, mas depois de um certo tempo 
trabalhando de forma correta o peixe se rendeu e 
entrou no passaguá e aí pudemos entender o por-
quê estava brigando daquele jeito afinal era um 
tambacu enorme. 

Yamada que havia colocado uma vara com salsicha de isca próximo ao batedor fisga uma bela pinca-
chara, peixe maravilhoso que encanta com suas cores e listras. Parecia que aquela era a hora dos peixes 
de couro darem as caras, Octávio fisga uma lindíssima pirarara que demonstrou ser muito valente. Fico 
feliz ao ver que um tambacu não resistiu a um camarão que eu havia colocado na minha vara de espera. 
Mas a sorte mesmo está ao lado de Recco que não parava de dar fisgadas, foram 4 tambacus seguidos, 
isso mesmo pessoal, 4 fisgadas seguidas. 

Já eu e Yamada não ficamos para trás e fizemos um belíssimo duble de tambacu, logo em seguida o 
Alê fisga um tamba também. Jean que pesca com massas de fabricação própria fisga um lindo curimba. 
O tempo começa a mudar, nuvens se formam e não demora muito para que a chuva viesse a fazer com-
panhia para nós, mas isso não nos impediu que continuássemos a pescaria e mesmo debaixo de um pé 
d’água continuamos ali numa sequência de fisgadas, eu e o Yamada fisgamos mais uma pirarara cada um 
e o Alê nos presenteia com um gigante tambacu para fechar a pescaria com chave de ouro.
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Natacha Bassi (Naty)
Staff Revista Fishing News 
Insta @naty_pesca

Vale ressaltar que o Novo Anhanguera incentiva 
e apóia as crianças a praticar a pesca esportiva e res-
peitar a natureza!

 E assim se encerra nosso dia nesse pesqueiro 
que é fantástico, a variedade e a quantidade de 
peixes que ali habitam nos surpreendeu muito.  
Convidamos você e seus familiares  que desejam 
passar momentos alegres, divertidos e descontra-
ídos na beira de um lago venha para o Pesqueiro 
Novo Anhanguera que não irá se arrepender. Nós 
da equipe Fishing News agradecemos ao proprie-
tário Sr. Jorge  pela confiança depositada em nos-
so trabalho.

O pesqueiro abre todos os dias de segunda a 
domingo das 07:00hs às 17:00hs com 2 Lagos para 
pesca esportiva e os lagos de criação e engorda e 
está localizado na Estrada de Pirapora número 01, 
Jardim Jaraguá, SP. 

Telefone: (011) 39116872.
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Pescaria com a Operação Pesca Costeira 

na Baixada Santista
Com o Guia Murilo

POR  FELIPE BORDIGNON BERANEK
ROTEIRO

Olá amigo leitor, nossa aventura dessa vez foi na baixada santista a bordo de uma Bass 
19 da Operação Pesca Costeira sob o comando do Guia Murilo. Nos dividimos em duas 
equipes, em dois dias diferentes na busca do famoso Robalo, especificamente o Flecha. 

N
o primeiro dia a escalação foi o 
Adriano Recco, Guia Murilo e eu (Fe-
lipe Bordignon Beranek), nosso foco 
nesse dia era a pescaria na costeira 
de Santos e São Vicente. O dia come-

çou cedinho as 4h30 da manhã na marina Náutica 
da Ilha, localizada no jardim Casqueiro, e de lá parti-
mos em direção ao primeiro ponto de pesca e já fo-
mos presenteados no caminho com um belíssimo 
nascer do sol, que privilégio! 

Para essa pescaria, o Murilo indicou que usásse-
mos dois tipos de conjuntos, um bem levinho para 
o canal, vara 12 libras, 6’3” pés, carretilha com linha 
0,18mm (PE 1 ou 0,8) e líder 20lbs, e outro não tão 
leve para a costeira, com vara de 17 libras 6’6” pés, li-
nha 0,22mm (PE 1,5) e líder de 30lbs, e de isca, varia-

dos tamanhos, pesos e cores de camarão e jig head 
e jumping jig’s, sendo que renderam mais sucesso 
os camarões verdes e vermelhos e os jig’s laranja. 

Chegando no primeiro ponto, não deu nem 
tempo de colocar o motor elétrico na água, o 
Recco já engatou um belo peva que tomou li-
nha e veio pra foto, na minha cabeça já ocorreu 
o pensamento “esse guia é bom”, e realmente 
foram alguns pevas bons capturados. Conforme 
íamos trocando de ponto, o Murilo ia nos dando 
todas as dicas, nos dizia exatamente como era o 
fundo naquele local, onde arremessar, como tra-
balhar a isca ali, fiscalizava nosso líder e sempre 
que necessário fazia um novo nó, tudo isso para 
ajudar nas capturas e claro, evitar que alguém 
perca o peixe. 

Em um dos pontos, Murilo disse que tinha ga-
roupa, então nem pensei duas vezes e coloquei de 
isca um jumping jig colorido e desci, dei umas tra-
balhadas, engatei uns peixes pequenos e tal mas, 
de repente, algo maior bateu, e mal deu tempo de 
fazer alguma coisa, pois o peixe tomou linha, foi 
para as pedras e entocou, nessa hora veio a expe-
riencia e os três pescadores, quase que simultane-
amente, disseram “afrouxa a linha e espera, ela vai 
sair”, e depois de alguns minutos consegui forçar e 
fazer o peixe sair da toca, daí foi uma briga gostosa 
e a Garoupa veio pra foto, ufa!

Depois de alguns pontos, partimos pro ponto 
que chamamos de “navio afundado”, famoso entre 
os robaleiros, mas poucos sabem exatamente onde 
está o navio, por sorte estávamos bem de guia, e o 
Murilo nos colocou exatamente em cima do navio, 
porém a mesma experiência que o Murilo tem em 
encontrar os pontos, ele também tem em não arris-
car vidas, o tempo fechou, e vinha vindo uma tem-
pestade bem feia, tivemos que abortar a pescaria 
naquele local, pois é muito aberto e um barco com 
várias varas de carbono, se torna um para-raios, en-
tão partimos de volta pro canal, fugindo da chuva.
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No caminho, Murilo decidiu parar num ponto, 
bem na entrada do canal, para tentar pegar alguns 
peixes de pedra, e nos deu a dica do micro jig na 
pindocada. Então colocamos um jig de 5 a 7 gramas 
com apenas um suporte hook pois, o jig leve com 
um só suporte hook, faz com que enrosque menos 

nas pedras diminuindo muito a perda de iscas. Em 
um arremesso, o Murilo tomou uma pancada vio-
lenta e uma tomada de linha absurda, que briga 
boa, um belo sargo de beiço de aproximadamente 4 
quilos veio pra foto, fazendo a alegria de todos, dan-
do aquela injeção de ânimo. Naquele ponto saíram 

vários e vários sarguinhos e outros peixes de 
pedra, foi muito divertido, recomendo.

De lá partimos para dentro do canal, pra-
ticamente sem esperanças de mais pescaria, 
pois entrou um vento muito forte mesmo, 
mas guia bom é outra coisa, o Murilo nos en-
corajou e novamente nos colocou em pontos 
bem piscosos, e deu todo suporte para troca 
de equipamento, fez nó de líder, preparou 
os camarões nos jig head’s mais leves, e real-
mente funcionou, conseguimos capturar bo-
nitos pevas, até que apareceram os Robalos 
flechas! Que briga gostosa dos flechinhas na 
tralha leve, ainda mais na hora dos saltos, o 
coração dispara, muito legal essa brincadeira.

Infelizmente, tudo que é bom, uma hora 
acaba, e o dia estava terminando, mas foi um 
dia que vai ficar na memória, com muito peixe e muitas risadas, e assim encerramos o primeiro dia de pesca 
com o Guia Murilo da Operação Pesca Costeira.
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Segunda parte (Octávio Takahashi e Pepe Cadete) 
Uma semana depois da primeira pescaria o guia Murilo marcou marcou a segunda pescaria. 
Nessa pescaria Pepe Cadete e eu (Octávio Takahashi) realizamos a pescaria com foco na costeira de 

Santos e nos canais de São Vicente. As 6:00h da manhã chegamos no primeiro ponto na costeira, onde o 
guia já acertou bons robalos. Começamos pescando no jig head (10g) e camarões (5~7cm) na cor verde 
musgo ou vermelho que foi a recomendação do Murilo. 

Depois de alguns arremessos, o Murilo tomou uma pancada violenta e na primeira tomada de linha, ele 
já comentou “deve ser um Flechão”, mas do mesmo jeito que foi a batida, o peixe correu direto pra pedra 
e cortou a linha, sem chance pro Murilo reagir. Continuamos nesse ponto, acertei uma bicuda, e logo em 
seguida o Pepe pegou uma bicuda. Depois de algum tempo o Pepe começou a se sentir mal e deitou um 
pouco pra ver se passava esse mal estar. Pescamos um pouco mais nesse ponto e acertei três peixe galo. 

Pepe não estava muito bem, então partimos pra um local mais calmo, a partir daí diminuídos o peso 
do jig head. Murilo achou um pequeno cardume de peva nesse ponto. Pepe chegou a dar uns arremes-
sos nesse ponto, mas como o ele chegou no seu limite, decidimos entrar pro canal. 

No canal, o primeiro ponto foi bem na entrada do canal e ficamos por um bom tempo no local, onde 
acertamos uma variedade de peixes no jig head, como robalo flecha, peva, peixe galo, espada e vários 
baiacus que cortavam nosso camarão. E exatamente neste local o Murilo perdeu mais um troféu que deu 
uma bela briga, mas infelizmente acabou escapando. 

Chegando no final de tarde o Murilo decidiu ba-
ter alguns peixes no plug, navegamos mais adentro 
do canal até acharmos um berçário. A quantidade 
de robalos “trick” que encontramos, foi diversão até 
o final da pescaria. Os robalinhos estavam atacados 
na superfície, usamos o stick, sempre procurando 
provocar a reação do peixe e alternando o trabalho 
também, porque as vezes o robalo só acompanha-
va a isca e não atacava. Mas com as dicas do guia a 
pescaria foi excelente.

É sempre bom escutar o que o guia tem a dizer, 
trabalho de isca, ou perguntar o equipamento que 
o guia ultiliza, para o pescador não levar um equi-
pamento desequilibrado e ter uma pescaria con-
fortável. O conhecimento e as dicas que o guia tem 
podem ser valiosas na sua pescaria. 

Fica aqui o agradecimento de todos da equipe 
Fishing News ao pessoal da Operação Pesca Costei-
ra, especialmente para o Guia Murilo, que nos privi-
legiou com dois belos dias de pescaria, com muita 

diversão, risadas, aprendizados e claro, muito peixe 
na linha. A Operação Pesca Costeira conta com duas 
embarcações, uma Bass 19 usada para pesca na re-
gião costeira e estuarina (Porto de Santos, Canal de 
Bertioga, São Vicente e todos os rios dessa região), e 
uma Fishing 28 com 2 motores de 200hp para pes-
carias em alto mar. Agradecemos também o pesso-
al da Marina Náutica da Ilha, que além da estrutura 
ótima, nos recebeu muito bem. A marina conta com 
vestiários, restaurante, estacionamento e local para 
limpeza de peixes.

Contatos:
Murilo: Instagram e Facebook @pescacosteira
Marina Náutica da Ilha: (13) 3363-2161
Rua Nicolau Cuqui, 231

Felipe Bordignon Beranek
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POR FELIPE BERANEK E JAIRO NACATORNEIO

T
odo ano acontece o tradicional Torneio de Ro-
balos realizado pelo Sr. Jairo Naca em Bertioga, 
porém com a pandemia, as probabilidades de o 
torneio ocorrer eram praticamente zero, pois é 
um evento grande que reúne muitos pescadores 

e famílias de todo Brasil. Então como seria possível que um 
evento desse calibre, acontecesse? A solução foi organizar 
um novo formato de torneio, onde não aconteceria nenhuma 
aglomeração, nem mesmo contato entre pescadores, juízes e 
organizadores. Esse novo formato, conta com a ajuda da inter-
net, ferramenta que ajudou a amenizar as coisas para muita 
gente durante a pandemia. As diferenças entre o torneio des-
se ano com os demais foram:

- A área de pesca englobou todo litoral paulista (de Cananéia 
até Ubatuba), não só Bertioga e região;

- Apenas três exemplares puderam ser homologados, não cinco;
- Foi permitido pescar durante 9 dias, nos outros apenas 1;
- Ao invés dos peixes serem pesados, eles foram medidos com 

uma régua oficial do torneio;
- Para poder homologar os peixes, a organização produziu 

uma régua para cada inscrito contendo os patrocinadores e o número de inscrição de cada partici-
pante e o pescador teve que gravar um vídeo sem cortes 
com duração máxima de dois minutos contendo a cap-
tura do peixe, sua retirada da água, a medida de peixe e 
sua extensão na régua do lábio até o final da cauda e sua 
soltura vivo, até a imersão total na água.

Essas foram as principais mudanças e novas regras 
que tornaram possível a realização, do torneio e mais 
que isso, tornaram o evento muito maior e competitivo. 

Eu (Felipe Bordignon Beranek), o Paulo Giachetti, a 
Priscyla Borges Miyamoto Giachetti e meu pai Tarcísio 
Pedroso Beranek participamos desse torneio em duas 
categorias diferentes, na de caiaques que sempre parti-
cipamos e pela primeira vez na categoria iscas naturais, 
mesmo sendo durante nove dias, conseguimos pescar 
apenas 1 dia em cada categoria, no primeiro e no últi-
mo dia válidos. Dessa vez buscamos o porto de santos 
como região estratégica de pesca, explorando alguns 
dos pontos dali.

Torneio de Robalos 2020
No primeiro dia fomos de caiaque, não conseguimos explorar tantos pontos devido as distâncias longas 

entre eles e que na remada contra a maré nos impossibilitou, ainda mais devido ao vento forte. Mesmo 
assim acertamos muitos peixes bons no camarão vivo, e saímos da água confiantes. No último dia do tor-
neio, partimos em busca dos robalos na categoria pesca embarcada iscas naturais, rodamos muitos pontos 
daquela região, o dia estava meio fraco de robalos, pois pegamos muitas outras espécies, mas no finalzinho 
do dia, acertamos bons peixes que nos deram alguma esperança.

Segue a classificação final do torneio das três categorias:

E foi isso, pela quarta vez nos consagramos cam-
peões da categoria caiaque, fazendo um inédito pó-
dio triplo, e na categoria embarcado iscas naturais, 
fomos contemplados com um ótimo segundo lugar 
que por pouco não foi primeiro, a gente chega lá!

Mais uma vez o torneio foi impecável, parabéns a 
todos organizadores, patrocinadores e participantes, 
aguardamos ansiosamente a edição 2021 desse ma-
ravilhoso evento.

Categoria Iscas Artificiais

Colocação Número Nome Pontuação

1º 17

Eduardo Yamada

178Eduardo Higa

Eduardo Yoshida

2º 18

Eduardo Yoshio Yoshida

171Eduardo Higa

Henri Takayoshi Makabe

3º 20

Eduardo Yoshida

160Alberto Yoshida

Ricardo Mitsuo Yoshida

4º 21

Diana Yoshie Ono

146Osmar Akira Sato

-

5º 19

Renan Lavrador

141Eduardo Yoshida

-

6º 32

Nelson Rodrigo Guerriero

132Leandro Vicente

Renato Araujo Belchior

7º 10

Fernando Mario Junior

130Dany Hereng

Rodrigo Guiraldino

8º 11

Cesar Antonio Guerreiro

130João Batista de Andrade Junior

Alvaro Kiodi Muto

9º 12

Elvis Ono

60Angelo Tashiro

Luis Carlos deSouza

Categoria Caiaques

Colocação Número Nome Pontuação

1º 18 Felipe Bordignon Beranek 178

2º 16 Paulo Giachetti 171

3º 17 Priscyla Giachetti 141

4º 4 Alexandre Caires 108

Categoria Iscas Vivas

Colocação Número Nome Pontuação

1º 42 Waldir Batistella 159

Reginaldo Galdino de Araújo 

Carla Batistela

2º 36 Paulo Giachetti 155

Tarcísio Pedroso Beranek

Felipe Brodignon Beranek
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PESQUEIRO

Recanto do Pacú
POR RICARDO MASSARO

Olá amigo pescador, hoje vamos mostrar a pescaria que realizamos no pesqueiro Recanto 
do Pacu, em Sousas, região de Campinas, bem próximo à capital paulista. Trata-se de um 
lugar fantástico, muito bem cuidado pelo Sr. Raimundo, Raphael e Rogério. 

O lugar é conhecido pelos belos exemplares, existe uma quantidade absurda de pin-
cacharas, cacharas, tambacus, enormes tambaquis e gigantescas pirararas no lo-
cal. Para chegar ao Recanto é simples. Saindo de São Paulo, seguindo pela Rodovia 
Anhanguera, após o segundo pedágio entrar à direita no km 86.  Logo depois pe-
gar a saída 130 e seguir as placas para Sousas. Neste ponto preste bastante aten-

ção, pois temos a junção de 3 rodovias e você terá que fazer o retorno em duas delas seguindo 
as placas para Sousas. Estando na rodovia Heitor Penteado, atravessar a Dom Pedro e seguir pela 
Avenida Antonio Carlos Couto Barros até o centrinho de Sousas. Em Sousas, você pode seguir as 
placas para o Condomínio San Conrado. Há uma estrada asfaltada onde terão placas do pesquei-
ro, basta seguir essa estrada seguindo as placas do Condomínio Colinas do Atibaia. Percorrendo 
aproximadamente 4km de uma boa estrada de terra e após passar por 3 pontes consecutivas 
sobre o Rio Atibaia, você verá a entrada do Condomínio Colinas do Atibaia – Portão 3. Basta se 
identificar e seguir até o pesqueiro – esta portaria é liberada a partir das 7hs da manhã (os aplica-
tivos hoje também levam facilmente até a porta do pesqueiro). O horário de funcionamento é de 
quinta a domingo, das 8 às 18hs.

Nesta pescaria, estávamos eu, Ricardo Massaro, e os amigos Prisco, Mikio e Fernando. Cada 
um com 3 equipamentos, sendo 1 ou 2 para pirararas (em média 50 a 80lbs com linha mono que 
pode variar de 0,50 a 0,70mm – não se pode utilizar linha de multifilamento), e 1 para os tambas 
e pincacharas (varas de 20 a 25lbs com linhas 0,37mm são suficientes), variando ao longo do dia. 
O local não exige equipamento acima de 6’, o lago é de ótimo tamanho mas um pouco estreito. 
Neste dia tinha tínhamos uma missão, que era fazer o Fernando pegar sua primeira pirarara, pois 
ele já havia pescado no local por duas vezes e não havia conseguido tirar nenhuma.

Após o montagem dos equipamentos, por volta de 8.15hs, Fernando iscou em uma vara de 
molinete 20 lbs  com molinete médio série 2.000 um pequeno pedaço de bacon e arremessou 
no meio do lago para fisgar algum tamba. Sem brincadeira, em menos de 15 minutos, a vara co-
meçou a envergar e não parou mais, foi o tempo de fisgar e perceber que o que ele mais queria 
estava na ponta da linha: a famosa pirarara. Grandes tomadas de linha exigiram uns 15 minutos 
do pescador, que viu seu troféu sair para foto desta vez. 

Alegria geral e foi 
o início de um gran-
de dia de pesca, que 
se mostrou difícil no 
começo, pois mesmo 
as pincacharas que 
comem muito bem na 
superfície na ração ou 
na salsicha flutuante, 
estamos selecionan-
do bem o que iriam 
comer. Mas, como 
conheço o lugar a al-
gum tempo, avisei os 
amigos, em breve vai 
começar a “pegadeira”. 
Por volta das 11hs da 
manhã, com o sol mais 
forte, aí foi covardia, 
era um peixe atrás do outro, ora na salsicha flutuando, ora na ração na pinga, ou mesmo nas iscas 
de fundo como o bacon e queijo.
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Os tambas saíram na cevadeira com ração 
na pinga, com a ração bem próxima à superfí-
cie (no máximo 3 dedos para baixo), e eles fi-
caram bem ativos na parte da tarde. Aqui vale 
um ponto de atenção, não é permitido utilizar 
miçangas, eva´s e anteninhas no local, apenas 
ração, o cuidado que eles tem com os peixes é 

realmente algo notável. Pequenos pedações de 
pão na superfície também renderam belas ex-
plosões e belos tambacus; os tambaquis, neste 
dia, infelizmente não deram as caras (segue a 
foto de um exemplar de mais de 30kg já fisgado 
em uma pescaria passada, bem como a foto de 
duas pirararas enormes que habitam o local). 

Com o final da tarde se aproximando, impossí-
vel pescar com mais de 2 equipamentos, fizemos 
alguns dubles e triples, sempre com tambacus, 
pacus e pincacharas na foto. Por volta das 17hs, 
meu equipamento armado para as pirararas, com 
fígado de galinha encostado no barranco, come-
ça a envergar lentamente. Fisgada certeira e briga 
boa, porém já notei não ser a pirarara, pois estava 
correndo freneticamente de um lado para outro. 

Acreditei ser mais uma pincachara, porém era uma 
linda cachara, somente com listras, exemplar que 
existe em boa quantidade e de bom tamanho, mas 
é mais arisca e mais difícil de sair no anzol, digno 
de uma bela sessão de fotos. 

Exemplar devolvido para a água e, aos 45’ do 
segundo tempo, Prisco teve tempo de fisgar mais 
uma linda pirarara, novamente utilizando o bacon 
de isca, porém desta vez encostada no barranco.
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Foi mais um dia para guardarmos excelentes lembranças, a quantidade de peixes e a qualidade no 
atendimento sempre nos fazem retornar para este magnífico local.

Espero que tenham gostado, e deixo um abraço aos amigos que estiveram conosco, e agradeci-
mentos a todo time do Recanto do Pacu pela aten-
ção de sempre, e ao grande Washington da Fishing 
News o muito obrigado pelo espaço cedido. Ricardo Massaro
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POR ALEXANDRE OLOFLY

O
Flyfishing ou “Fly”, como é popu-
larmente conhecido, existe desde 
os primordios da humanidade, ou 
seja, é considerada uma das mo-
dalidades mais antigas de pesca 

praticada no mundo. O próprio termo traduzido já 
explica o significado: “pesca com mosca” que pode 
ser definido da seguinte maneira:

É um tipo de pescaria que tem como objetivo 
a observação da natureza e a criação de iscas, ge-
ralmente de modo artesanal, que imitem os tipos 
de insetos, larvas e até frutas e pequenos alevi-
nos dos quais os peixes estejam acostumados à 
se alimentar em seu habitat natural. Porém não é 
simplesmente o fato de confeccionar a isca certa 
que vai fazer com que o resultado da pescaria seja 
extremamente positivo e sim a combinação de al-
guns fatores que vão desde o uso do equipamento 
adequado até à apresentação da isca na água que 
se dá por conta de um “arremesso perfeito” , que é 
um fator fundamental e só pode ser realizado com 
muito treino e dedicação.

Não é à toa que o flyfishing chega à ser con-
siderado uma arte e seus adeptos costumam se 

empenhar cada vez mais, tanto na hora do “atado” 
(confecção da isca ), quanto na realização dos arre-
messos, que com o tempo de treino vai se tornan-
do cada vez mais suave e preciso.

Durante muito anos focada somente no am-
biente natural, ou seja, em rios e lagos, hoje em 
dia uma nova opção parece surgir para essa mo-
dalidade, podendo assim ser adaptada e utilizada 
com sucesso em ambientes como os pesqueiros, 
só que com algumas adaptações necessárias para 
esse fim. 

Modificações necessárias
Se imaginarmos os ambientes naturais onde 

podemos realizar pescarias de fly, logo percebe-
mos que algumas mudanças devem ser feitas à 
começar por 3 ítens básicos:

Arremesso: Com certeza um dos arremessos 
mais utilizados para uma melhor apresentação da 
isca é o “False casting”, que consiste em posicionar 
a vara para frente e para trás, soltando lentamente 
a linha até colocar a isca o mais naturalmente pos-
sível no local desejado. 

Porém isso se torna meio complicado quando 
estamos em um ambiente movimentado, com 
pessoas passando atrás do pescador, tornando 
o simples fato de realizar o arremesso um tanto 
quanto perigoso. Pensando nisso, o mais aconse-
lhável à se fazer é treinar um outro tipo de arre-
messo que além de mais fácil de aprender acaba 
sendo  mais seguro. 

Roll Cast: Para executar esse arremesso é só sol-
tar alguns metros de linha na água, levantar a vara 
deixando-a paralela ao corpo e logo após descê-la 
rapidamente como se estivéssemos dando uma 
“machadada”, fazendo assim com que a linha for-
me uma espécie de onda ou loop, lançando a isca 
até o ponto desejado.

Equipamento: Todo pescador assíduo de 
flyfishing, costuma utilizar um equipamento espe-
cífico para cada espécie que se busca fisgar. A linha 
utilizada também pode variar para cada situação, 
tanto a “floating” para as espécies que costumam 
se alimentar na superfície, quanto a “sinking” para 
a pesca de meia água.

Já com relação à pesca em pesqueiros pode-
mos simplesmente optar por um só equipamen-
to que pode ser uma vara que fique entre 5 ou 6 
e a linha deve ser do tipo flutuante, pois a maio-
ria das espécies está acostumada à se alimentar 
na superfície.

Iscas: No caso das iscas, podemos aproveitar al-
gumas que já são utilizadas em ambiente natural, 
como é o caso dos streamers, para dourados, ma-
trinchãs e raramente algum redondo, as imitações 
de insetos (gafanhotos e cigarras), na tentativa de 
atrair tilápias ou matrinchãs e as “hair balls” ou imi-
tações de ração (feitas de cortiça ou EVA) que cos-
tumam ser as mais usadas e atraem quase todas 
as espécies encontradas nos lagos, desde carpas 
até os grandes Tambacus, que costumam dar mui-
to trabalho quando fisgados. Porém se o pescador 
for paciente e trabalhar o peixe com técnica e des-
treza, o resultado final pode ser surpreendente.

A evolução do fly
Uma das técnicas mais antigas de pesca pode ser adaptada e gerar excelentes resultados 
nos pesqueiros.                     
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E detalhe... Com o equipamento 
equilibrado podemos travar brigas 
inusitadas e inesquecíveis inclusi-
ve com os gigantes redondos que 
habitam os lagos dos pesqueiros. 
Isso mesmo, os grandes “Tambacus” 
que com destreza e habilidade do 
pescador podem se render e no fi-
nal fazer parte da galeria de troféus 
com aquela bela foto e logo depois 
serem soltos sem nenhum arranhão, 
até porque as iscas de fly costumam 
ser confeccionadas com anzois bem 
pequenos.

Então agora é só arrumar a tra-
lha, pegar o equipamento de fly e 
deixar sempre pronto à espera de 
uma oportunidade para realizarmos 
aquela bela pescaria.

Confeccionando o Líder
A escolha certa na hora de montar o líder pode 

realmente ser um fator decisivo e fazer a diferença, 
influenciando diretamente no número de exem-
plares capturados no decorrer de uma pescaria. 
Existem no mercado líderes já prontos com tama-
nhos e diâmetros à escolher. O fato é que a grande 
maioria dos pescadores preferem montar o líder 
de acordo com o local e as espécies desejadas.

Dica: Como nem sempre é possível definir que 
espécie ou tamanho do peixe que podemos fisgar, 
o mais acertado à se fazer seria montar um líder na 
seguinte proporção: 1/3 (0.45mm), 1/3 (0.35mm) e 
1/4 (0.30mm).

Exemplo: Em um líder de tamanho de 3 me-
tros usamos 90cm de monofilamento (nylon) de 
espessura de 0.45mm, 90cm de 0.35mm e 1.20m 
de 0.30mm. Essa montagem geralmente não fica 
muito visível e costuma ser o suficiente para o 
embate com a maioria dos exemplares.

Considerações finais
Podemos seguramente afirmar que a pesca-

ria de fly ou flyfishing como costumamos dizer 
é uma pescaria muito técnica, se comparada às 
outras modalidades, porém os resultados costu-
mam nos surpreender tanto no número de fis-
gadas, quanto à emoção na hora da briga com 
o peixe. 

Alexandre Olo
(Staff Fishingnews e Pescador Esportivo )
Whatsapp: (11)981082493
Instagram: @alexandreolo /@encantosdapesca
YouTube: Encantos da Pesca
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AQUICULTURA

Anatomia dos peixes 
e sua importância na manipulação durante a pesca

POR FÁBIO MORI

E
stes troféus marcantes possuem 
emocionantes histórias e capturas 
exclusivas com cada pescador que já 
encontraram, o que confere um to-
que todo único nesta relação, como 

se cada um fosse um pouco dono do peixe.
Este panorama envolve tambas de grande 

porte, pirararas e pintados graúdos, e vem ge-
rando projeção para pesqueiros e pescadores no 
mundo da pesca esportiva. Há peixes que inclu-
sive já possuem nomes, e sua captura é sempre 
festejada.

Por isso, há uma necessidade cada vez maior 
de utilizarmos os nossos conhecimentos em ana-
tomia e biologia das espécies da pesca esportiva, 
com a finalidade de evitarmos a mortalidade pós 
captura, e ainda podermos manter nossos peixes 
com alta taxa de longevidade, o que se torna um 
desafio maior ainda.

Vamos portanto comentar os principais pon-
tos quanto à anatomia dos peixes e relacioná-los 
com a prática da pesca esportiva, para podermos 
realizar um manuseio mais consciente.

O corpo do peixe é muito compacto, sen-
do formado pela cabeça, tronco e nadadeiras, 
com estes órgãos dispostos de forma contí-
nua, o que permite ao peixe deslizar-se facil-
mente na água.

A pele tem a função de suavizar os efeitos 
do ambiente sobre o peixe, sendo coberta por 
glândulas que produzem mucina (muco, aquela 
substância pegajosa ao toque). Essa mucilagem 
auxilia o peixe na locomoção e protege contra a 

invasão de microorganismos.
Primeira observação importante: Se o muco 

é a proteção do peixe, então não devemos ma-
nipular muito os peixes de mão em mão, nem 
abraçar o peixe na camisa de tecido felpudo, para 
interferir o menos possível em sua camada pro-
tetora de muco. O ideal é que sejam utilizados 
tecidos à base de nylon umedecido ou passaguás 
revestidos de PVC maleável.

Se observarmos o corpo do peixe no sentido 
longitudinal, veremos na parte mediana o que 
chamamos de linha lateral. Trata-se de uma ex-
posição de ramificações do 10º par de nervos 
cranianos ao meio, através de furos nas escamas 
(Ver figura 1 abaixo). Esta linha lateral possibilita 
o sentido de tato à distância, permitindo ao peixe 
captar as vibrações da água.

O sentido de olfato é desempenhado por cé-
lulas sensoriais quimiorreceptoras, através das 
quais os peixes conseguem detectar grande par-
te das informações do meio ambiente: alimento, 
parceiros, predadores, territórios, entre outros. 
As células sensoriais possuem uma terminação 
cheia de longos cílios que ficam imersos no muco 
secretado nas narinas.

Com o sentido de tato à distância o peixe 
percebe que há algo em um determinado local, 
e através do olfato ele checa se pode ser um ali-
mento interessante ou não. Grande parte das 
vezes os peixes ainda dão uma abocanhada de 
teste no alimento, para depois engolir, desta 
vez utilizando o paladar para checar o que estão 
prestes a engolir. 

Dica: o peixe quase nunca vê o que ele come. Explora com vigor o olfato e o tato à distância. Por 
isso, se possível utilize iscas que possam liberar pouco à pouco partículas atrativas na água, obvia-
mente com o cuidado de não cometer excessos que possam causar a contaminação progressiva da 
qualidade das águas.

O peixe é um vertebrado, de forma que seu corpo é sustentado por um esqueleto, cuja função é 
conservar a forma do peixe, sustentar os músculos e proteger os órgãos vitais internos.

No tronco encontram-se os órgãos internos dos peixes: estômago, intestino, fígado, vesícula biliar, 
bexiga natatória, rins, ovários ou testículos.

A bexiga natatória é que possibilita ao peixe se manter na profundidade desejada no corpo da 
água, sem maiores esforços. Quanto mais na superfície o peixe se posiciona, mais cheia estará sua 
bexiga natatória.

Regra importante: Nunca devemos posicionar os peixes de couro como os pintados e pirararas na 
vertical (ver foto 1 a seguir), pois poderá haver deslocamento dos órgãos internos (que pesam muito 
mais fora da densidade suave da água), causando hemorragia e possível morte do peixe.

Mais uma dica de preservação: Não carregar os peixes em pé e nem tirar fotos em pé, pois caso 
haja uma queda, somente o deslocamento dos órgãos internos pode matar o peixe. Muitos peixes 
morrem nos pesqueiros por motivo de queda.

Os peixes de pesqueiros geram uma atração muito grande, não somente para nós pescadores, 
mas também para muitos expectadores que acompanham a movimentação do setor.

Peixe com linha lateral representada e componentes da mesma. 
(Fonte: https://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/sentido4.php)
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Os tambas são a espécie preferida do 
pescador esportivo. Têm grande longevi-
dade, estimada em mais de 50 anos. Por-
tanto, se for bem alimentado e bem ma-
nuseado, vai estar presente por um longo 
período no pesqueiro e certamente fará a 
alegria de inúmeros pescadores,estando 
presente em milhares de fotos.

Na prática, além do conhecimento básico das regras de 
manipulação dos peixes, é muito importante fazer valer o 
bom senso, servindo sempre de EXEMPLO a todos os outros 
pescadores que estiverem ao alcance da sua observação. 
Somente desta forma teremos peixes saudáveis e grande 
longevidade nos pesqueiros.

Ótimas pescarias!

A cauda é a parte posterior do corpo, propor-
cionando a locomoção, que se dá por movimen-
tos ondulatórios laterais. A nadadeira caudal se 
constitui no principal órgão locomotor.  As de-
mais nadadeiras ímpares (anal e dorsal) têm fun-
ção no equilíbrio do corpo e as pares (peitorais e 
ventrais) auxiliam no posicionamento dentro da 
coluna d’água. 

Dica: Por isso é que o peixe pára quieto 
quando torcemos a sua nadadeira dorsal (ele 
perde a sensação de equilíbrio e orientação)... 
uma maneira fácil e segura para a manipulação!

Uma regra ainda contrariada por muitos: 
não prender o peixe pelo rabo, pois como a na-
dadeira caudal é o principal órgão locomotor, o 
peixe irá forçar a cauda e causar um atrito com 
a sua mão na hora da soltura, fazendo com que 
saiam o muco protetor e escamas. Se for inverno 
fatalmente será infestado por fungos.

Os peixes apresentam diferentes formas hidro-
dinâmicas, com adaptações particulares ao hábi-
to de vida de cada espécie. Geralmente, espécies 
predadoras têm forma cilíndrica para vencerem 
mais rápido o atrito com a água e conseqüente-
mente serem mais velozes. Por fim, não podemos 
esquecer que os peixes são animais de sangue 
frio (pecilotérmicos), ou seja, ajustam a sua tem-
peratura corpórea de acordo com a temperatura 
do meio ambiente, que no caso é a água.

Este fator é muito im-
portante para entender-
mos que os peixes comem 
muito menos no período 
frio, muitas vezes até ces-
sando sua atividade.

Dica: Manipule os pei-
xes com cuidado redo-
brado no frio. Utilize pas-
saguás adequados, com 
malha máxima de 5 mm, 
para não quebrar as cau-
das. Evite mais ainda a re-
moção do muco nos perí-
odos frios.

Fábio Mori
Eng Agrônomo
CREA 068.509.744-4
Especialista em Aqüicultura

Pintado carregado de forma errônea, podendo 
comprometer o peixe. Note que o peso dos 
órgãos internos esta perto da cabeça do peixe.

Ilustração com representação dos órgãos internos dos peixes.

Traíra, espécie predadora de formato cilíndrico.
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Com isso, a cicatrização acelera porque não se manipula 
tanto a ferida - além da grande ajuda do colágeno. Para Ro-
cha, é “emocionante” ver os animais se recuperando.

O grupo começou a aplicação das peles de tilápia nos 
animais na terça-feira (6). O primeiro animal a receber os cu-
rativos foi um filhote de veado-catingueiro. Suas quatro patas 
estavam queimadas, e os curativos foram colocados ali.

Depois, foi a vez de duas antas grandes adultas e uma anta 
filhote. Uma das antas, diz Rocha, estava muito mal, sem se 
alimentar, apática, sem ir para a água. Sua parte traseira es-
tava bastante afetada. “Aplicamos nessa anta, e no outro dia 
ela estava dentro da água. Depois saiu correndo e foi para a 
água de novo. Não vimos o processo de cicatrização, mas vi-
mos que o animal já reagiu em termos de comportamento”, 
conta. “A pele de tilápia diminui a dor do paciente.” Depois, um 
tamanduá-bandeira recebeu a pele de tilápia em suas patas.

“Nas quatro patas do veado-catingueira, não usamos nem 
meia pele de tilápia”, diz Rocha. Já em uma das antas, que tinham uma lesão grande, foram usadas 15 peles.

A cobra sucuri, que deverá receber a pele de tilápia logo, está bastante queimada, diz ele, com exposição muscular, e por 
isso a aplicação deverá ser um grande desafio. “Mas acreditamos que vai funcionar.” No tuiuiú, é a asa que está queimada.

Para Rocha, ajudar os animais que estão sofrendo “é uma enorme satisfação”. “Ficamos felizes e emocionados por ajudar 
nesse momento triste do país”, afirma.

NOTÍCIA

AS EXTRAORDINÁRIAS IMAGENS DOS ANIMAIS QUEIMADOS 
NO PANTANAL TRATADOS COM PELE DE TILÁPIA

Parece uma cena futurista: um tamanduá-bandeira, 
com seus grossos pelos marrons, estende as patas es-

tampadas com... pele de tilápia.
O híbrido, no entanto, é de 2020. No ano em que o Pan-

tanal ardeu em chamas e teve diversos de seus animais fe-
ridos e queimados, pesquisadores e veterinários se uniram 
para ajudar esses bichos por meio de uma técnica inova-
dora e totalmente brasileira.

Até agora, um filhote de veado-catingueiro, duas antas 
adultas, uma anta filhote e um tamanduá-bandeira adulto 
já receberam a pele de tilápia. E uma cobra sucuri e um 
tuiuiú, a ave-símbolo do Pantanal, estão na fila para o trata-
mento. 

A técnica, desenvolvida por pesquisadores da Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC) e do Instituto de Apoio 
ao Queimado (IAQ), funciona assim: os pesquisadores 
recebem peles do peixe de água doce - que normalmente 
são descartadas pela indústria — de uma piscicultura. As 
peles são então desidratadas e esterilizadas, e ficam arma-
zenadas em temperatura ambiente.

Depois, são aplicadas em pessoas ou animais com feri-
mentos de queimadura, funcionando como um curativo 
para a região queimada e ajudando sua cicatrização.

“A pele da tilápia tem uma camada muito grande de co-
lágeno, que é importante no processo de cicatrização da 
queimadura”, explica o biólogo Felipe Rocha, coordenador 
da Missão Ajuda Pantanal e pesquisador do projeto Pele de 
Tilápia. 

Rocha viajou a Cuiabá, capital matogrossense, ao lado 
da veterinária Behatriz Odebrecht e do enfermeiro Silva 
Júnior, especialista em anexo e aplicação do curativo de 
pele de tilápia - todos do projeto Pele de Tilápia.

Quando viram as trágicas imagens de animais afetados 
pelo fogo no Pantanal, os pesquisadores da UFC entraram 
em contato com a ONG Ampara, que dá apoio à operação 
de resgate e reabilitação dos animais no Pantanal.

A ONG aceitou a ajuda, e colocou o grupo em conta-
to com o Hospital Veterinário da Universidade Federal do 
Mato Grosso, em Cuiabá, onde a aplicação das peles de ti-
lápia seria feita. Ali, o pessoal do Ceará começou a treinar, 
nesta semana, a equipe do Mato Grosso, explicando como 
se faz a aplicação do produto na pele dos bichos.

O grupo levou 130 curativos biológicos da pele de tilá-
pia, o que, segundo seus cálculos, deve servir para cerca de 
40 animais feridos.

No Brasil, é a primeira vez que essa técnica é usada em 

animais silvestres. O grupo da UFC já havia testado a pele 
em cavalos. Também ensinou veterinários da Universidade 
Davis, na Califórnia, a aplicar a pele em ursos que foram ma-
chucados nos incêndios de 2018 no Estado americano.

Tratamento dos animais
A imagem futurista do tamanduá-tilápia é passageira. 

Logo, a parte clara, que é o colágeno, ficará incorporado na 
ferida. A parte escura descascará, como se fosse a casca de 
uma ferida, explica Rocha. E a pele do tamanduá e dos out-
ros animais voltará a ter sua aparência original.

O pesquisador explica como é feito o tratamento: “Você 
limpa a ferida, coloca a pele de tilápia e fecha com gaze e 
atadura por cima. A pele da tilápia adere à queimadura e 
deve ficar em contato de 10 a 15 dias na pele do animal sem 
troca curativa”, diz.

O processo convencional seria aplicar pomada de sulfa-
diazina de prata, que um cicatrizante tópico na terapia de 
queimaduras, com trocas diárias de curativo. É preciso se-
dar os animais selvagens toda vez para fazer isso.

“Se a cicatrização do animal demora de 15 a 20 dias, 
você tem que fazer 15 a 20 curativos durante todo o pro-
cesso. Com a pele de tilápia, você reduz o custo de fazer 
essas trocas diárias, reduz a dor do animal e reduz a carga 
de trabalho da equipe”, diz Rocha.

Além disso, destaca ele, o animal ou a pessoa queimada 
perde muito líquido com a queimadura. A pele da tilápia 
barra esse processo. Sua parte escura é como se fosse uma 
película impermeável que impede a perda de líquido. E ai-
nda cria uma barreira para que micro-organismos não pro-
liferem na ferida.

Pesquisadores do Projeto Pele de Tilápia foram a Cuiabá para ensinar técnica de curativo 
com pele de peixe, que acelera cicatrização da queimadura e diminui a dor dos animais.

POR JULIANA GRAGNANI, BBC 

Pata de um tamanduá-bandeira com pele de tilápia; diversos ani-
mais ficaram feridos por causa de incêndios no Pantanal 
Foto: Felipe Rocha

Veado-catingueiro teve ferimentos por queimadura nas quatro 
patas, onde recebeu as peles de tilápia 
Foto: Felipe Rocha/Divulgação 
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Felipe Mori
Isca: Artificial
Peixe: Pirarucu
Belo Horizonte - MG

 
Josué
Isca: Filé de frango
Peixe: Pirarara
Areiópolis - SP

 
Digão

Isca: Ração Furadinha
Peixe: Tambacú

Pesqueiro Matsumura

 
Leonardo

Isca: Artificial
Peixe: Olho de boi

Salvador - BA

 
Roberto e Paulinha

Isca: Salsicha
Peixe: Dourado

Sol Pescarias

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.

 
Fabrizio
Isca: Ração
Peixe: Tambacú
Fazenda Pacú

 
Edison Fuzzo
Isca: Ração
Peixe: Tambacú
Pesqueiro Cantareira

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

 
Odair Silva
Isca: Beijinho

 Peixe: Tambacú
Pesqueiro Santa Tereza

 
Roberto

Isca: Artificial
Peixe:  Tilápia

Pesqueiro Takamoris

 
Leonardo

Isca: Anteninha
Peixe: Tambacú

Pexe Loko - Agudos
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