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Na primeira reportagem do ano de 2021, o pesqueiro que realizamos a matéria fica 
pertinho de SP, para ser mais exato na região de Cotia, cerca de 50Km do centro 
de SP. E agora com a direção do Deivid, o pesqueiro da vez é o Pesqueiro Reino 

Encantado.  Agora com o Deivid na frente do pesqueiro, houve um grande investimento 
com a aquisição de grandes tambacus que chegam na faixa até de 30kg, Carpas, Pirararas, 
Dourados e até Pirarucu entre outras espécies. Também soltaram em um lago selvagem 
traíras, traírão amazônico,e tucunaré azul e amarelo.

Ainda explorando novos destinos e pesqueiros, dessa vez nos deslocamos até a cidade 
de Santa Bárbara do Oeste, conhecer o Pesqueiro e Piscicultura Santa Clara

 Uma excelente opção no interior de SP para o pescador e sua família que quiser desfru-
tar de uma grande variedade de espécies e uma comidinha de dar agua na boca! O Santa 
Clara conta com 5 lagos, dentre eles o lago principal e o lago Vip que tem como habitantes 
uma grande variedade de espécies dentre elas: tilápias, carpas, pacus, dourados, pintados 
e algumas mais exóticas tais como pirararas, pangassius e os tão cobiçados tambacus e 
tambaquis. Ah, não podemos nos esquecer dos pirarucus, Pintados e Jaús que completam 
essa gama de espécies.

Nosso cliente e parceiro Leandro da Loja Namazu 
foi para Sergipe conhecer a operação da Atalaia Pesca 
Esportiva, novos destinos e muitos peixes juntando a 
um grupo bem eclético com pescadores de diversos 
locais e com muita experiência!

Vejam também as dicas do nosso Staff Alexandre 
Olo sobre os fatores que podem influenciar no resul-
tado de uma pescaria. Mesmo quando tudo parece 
conspirar contra, a utilização da técnica adequada 
pode mudar o cenário e surpreender até mesmo pes-
cadores experientes...as aventuras do Beto e Barú...
Galeria de Fotos e muito mais!

Boa leitura e bóra pescar!!!
Equipe Fishingnews
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L U A  C H E I A

Ó T I M A

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

B O A

TÁBUA DAS MARÉS • M A R ÇO DE 2021

Porto de São Sebastião - SP
TÁBUA DAS MARÉS • M A R ÇO 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 • M A R ÇO DE 2021

Porto de Paranaguá - PR
TÁBUA DAS MARÉS • M A R ÇO DE 2021

Porto do Rio de Janeiro - RJ
TÁBUA DAS MARÉS • M A R ÇO DE 2021

Porto de Itajaí - SC

FONTE: DHN

F E V E R E I R O •  M A R ÇO •  A B R I L 
Calendário Lunar

DIA HORA ALT (m)

16
TER

03:56 1.4
10:15 0.3
16:15 1.4
23:13 0.3

17
QUA

04:19 1.3
10:24 0.4
16:47 1.3
23:49 0.4

18
QUI

04:47 1.2
10:23 0.4
17:11 1.2

19
SEX

00:21 0.6
05:08 1.1
10:30 0.5
17:47 1.0

20
SÁB

01:06 0.7
05:36 1.0
10:56 0.6
18:54 0.9
20:56 0.9

21
DOM

02:41 0.8
06:04 0.9
11:34 0.7
23:45 1.0

22 
SEG

05:00 0.7
11:51 0.8
17:26 0.6

23
TER

00:28 1.2
06:11 0.6
12:23 1.0
18:19 0.4

24
QUA

01:06 1.3
06:49 0.5
12:58 1.1
18:56 0.3

25
QUI

01:47 1.5
07:23 0.4
13:30 1.3
19:34 0.1

26
SEX

02:21 1.6
07:58 0.3
14:00 1.4
20:13 0.0

27
SÁB

02:56 1.6
08:36 0.2
14:30 1.5
20:53 0.0

28
DOM

03:24 1.5
09:13 0.1
14:56 1.5
21:30 0.0

29
SEG

03:49 1.4
09:53 0.1
15:23 1.6
22:06 0.1

30
TER

04:04 1.3
10:28 0.2
15:54 1.5
22:41 0.2

31
QUA

04:13 1.2
11:06 0.2
16:24 1.4
23:11 0.4

DIA HORA ALT (m)

16
TER

03:30 1.1
10:36 0.3
15:49 1.1
22:43 0.1

17
QUA

03:51 1.1
11:06 0.3
16:09 1.1
23:08 0.2

18
QUI

04:17 1.0
11:30 0.3
16:28 1.0
23:51 0.3

19
SEX

04:54 1.0
11:47 0.4
17:02 0.9

20
SÁB

00:34 0.4
05:23 0.9
10:56 0.5
12:54 0.4
17:54 0.8

21
DOM

01:30 0.5
05:49 0.8
10:23 0.5
11:56 0.5
14:17 0.5
22:56 0.8

22 
SEG

03:19 0.6
07:06 0.7
11:02 0.6
12:06 0.6
16:04 0.4
23:58 0.9

23
TER

06:04 0.5
11:47 0.7
17:43 0.3

24
QUA

00:47 1.1
06:58 0.4
12:30 0.9
18:45 0.2

25
QUI

01:21 1.1
07:36 0.4
13:06 1.0
19:32 0.0

26
SEX

01:53 1.2
07:51 0.3
13:39 1.1
20:13 0.0

27
SÁB

02:30 1.2
08:17 0.2
14:08 1.2
20:54 0.0

28
DOM

03:08 1.2
08:54 0.2
14:41 1.2
21:30 0.0

29
SEG

03:34 1.1
09:32 0.2
15:15 1.2
22:06 0.0

30
TER

03:09 1.0
10:06 0.2
15:39 1.2
22:51 0.2

31
QUA

03:23 0.9
10:45 0.2
15:56 1.1
23:38 0.3

DIA HORA ALT (m)

16
TER

05:06 1.8
10:06 0.0
14:38 1.4
16:00 1.3
18:49 1.6
23:04 0.0

17
QUA

05:28 1.7
10:38 0.1
15:02 1.4
17:04 1.3
19:26 1.5
23:38 0.2

18
QUI

05:36 1.5
11:06 0.1
15:32 1.4
18:04 1.2
20:09 1.3

19
SEX

00:08 0.4
05:06 1.3
11:47 0.3
16:02 1.4
18:58 1.1
21:08 1.2

20
SÁB

00:49 0.6
04:51 1.2
07:04 1.1
08:21 1.1
12:30 0.4
16:41 1.3
19:38 1.0
22:13 1.2

21
DOM

01:36 0.8
04:43 1.1
07:08 0.9
09:53 1.1
13:26 0.5
17:13 1.1
20:00 0.9 
23:17 1.3

22 
SEG

07:23 0.8
10:54 1.3
14:43 0.6
17:58 0.9
20:09 0.8

23
TER

00:17 1.5
07:36 0.6
11:47 1.4
16:43 0.6
19:45 0.7

24
QUA

01:13 1.6
07:51 0.4
12:28 1.6
19:17 0.4

25
QUI

02:02 1.8
08:06 0.2
13:15 1.7
19:51 0.2

26
SEX

02:47 1.9
08:23 0.1
14:08 1.8
20:23 0.0

27
SÁB

03:28 2.0
08:38 0.1
15:06 1.9
20:53 0.0

28
DOM

04:06 2.1
08:56 0.0
15:58 1.9
21:13 0.0

29
SEG

04:51 2.1
09:13 0.0
16:49 1.9
21:36 0.1

30
TER

05:32 1.9
09:47 0.0
17:32 1.9
21:58 0.2

31
QUA

06:15 1.7
10:15 0.0
18:11 1.7
22:21 0.3

DIA HORA ALT (m)

16
TER

03:53 1.0
08:12 0.2
16:16 1.1
21:01 0.2

17
QUA

04:19 1.0
08:49 0.2
16:55 1.0
21:21 0.3

18
QUI

04:55 0.9
09:10 0.2
17:29 0.9
21:51 0.4

19
SEX

05:19 0.8
09:40 0.3
18:06 0.8
22:06 0.5

20
SÁB

01:59 0.7
03:14 0.6
05:59 0.7
10:04 0.4
13:44 0.5
15:08 0.5
19:04 0.7
22:21 0.6

21
DOM

01:42 0.7
04:14 0.6
06:57 0.7
10:38 0.5
13:04 0.5
16:10 0.4

22 
SEG

00:27 0.8
05:10 0.5
08:06 0.6
11:04 0.6
12:59 0.6
17:02 0.3

23
TER

00:19 0.9
05:53 0.4
10:23 0.7
12:40 0.7
17:42 0.2

24
QUA

00:31 1.0
06:31 0.3
11:49 0.8
18:27 0.1

25
QUI

00:55 1.1
07:02 0.3
12:29 0.9
19:10 0.1

26
SEX

01:23 1.2
07:38 0.2
13:02 1.0
19:51 0.0

27
SÁB

01:57 1.2
08:14 0.2
13:38 1.1
20:42 0.0

28
DOM

02:25 1.2
08:51 0.2
14:14 1.2
21:34 0.1

29
SEG

03:01 1.2
09:25 0.3
14:55 1.2
22:19 0.2

30
TER

03:34 1.1
08:08 0.3
15:31 1.2
20:02 0.3
21:38 0.4
23:17 0.3

31
QUA

04:06 1.0
08:25 0.3
16:08 1.2
20:14 0.4
22:40 0.5

DIA HORA ALT (m)

16
TER

04:08 1.2
10:36 0.3
16:24 1.3
23:17 0.3

17
QUA

04:41 1.1
10:32 0.4
16:58 1.2
23:43 0.4

18
QUI

05:06 1.0
10:23 0.4
17:32 1.1

19
SEX

00:51  0.5
05:39 1.0
10:24 0.5
18:06 1.0
22:23 0.6

20
SÁB

00:00 0.7
02:13 0.6
06:09 0.9
10:41 0.5
12:58 0.5
14:09 0.5
18:58 0.9
22:09 0.7

21
DOM

00:17 0.8
03:36 0.6
06:54 0.8
10:56 0.6
12:47 0.6
15:47 0.5

22 
SEG

00:38 0.9
04:49 0.6
08:00 0.7
11:00 0.7
12:32 0.7
16:58 0.4

23
TER

00:53 1.0
05:49 0.5
12:28 0.8
17:58 0.3

24
QUA

01:08 1.1
06:36 0.5
12:45 0.9
18:47 0.2

25
QUI

01:32 1.2
07:15 0.4
13:11 1.1
19:28 0.1

26
SEX

01:56 1.2
07:54 0.3
13:41 1.2
20:08 0.0

27
SÁB

02:23 1.3
08:30 0.2
14:09 1.3
20:51 -0.1

28
DOM

02:49 1.3
09:06 0.2
14:41 1.4
21:34 0.0

29
SEG

03:11 1.2
09:45 0.2
15:11 1.4
22:17 0.0

30
TER

03:38 1.2
10:24 0.2
15:47 1.4
23:04 0.2

31
QUA

04:02 1.1
11:04 0.2
16:19 1.3

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

04:36 1.4
10:49 0.2
16:06 1.5
23:02 0.1

2
TER

04:54 1.2
11:23 0.3
16:39 1.4
23:38 0.3

3
QUA

05:06 1.1
12:00 0.4
17:11 1.3

4
QUI

00:09 0.5
05:11 1.0
12:47 0.5
17:54 1.2

5
SEX

00:56 0.7
04:53 0.9
08:58 0.7
10:39 0.7
13:47 0.5
18:51 1.0
21:56 0.9 
23:13 0.9

6 
SÁB

02:00 0.8
04:04 0.9
08:45 0.6
11:53 0.8
15:08 0.6

7
DOM

00:41 1.1
08:34 0.6
12:41 0.9
16:58 0.5

8
SEG

01:17 1.2
08:36 0.6
13:11 1.0
18:15 0.3

9
TER

01:51 1.3
08:43 0.6
13:45 1.1
19:00 0.2

10
QUA

02:09 1.4
08:39 0.5
14:04 1.2
19:38 0.1

11
QUI

02:24 1.4
08:26 0.5
14:21 1.3
20:13 0.0

12
SEX

02:34 1.4
08:36 0.4
14:39 1.4
20:51 0.0

13
SÁB

02:49 1.4
08:58 0.3
14:58 1.5
21:26 0.0 

14
DOM

03:06 1.5
09:24 0.3
15:21 1.5
22:04 0.0

15
SEG

03:30 1.4
09:53 0.3
15:51 1.5
22:41 0.1

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

03:36 1.0
10:30 0.3
15:51 1.1
23:06 0.1

2
TER

03:58 0.9
11:04 0.3
16:08 1.1
23:54 0.2

3
QUA

04:11 0.9
11:49 0.3
16:43 1.0

4
QUI

00:45 0.3
04:26 0.8
12:43 0.3
17:23 1.0

5
SEX

01:34 0.5
04:58 0.8
08:45 0.6
10:21 0.6
13:51 0.4
18:13 0.9
20:51 0.7
22:58 0.8

6 
SÁB

02:24 0.6
05:34 0.7
08:58 0.5
11:30 0.6
15:02 0.4
19:17 0.8
21:00 0.7

7
DOM

00:00 0.9
03:36 0.7
05:53 0.7
09:23 0.6
12:13 0.7
16:21 0.3

8
SEG

00:56 1.0
07:09 0.6
12:54 0.7
17:36 0.2

9
TER

01:36 1.0
07:43 0.5
13:30 0.8
18:38 0.1

10
QUA

02:02 1.1
08:00 0.5
13:41 0.9
19:24 0.0

11
QUI

02:32 1.1
08:23 0.4
13:28 1.0
20:06 -0.1

12
SEX

03:00 1.1
08:56 0.3
14:06 1.1
20:45 -0.1

13
SÁB

03:13 1.1
09:26 0.3
14:38 1.1
21:19 -0.1 

14
DOM

03:00 1.1
09:49 0.3
14:58 1.2
21:56 0.0

15
SEG

03:15 1.1
10:06 0.2
15:17 1.2
22:23 0.1

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

05:54 2.0
10:08 0.0
17:54 1.8
22:32 0.1

2
TER

06:38 1.9
10:45 0.1
18:36 1.7
22:58 0.2

3
QUA

07:23 1.6
11:15 0.1
16:53 1.4
19:13 1.5
23:21 0.4

4
QUI

02:56 1.1
05:11 0.9
08:19 1.4
12:00 0.3
16:13 1.3
18:06 1.3
20:00 1.3
23:54 0.6

5
SEX

03:15 1.3
06:32 0.7
09:30 1.2
12:56 0.4
16:56 1.3
19:09 1.1
21:08 1.2

6 
SÁB

00:21 0.8
03:51 1.4
07:32 0.5
10:49 1.2
14:04 0.6
17:38 1.1
19:56 0.9
22:47 1.2

7
DOM

01:00 1.0
04:17 1.4
08:17 0.4
11:58 1.4
15:45 0.7
18:26 0.9
20:06 0.8

8
SEG

00:09 1.3
02:00 1.2
04:41 1.4
09:00 0.3
12:58 1.5
17:24 0.5

9
TER

01:17 1.5
09:38 0.4
13:51 1.7
18:41 0.3

10
QUA

02:00 1.6
10:02 0.5
14:38 1.8
19:30 0.0

11
QUI

02:36 1.7
08:17 0.6
15:24 1.9
20:11 -0.1

12
SEX

03:08 1.8
08:11 0.4
16:08 1.9
20:53 -0.3

13
SÁB

03:39 1.8
08:41 0.2
16:54 1.9
21:26 -0.3 

14
DOM

04:11 1.9
09:08 0.1
17:34 1.8
22:02 -0.3

15
SEG

04:39 1.8
09:39 0.0
18:08 1.8
22:36 -0.2

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

04:02 1.2
08:31 0.4
15:55 1.2
21:49 0.3
23:19 0.2

2
TER

04:40 1.1
08:59 0.4
16:31 1.1
20:57 0.3
22:55 0.4

3
QUA

00:31 0.3
05:10 0.9
09:17 0.4
17:08 1.1
21:14 0.4
23:47 0.6

4
QUI

02:29 0.4
05:57 0.8
09:51 0.4
17:57 1.0
21:38 0.5

5
SEX

00:36 0.7
03:53 0.5
06:44 0.7
10:14 0.4
13:06 0.5
14:46 0.5
18:51 0.8
22:02 0.6

6 
SÁB

01:23 0.8
05:04 0.5
07:46 0.6
10:34 0.5
13:14 0.5
16:04 0.4
20:08 0.7
22:21 0.7

7
DOM

02:04 0.9
06:12 0.4
09:04 0.6
11:06 0.5
13:10 0.6
17:04 0.3

8
SEG

02:47 0.9
07:02 0.4
10:44 0.6
17:57 0.2

9
TER

02:01 0.9
07:44 0.4
11:51 0.8
18:38 0.1

10
QUA

00:46 1.0
08:12 0.4
12:36 0.9
19:12 0.0

11
QUI

01:12 1.0
08:42 0.4
13:14 1.0
19:49 0.0

12
SEX

01:46 1.1
06:17 0.5
07:06 0.5
08:51 0.4
13:55 1.1
20:14 0.0

13
SÁB

02:14 1.1
06:44 0.3
14:32 1.2
20:32 0.1 

14
DOM

02:51 1.1
07:08 0.2
15:06 1.2
20:17 0.1

15
SEG

03:17 1.1
07:47 0.2
15:47 1.2
20:31 0.2

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

04:11 1.2
10:53 0.3
16:06 1.4
23:23 0.1

2
TER

04:41 1.1
11:34 0.3
16:41 1.3

3
QUA

00:13 0.2
05:06 1.1
12:17 0.4
17:15 1.2

4
QUI

01:15 0.4
05:41 1.0
13:13 0.4
17:58 1.1
22:17 0.7

5
SEX

02:28 0.5
06:09 0.9
10:06 0.5
12:00 0.6
14:30 0.5
18:51 0.9
22:00 0.7

6 
SÁB

00:17 0.8
03:53 0.6
06:56 0.8
10:23 0.6
12:53 0.6
15:54 0.5
20:02 0.8
21:56 0.8

7
DOM

01:06 0.9
05:09 0.6
08:00 0.7
10:49 0.6
13:15 0.7
17:11 0.4

8
SEG

01:47 1.0
06:23 0.6
13:23 0.8
18:21 0.3

9
TER

02:04 1.1
07:15 0.5
12:49 0.9
19:15 0.2

10
QUA

01:58 1.1
07:58 0.4
13:04 1.0
20:00 0.1

11
QUI

01:56 1.1
08:34 0.4
13:36 1.2
20:39 0.0

12
SEX

02:13  1.2
09:04 0.3
14:08 1.3
21:13 0.0

13
SÁB

02:41 1.2
09:34 0.3
14:47 1.3
21:47 0.1 

14
DOM

03:08 1.2
10:00 0.3
15:17 1.4
22:17 0.1

15
SEG

03:41 1.2
10:24 0.3
15:54 1.3
22:45 0.2

F E V E R E I R O
D S T Q Q S S 

21 22 23 24 25 26
20

1 2 3

27
14 15 16 17 18

12
19

137 8 9 10
4

11
5 6

28

M A R Ç O
D S T Q Q S S 

21 22 23 24 25 26
20

1 2 3

27
14 15 16 17 18

12
19

137 8 9 10
4

11
5 6

28 29 30 31

A B R I L
D S T Q Q S S

19 20 21 22 23 24
25 26 27

 1 2

11
18

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

3
10

28 29 30



8 9

VITRINE da pesca
PRODUTOS

Vara de molinete Lumis Slow Jig 6´3´´ PE 1-3 1 parte 

Carretilha Shimano Metanium MGL B 150XG/151XG

Isca Artificial KV Guaruzinho BL 50 - 4,3g

Alicate Magnético Rapala Mag Spring

Linha Fastline Onix Strong 0,930mm 118lb (300m)

O projeto Varas LMS Rods é desenvolver varas de pescar com componentes de 
altíssima qualidade, oferecendo segurança e confiabilidade para atender os 
amantes da pesca esportiva. Modelo desenvolvido especialmente para modalidade 
Slow Jig. A série de varas Lumis SLOW JIG, trás alto padrão de equilíbrio, força e 
desempenho para o pescador ocêanico! Montada com blank japonês Toray, de 
alta qualidade e resistência, reel seat Lumis com acabamento em carbono, cabo 
em EVA de alta densidade e passadores resistentes à linhas de multifilamento e a 
corrosão. Mais esse lançamento você encontra na Pesca Pinheiros!

A Metanium 2020 apresenta um corpo de magnésio CoreSolid nunca antes visto, 
oferecendo aos pescadores profissionais e entusiastas a sólida vantagem da 
durabilidade, rigidez e sensibilidade, reduzindo o peso. A nova estrela de fricção 
com o material CI4 + reduz ainda mais seu peso. Apresentando o novo carretel MGL 
III, reduzindo a inércia do carretel em 17% em relação à geração anterior, enquanto 

ainda utiliza o SVS Infinity Braking para o máximo em ajustabilidade e distância para 
todas as gamas de iscas. A Metanium agora vem com a engrenagem MicroModule, de 

latão, para maior durabilidade e suavidade a longo prazo. O Silent Tune reduz a vibração 
do rolamento do carretel para maximizar a distância dos arremessos.

Quem nunca ouviu falar das famosas iscas KV?! Tradicionais entre os pescadores, 
os diversos modelos já atravessaram gerações. Com custo x benefício excelente, as 
iscas KV não podem faltar em suas caixas e estojos de iscas. Foi desenvolvida para 
pescarias com equipamentos leves e ultra-light. Conta com dois tipos de barbela, uma longa e uma curta. A Guaruzinho 
BL (barbela longa) nada mais profundo mas, por ter uma boa flutuação, pode ser usada na superfície com toques curtos 
para simular uma presa ferida. A Guaruzinho BC (barbela curta) não afunda tanto quanto a de barbela longa, mas tem 
um nado rápido parecendo um peixe em fuga. Também pode ser trabalhada na superfície com toques curtos e rápidos. 
Indicada para Robalos, Tucunarés, Tilápias, Traíras, Tabaranas, Piabanhas, entre outros predadores.

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

Na www.serrapesca.com.br                           

Nas melhores lojas do ramo!

 Na www.mgpesca.com.br

Na www.reidapesca.com.br

O mecanismo Mag Spring proprietário da Rapala, com patente pendente, no 
ponto de articulação do alicate tem dois ímãs opostos que se afastam um do outro 
e mantêm o alicate aberto para facilitar a operação com uma mão. Modelo: RCD6 
MAG SPRING PLIERS. Alicate magnético de aço inoxidável. Design inovador. Ponta 
serrilhada. Função de cortador. Cabo ergonômica. Tamanho: 15 cm.

A nova linha Onix Strong é invisível na água, com baixa elasticidade e resistente à abrasão. 
Modelo: Strong. Milímetros: 0,930mm. Libragem: 118lb. Tamanho: 300m. 100% Poliamida. 
Tipo: Monofilamento . 

Molinete Okuma Azores 4000
O molinete Okuma Azores 4000 são projetados especificamente para a pesca em água salgada. 
Com os recursos de potência comprovados e o design de interiores patenteado, o AZORES é 

muito mais durável, forte e suave que a concorrência. DFD: sistema Precision Dual Force Drag. 
Ajuste de arrasto de precisão para configurações mais precisas. Arruelas de arrasto multi-disco, 

Carbonite e feltro para DFD. Rolamentos em aço inoxidável 6HPB + 1RB resistentes à corrosão. 
Rolamento anti-reverso Quick-Set mais sistema de catraca. Sistema anti-reverso duplo para segurança 

máxima. Pinhão de latão cortado com precisão na máquina. CRC: processo de revestimento resistente 
à corrosão. HDGII: resistente à corrosão, engrenagem de alta densidade. ALC: corpo rígido de alumínio 

fundido, placa lateral e rotor. Alumínio usinado, bobina anodizada de 2 tons com lábio LCS. Alça de 
alumínio usinado para maior resistência. Manivela de alumínio. Recuperação de linha (cm): 90,9. Knob emborrachado, 
pegada maior para jigar. Carretel de alumínio. Relação de Recolhimento: 5.8:1.  Drag: 13kg. Sistema Anti-Reverse. Peso: 
341g. Capacidade de linha: 0,35mm/135mts – 0,40mm/105mts. Fabricado na China. 

 Nas melhores lojas do ramo!                               
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PESQUEIRO

Reino Encantado

POR OCTÁVIO TAKAHASHI

Na primeira reportagem do ano de 2021, o pesqueiro que realizamos a matéria fica 
pertinho de SP, para ser mais exato na região de Cotia, cerca de 50Km do centro de SP. E 
agora com a direção do Deivid, o pesqueiro da vez é o Pesqueiro Reino Encantado. 

H á alguns anos atrás nós realizamos 
uma matéria nesse pesqueiro e na 
época não havia grandes peixes no 
lago, mas fez a alegria dos pesca-
dores. Mas com o passar dos anos 

houve uma mudança na direção do pesqueiro. 
Agora com o Deivid na frente do pesqueiro, houve 
um grande investimento com a aquisição de gran-
des tambacus que chegam na faixa até de 30kg, 
Carpas, Pirararas, Dourados e até Pirarucu entre 
outras espécies. Também soltaram em um lago 
selvagem traíras, traírão amazônico,e tucunaré 
azul e amarelo. 

Além da aquisição dos passaguás, tapete e 
cama para garantir a segurança dos peixes. 

O pesqueiro Reino Encantado conta com 3 la-
gos, sendo 1 lago selvagem para prática de pesca 
com iscas artificiais, para quem curte pescar no 
pincho o lago selvagem agora conta com traíra, 
traírão amazônico e tucunaré azul e amarelo. 

Já o lago principal onde houve a soltura dos 
grandes tambas, e onde a maioria dos pescadores 
pescam, contém uma variedade de peixes, além 
dos tambas, o pacu, patinga, pirarara, tilapia, gran-
des carpas (húngara, espelho e cabeçuda), cat fish, 
bagre africano,dourados,matrinxãs e pirarucu.

E claro para aqueles que desejam levar tilapia, 
tem o lago das tilapias. 

Todos os lagos, exceto o lago selvagem, tem 
quiosque em volta do lago, bancos fixos ou ca-
deira disponíveis nos quiosques. E para as crian-
ças o pesqueiro tem um playground para diver-
são da criançada.

No lago de tilápias foi construído recentemente 
uma ilha com área privativa com churrasqueira para 
o lazer dos clientes, mediante reserva tem capaci-
dade para até 12 pessoas.

Para a realização dessa matéria contamos com o 
trio Alê, Recco e Yamada. E claro o Washington, Ma-
dalena e eu (Octavio). 

Para começarmos o trio (Alê, Recco e Yamada), 
começaram pescando na cevadeira, deram as pri-
meiras copadas para observarem se os peixes es-
tavam ativo na superfície. Os peixes começavam a 
subir, mas muito manhosos ainda, o primeiro a pe-
gar foi o Yamada, um bagre africano pego no pal-
minho com ração furadinha. Alê e Recco pescando 
no palminho também acertaram tambas, patingas 
e bagre africano.

Pesqueiro

em Cotia
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Chegando a hora do almoço, o céu 
começa a escurecer e a chuva começa, 
mas era aquela famosa “chuva de ve-
rão”, intensa de forma rápida e passa-
geira. Terminando o almoço a chuva 
parou e voltamos a pescaria.

Depois do almoço o trio decide 
mudar do palminho para o minho-
cuçu, a isca usada pelos pescadores 
estavam usando e acertando os belos 
exemplares.

Agora na cevadeira com um chico-
te de +/- 1m e com a isca certa, os pei-
xes começavam a sair com mais fre-
quência. O trio acertou belos tambas, 
mas é claro outros peixes onipresen-
tes sempre querendo aparecer na foto, a patinga cortando a linha ou o bagre africano dando trabalho 
na hora de tirá-lo da água. O Alê deixou uma vara de espera com guelra atrás das pirararas, mas não teve 
nenhum ataque delas. 

Ao decorrer da manhã o trio (Alê, Recco e Yamada), pegaram alguns peixes, mas ainda não tinham 
acertado aquela “panela”.

O Deivid aproveitou e deu uma pescada na parte manhã, ele foi pra uma parte mais rasa do lago, 
onde acertou a mão. Pescando na cevadeira com anteninha ele teve bons resultados, acertou belas “pa-
nelas” entre outros menores também. Outros pescadores que pescavam ao nosso lado também pega-
ram bons exemplares de tambacu.
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Para mais informações o contato e redes sociais 
do pesqueiro no final da matéria. 
Vou ficando por aqui e até a próxima. Não deixem 
de seguir a página da revista Fishing News nas redes 
sociais também.
Instagram: @revistafishingnews
Facebook: Revista Fishing News 

Os pescadores que estavam 
do nosso lado, sempre com 
peixe na linha. Isso mostrou 
que a isca do dia era o minho-
cuçu, mas é claro que isso pode 
mudar de um dia para outro, 
não é garantido, mas uma isca 
natural pode fazer um dife-
rencial na sua pescaria. Tanto 
que no dia tinha outros pesca-
dores pescando com linguiça 
calabresa, queijo mussarela, 
beijinho, pão e até tilapinha. 
Pegaram peixe, mas não teve 
a mesma eficácia do minho-
cuçu no dia. Então caso você 
não ache pra comprar, não se 
preocupe, tem o minhocuçu a 
venda no local.

Chegando mais um final 
de matéria com ótimas fotos 
e muitos peixes pegos na par-
te da tarde, mostrou o inves-
timento que o Deivid fez no 
pesqueiro, trouxe muita diver-
são para seus clientes e futuros 
clientes que desejam conhecer 
o pesqueiro.

Para incentivar mais o pes-
cador, o Deivid faz todo final 
de semana um bolão, e quem 
pegar o maior peixe do dia vai 
ser o felizardo de levar esse bo-
lão.Lembrando que o pesquei-
ro abre diáriamente das 7:00 às 
18:00hs.

Agradeço ao ótimo atendi-
mento do Deivid e seus fun-
cionários, muito prestativos e 
fazem um diferencial no pes-
queiro, além do recolhimento 
do lixo todo final de tarde man-
tendo o pesqueiro limpo para 
o dia seguinte. 

Pesqueiro Reino Encantado 
Rua das Dálias, 67 - Cotia - SP
Tel: (11) 99344-8865
Instagram: @pesqueiroreino 
Facebook: Pesqueiro Reino Encantado

Da esquerda para direita: Washington, 
Yamada,Deivid,Recco, Alê, Renan e Octávio
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L
ocalizado na cidade de Santa Bárba-
ra do Oeste à aproximadamente 140 
Km de São Paulo, o pesqueiro Santa 
Clara é uma excelente opção tanto 
para o pescador que tem como ob-

jetivo fisgar muitos peixes, quanto para aquele 
que gosta de fazer um passeio com a família e 

desfrutar de uma deliciosa comida caseira em 
um ambiente tranquilo e relaxante. 

Digo isso porque enquanto pescava pude ob-
servar uma grande quantidade de animais que 
passeavam livremente por ali como patos, gali-
nhas, cavalos, gansos, gatos... O que faz a alegria 
das crianças. 

Conversando com o Emerson, proprietário do pes-
queiro, acabei conhecendo a história de como tudo 
começou e diga-se de passagem, existem alguns di-
tos populares que poderíamos aplicar em exemplos 
de superação como é o caso dessa família. Diziam os 
antigos: “A vida pode até te derrubar, mas você pode 
escolher ficar caído ou se levantar”.

E foi o que aconteceu... Tudo começou com uma 
pequena propriedade alugada com um pequeno lago 
e uma criação de peixes. Como eram muito queridos 
pelos amigos e a comida muito apreciada na região, 
depois de muita insistência de todos resolveram abrir 
à público para quem quisesse pescar e almoçar no lo-
cal iniciando assim o funcionamento de um pequeno 
pesqueiro.

Como naquela época era muito difícil a logística, 
acabava se tornando muito dispendioso sustentar o 
negócio e quase desistiram de tudo, porém a família 
não desanimou e com ajuda do SEBRAE conseguiram 
se organizar e comprar um pequeno caminhão facili-
tando assim o transporte dos peixes, aumentando a 
renda, o que ajudou a prosperar grandemente a psi-
cultura até se tornar esse paraíso que hoje podemos 
desfrutar. Atualmente a propriedade além de ser auto 
suficiente para seu próprio funcionamento ainda tra-
balha com produção de alevinos e venda de exem-
plares de médio e grande porte além de funcionar 
também com um sistema diferenciado para o pesca-
dor que não pretende pescar o dia todo oferecendo a 
pesca por hora ou período.   

Bom, agora então vamos à pescaria... Chegamos por 
volta das 7:30 devido ao horário de abertura que lá é 
das 08:00 às 17:30. Como era a minha primeira visita ao 
local assim que adentramos na área dos lagos... Ops !!! 

Santa ClaraPesqueiro

POR  ALEXANDRE OLO
PESQUEIRO

Uma excelente opção no interior de São Paulo para o pescador que quiser desfrutar de 
uma grande variedade de espécies e gastronomia de dar água na boca.
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Esqueci de dizer que o Santa Clara conta com 5 
lagos, dentre eles o lago principal e o lago Vip que 
tem como habitantes uma grande variedade de es-
pécies dentre elas: tilápias, carpas, pacus, dourados, 
pintados e algumas mais exóticas tais como pirara-
ras, pangassius e os tão cobiçados tambacus e tam-
baquis. Ah, não podemos nos esquecer dos piraru-
cus e Jaús que completam essa gama de espécies.  

Continuando... Acabei optando assim como toda 
equipe, por pescar no lago Vip, até mesmo para 
mostrar para vocês leitores, o potencial do mesmo. 

Geralmente quando chegamos pela primeira 
vez em algum pesqueiro é normal ficarmos apreen-
sivos e duvidosos quanto à técnica, ponto do lago, 
melhores iscas, mas dessa vez não deu nem tempo. 
Dá pra acreditar? 

Mal começamos à pescar e as ações foram acon-
tecendo e o mais inacreditável é que cada um com 
sua técnica. O Jean nas ultralights com massa de 
sua própria fabricação (Amendoloco/ Ratazana Ma-
turada), a Naty, o Recco e o Yamada no palminho, o 
Clovis no Diretinho com ração furadinha e eu nas 
Anteninhas. O Alê resolver usar algumas técnicas 
diferentes para tentar fisgar os pirarucus e no fim 
acabou acertando vários redondos e belas pirararas.

Até a amiga da Naty que veio com ela também 
fisgou belos tambas na cevadeira.

Destaque para o Sr Adilson que é frequentador 
assíduo do pesqueiro e fisgou um belo exemplar 
de Pangassius usando como isca massa de fundo e 
o Alcides com um belo Pirarucu que tb posou para 
foto. Aproveitando a dica logo depois acabei tam-
bém fisgando um belo exemplar da mesma espécie 
e na mesma técnica.
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O fato é que tanto no fundo, quanto meia água 
ou na superfície as ações eram incessáveis. Era qua-
se impossível olhar para um dos lados e não ver 
varas com “defeito” como dizia incansavelmente o 
Sr Luis, um dos funcionários mais carismáticos que 
eu já tive o prazer de conhecer, tanto que, além de 
ajudar os frequentadores na retirada dos peixes da 
água, ainda atende à beira do lago, dá dicas e no 
meu caso ainda atuou como câmeraman e fotógra-
fo algumas vezes.

Depois de uma manhã explosiva com tantos pei-
xes fisgados fomos saborear um delicioso almoço nas 
mesas com vista para os lagos. Quer coisa melhor?

O Santa Clara tem como opções de almoço um 
sistema à la Carte, porções diversas, saladas simples e 
completas, marmitex, pratos executivos e até fitness, 
ou seja, pra todos os gostos e sabores. A comida casei-
ra é um espetáculo e o atendimento não é diferente, 
sempre com a presença do Emerson supervisionando 
cada detalhe e dando toda atenção aos seus clientes.

O que já era bom... Ficou melhor !!!
Após um merecido descanso depois de uma 

manhã de pescaria super movimentada voltamos 
para o lago e as ações continuaram, porém o tem-
po começou à fechar e escureceu tanto que pare-
cia noite. Não demorou muito, só dando tempo 
de proteger os equipamentos e a chuva começou 
à cair, mas não foi um chuvinha não... Foi mesmo 
uma tempestade de Verão daquelas muito fortes. 
Parecia que era o fim da pescaria e que ia durar a 
tarde toda mas para nossa felicidade após mais ou 
menos uma hora e meia de chuva, o tempo come-
çou à abrir e pudemos apreciar imagens de tirar o 
fôlego. A água estava tão quente que saia fumaça.

Dica: Em situações de chuva forte , sempre de-
vemos procurar local abrigado e seguro pois as 
varas de pesca são exímias condutoras de energia 
e por isso podem atrair raios e colocar em risco a 
vida do pescador.
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Equipamento
Como o lago Vip não é muito grande, varas de 2,70 metros não se fazem necessárias. Então o ideal seria usar 

varas de 2,10 à 2,40 metros e carretilhas munidas de 100 metros de linha 0.35 à 0.37mm para os tambas. Já 
para a pescaria de espera visando a captura dos peixes 
de couro podemos optar por varas mais curtas de no 
máximo 1,80, porém a dica é levar equipamento refor-
çado até porque podemos nos deparar com grandes 
pirararas, pintados e jaús e até mesmo pirarucus de 
bom porte que rendem brigas fantásticas.

Se o pescador gostar de emoções fortes pode 
optar pelo equipamento ultralight assim como o 
Jean e vivenciar embates memoráveis. 

Finalizo agradecendo toda a equipe da Fishing-
news pela companhia e ao Emerson e todo pessoal 
do Pesqueiro Santa Clara pela maravilhosa recep-
ção e atendimento especial. Também convido vo-
cês leitores à conhecer esse Paraíso da pesca espor-
tiva e vivenciar momentos inesquecíveis.

Um grande abraço e até a próxima pescaria !!!

Com a oxigenação extrema da água que aconteceu após a chuva, as ações na superfície começaram à 
acontecer em toda a extenção do lago e fica uma dica pra quem gosta de pescar com cevadeira: Não deixar 
de levar anteninha nas cores branca e de ração. 

Os maiores exemplares saíram na parte da tarde e por incrível que pareça durante esse período não con-
segui pescar com mais que um equipamento e usando simplesmente um manhosinho com evas brancos 
e miçanga vermelha.

Outro detalhe é que os chicotes podem variar de 3 até 5 metros e a utilização de boia sinalizadora tende 
à diminuir as ações, pois os maiores se apresentam mais manhosos e com a pegada tão sutil que a obser-
vação é o segredo da fisgada certeira. Na maioria das vezes a levada era tão discreta que não afundava nem 
a boia então o ideal é sempre observar a linha esticando.

Alexandre Olo
(Staff Fishingnews e Pescador Esportivo )
Instagram: @alexandreolo
YouTube: Encantos da Pesca
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A pesca esportiva costeira e 
oceânica em Aracajú, nas proxi-
midades das 27 plataformas de 
petróleo, já é famosa e reconheci-
da pelos pescadores e mídias da 
pesca há alguns anos, com seus 
atuns amarelos enormes, arabaia-
nas (olho de boi), xaréus, ciobas 
gigantes, cavalas-wahoo, barra-
cudas e tantos outros predadores 
de água salgada. Mesmo assim, 
nos últimos dois anos, a opera-
ção ATALAIA PESCA ESPORTIVA, 
que já é sucesso e tem anos de 
experiência no turismo de pesca 
em Sergipe, vem prospectando 
novas áreas e descobrindo novos pontos de pesca na região sul do Estado. O local exato fica a apenas 
79 km da capital do Estado, no povoado de Terra Caída, município de Indiaroba. Com todo o potencial 
destas novas descobertas, a ATALAIA montou um ponto avançado para apresentar para seus clientes 
pescadores uma novidade: a ATALAIA NEW EXPEDITION! 

MAR POR ATALAIA PESCA ESPORTIVA

O Brasil é sem dúvidas privilegiado em ambientes naturais para a prática da pesca 
amadora/esportiva, seja em água doce ou salgada. E mesmo o “menor” litoral em 
extensão, como no caso do Estado de Sergipe, guarda um oceano de possibilidades.

Atalaia Pesca Esportiva New Expedition
novos pontos e muitos peixes!

A
costa do Brasil, 
no Atlântico, 
tem aproxima-
damente 8.500 
quilômetros de 

extensão. Se contarmos a área 
incluindo nossas ilhas oceâni-
cas, junto das nossas 200 mi-
lhas náuticas correspondentes 
de mar a que temos por direi-
to, e acrescentarmos a esta 
conta uma profundidade mé-
dia de 300 metros, temos uma 
área correspondente a mais 
um Brasil, um outro país, o Bra-
sil marinho. 

São cerca de 960.000 quilôme-
tros cúbicos de área onde é pos-
sível encontrar vida, ecossistemas 
completos e ricos em formações e 
estruturas contendo uma varieda-
de impressionante de organismos, 
incluindo uma enorme diversidade 
de peixes. Toda essa riqueza e bio-
diversidade vai sendo aos poucos 
conhecida por pescadores e opera-
ções profissionais de pesca ao lon-
go da nossa costa. O trecho acima, 
com as comparações e estimativas 
é inspirado no livro Peixes, costa 
Brasileira de Alfredo Carvalho Filho 
de 1999 e ajuda a dar uma ideia da 
nossa dimensão oceânica.

Saida Rio Real Terra Caida

Casa

Embarcações
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São pedras submersas, lajes e parcéis em pro-
fundidades variando entre 40 metros, 60 metros a 
até locais com mais de 200 metros, um oceano in-
teiro de pontos até então desconhecidos. Duran-
te as primeiras explorações de reconhecimento, 
a equipe da operação ATALAIA PESCA ESPORTIVA 
fez pescarias extraordinárias nesta nova região, 

principalmente nas modalidades de pesca vertical 
com jumping jigs. Então, decidiram montar uma 
série de eventos para apresentar para o mercado 
da pesca, lojistas, marcas, e pescadores experien-
tes nas modalidades de pesca em água salgada 
todo o potencial da beleza natural da localidade, 
tanto para o turismo como para a pesca esportiva.

 O convite para participar do evento de divul-
gação da nova operação veio através do amigo 
Diego Montanini, da loja AMAZONIA PESCA, de 
Vargem Grande Paulista. O Diego havia feito ex-
celentes pescarias na região nos meses anteriores 
com grupos de clientes da loja e conhecia toda a 
logística, se prontificando em deixar tudo organi-
zado para nossa viagem. Para um marinheiro de 
poucas viagens ao mar como eu, a chance de cap-
turar grandes troféus oceânicos e presenciar toda 

adrenalina desta pescaria em alto mar tirou meu 
sono durante alguns dias. Este primeiro grupo foi 
bem eclético e contou com pescadores de diver-
sos locais e com muita experiencia. Além do Diego 
e do senhor Flavio, da loja AMAZONIA PESCA, es-
tavam no grupo Gustavo Uemura, pescador espor-
tivo de São Paulo da POPJIGBRASIL, Hélio Lamego, 
da LAMEGO CUSTON ROADS do Rio de Janeiro, 
Nam Kyu Lee, staff da DAIWA no Brasil, e eu da loja 
NAMAZU PESCA ESPORTIVA em São Paulo.  

Slow Jig

Uemura e Hélio com dubles

Nam com Atum e Diego com Pitangola

Uemura com atum

Capitão Mago e Uemura com Arabaiana

Helio com Guarajuba Helio com Pitangola

Hélio com Pitangola

Uemura com Xaréu Olhudo

Leandro e Diego com Pitangolas
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Na companhia de Diogo e do capitão Mago (também conhecido como Jose Henrique Maciel) da operação 
ATALAIA PESCA ESPORTIVA NEW EXPEDITION estava nosso amigo e grande cinegrafista Buba da BUBA PRO-
DUÇÕES, que foi o responsável em registrar em fotos e vídeos todas as emoções dessa aventura junto com 
capitão Marcelo com sua embarcação e tripulação dando apoio durante a pescaria e captação de imagens. 

Foram cinco dias de programação para conhecermos além da pescaria, pontos turísticos entre Terra 
Caída, em Sergipe, e o outro lado do Rio Real, em Mangue Seco, já no Estado da Bahia. Ficamos hospeda-
dos curtindo e arrumando as tralhas na casa que recebe os grupos de pesca, que fica localizada em um 
condomínio praticamente na beira do mangue, a cerca de 100 metros de onde embarcamos na lancha 
da operação. Vale ressaltar que a casa é impressionante, com design moderno, a sede da operação foi 
construída e pensada para receber o pescador com muito conforto e segurança. Em frente à casa, uma 
piscina enorme rodeada por arvores da mata atlântica é a parada certa para descansar após um dia no 
mar. O lugar é realmente lindo, um show à parte na pescaria. Neste primeiro dia a confraternização entre 
os pescadores, equipe e trocas de ideias nos preparou para a grande pescaria que estava por vir.

No segundo dia, saímos cedo e muito ansiosos, 
a embarcação da ATALAIA uma lancha Victory 26, 
com motorização de uma parelha 130 HP, traz se-
gurança e conforto para a navegação. Saímos em 
direção aos primeiros pontos considerados “rasos” 
com profundidade entre 40 metros e 60 metros. 
A variedade de peixes nas primeiras passadas já 
dava uma ideia do que poderia acontecer. Gran-
des pitangolas, cavalas verdadeiras, vermelhos e 
atuns logo deram as caras. Tanto na embarcação 
da operação quanto no barco de apoio, as ações 
foram constantes e, ao longo do dia, as surpresas 
foram aparecendo em forma de linhas e lideres es-
tourados, monstros perdidos e peixes que vieram 
para as fotos. 

Um dos propósitos da pescaria era que Gustavo 
Uemura e Helio Lamego, especialistas em pesca 
vertical, aplicassem todas suas técnicas e experi-
ências na modalidade de Slow jigging, sendo os 
primeiros a explorarem estes novos pontos com 
esta modalidade que vem crescendo e se desen-
volvendo no Brasil, graças a pescadores dedicados 
como eles. E, logo de início, a produtividade do 
slow jig é colocada a prova. Entre a “pegadeira” de 
peixes, Gustavo ferrou um monstro e iniciou uma 
briga intensa. Entre uma tomada de linha e outra, 
a embarcação nas mãos do experiente capitão 
Mago foi se posicionando até que um olho de boi 
enorme começou a subir. O peixe foi comemora-
do por todos a bordo, um verdadeiro troféu para 
iniciar nossa pescaria em um local tão promissor e 
com uma técnica tão eficiente.

Lembram do início do texto, onde falo da mi-
nha pouca “habilidade marinheira”? Pois bem. 
Neste primeiro dia de muitas capturas e emoções, 
eu fiquei completamente mareado, enjoado ou 
quase morto...como preferirem. Mesmo assim, 
pude presenciar de corpo a uma verdadeira aula 
de pesca vertical. Escutei muito mais do que pes-
quei e valeu muito a pena, é sempre muito bom 
poder estar pescando, observando e aprendendo 
com pescadores tão experientes.

Com o sucesso da primeira saída, nosso ami-
go Buba teve bastante trabalho, registrando 
lindos peixes em fotos e vídeos, que podem ser 
conferidos nas redes sociais da ATALAIA PESCA 
ESPORTIVA. 

O terceiro dia foi dedicado ao gigantesco po-
tencial turístico, iniciando pela manhã com um 
passeio de lancha pelo Rio Real até Mangue Seco, 
município de Jandaíra (BA), onde passamos parte 
do dia em um bar flutuante entre cervejas, caipi-
rinhas e petiscos em um lugar paradisíaco. Ainda 
tivemos a chance de passear de bugue em dunas 
de areia até a famosa praia onde em 1989 foram 
feitas as gravações da novela “Tieta do Agreste”, ro-
mance escrito por Jorge Amado. A beleza natural 
é indescritível, são milhares de palmeiras e coquei-
ros espalhados por dunas e restingas entre o mar e 
o mangue. Com certeza vale a pena se programar 
na pescaria e passar uma parte do dia curtindo a 
natureza e receptividade das pessoas neste local.

Casa

Lago do Condomínio

Mangue Seco - Bahia Diego com PitangolaHelio com Vermelho

Casa
Uemura com Guarajuba

Lancha da operação
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Logo outros atuns do mesmo porte começaram a atacar nossas lulas e, entre eles, tive a felicidade de 
pegar outro super predador das águas azuis: as cavalas-wahoo. Com toda sua velocidade, elas fizeram 
cantar a carretilha. Alguns exemplares lindos embarcados para as fotos e outros que simplesmente to-
maram a linha que queriam, cortavam tudo e tchau. 

Que pescaria! Toda a experiencia da equipe unida a riqueza de peixes na região e infraestrutura ofe-
recida pela ATALAIA atende perfeitamente desde os pescadores mais viajados e experientes até os com 
pouca ou nenhuma experiencia, com grandes peixes e muita emoção.

Na parte da tarde, fomos conhecer mais uma 
grande opção de pesca oferecida a todos os clien-
tes pescadores, dentro do condomínio onde está 
localizada a casa da ATALAIA PESCA, um lago 
enorme com dois caiaques a disposição dos pes-
cadores. Aqui, a brincadeira fica por conta de uma 
variedade incrível de peixes esportivos, são tucu-
narés, traíras, robalos, tarpons e pirarucus em um 
único lugar. Parece mentira né? Um lago tão gran-
de, cheio de estruturas e recheado de espécies es-
portivas para você pescar no “dia de folga” não é 
para qualquer operação.

Nosso quarto dia de evento foi dedicado nova-
mente a pescaria. Com uma saída tranquila pela 
barra, o capitão Mago seguiu para pontos de pro-
fundidades e estruturas diferentes. Logo aparece-
ram vermelhos, atuns e pitangolas nas linhas de 
Gustavo, Helio e Diego na modalidade de slow jig. 
Durante esta pescaria foram gravados vídeos onde 
os pescadores deram dicas de trabalho das iscas, 
tipos de jigs e características dos equipamentos. 
Todo o material gravado, editado e cuidadosamen-
te produzido pelo amigo Buba está disponível nas 
redes sociais da operação ATALAIA PESCA ESPOR-
TIVA, e que vale muito a pena conferir. Com o barco 
de apoio sempre próximo e dando o suporte, dei 

uma escapada para a outra lancha onde pude pes-
car com os amigos Nam e Diego. Neste dia, o enjoo 
me deu uma trégua e consegui aproveitar melhor 
as possibilidades e praticar outras pescarias.

Entre as mudanças de ponto, tivemos oportuni-
dade de pescar peixes pelágicos no corrico. Esta é 
uma pescaria que particularmente me atrai, e sem-
pre leio artigos em revistas e assisto vídeos onde 
os troféus oceânicos são o alvo. São peixes lindos 
e que sempre quis ver, como dourados, cavalas-
-wahoo, sailfishes e os marlins. Estes não são os 
peixes alvos da operação e da nossa pescaria, mas 
como diz o ditado: estamos na água pra se molhar. 
O equipamento eu tinha nas mãos, levei já pen-
sando nesta possibilidade ainda mais em águas 
pouco conhecidas e tão ricas. A experiência com 
as sororocas e bonitos aqui no litoral de São Paulo 
não ajudaria muito, mas os companheiros a bordo 
sabiam exatamente o que era para ser feito. Sol-
tamos duas lulas de silicone a aproximadamente 
25 metros na esteira da lancha e em pouco tem-
po a carretilha já estava trabalhando, um peque-
no atum amarelo logo veio para as fotos. Meu pri-
meiro atum, que peixe incrível! As cores, potência 
e adaptações do corpo para a vida no oceano são 
impressionantes. 

Helio com Cherne Leandro com Cavala Wahoo

Helio com Cavala Wahoo Leandro com Pitangola Leandro com Atum
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Recentemente aconteceu o segundo evento 
ATALAIA PESCA ESPORTIVA NEW EXPEDITION, com 
novos e conhecidos pescadores e o profissionalis-
mo de sempre, a equipe da operação registrou com 
a BUBA PRODUÇÕES novas emoções e aventuras, 
que já estão disponíveis nas redes sociais para você 
conhecer e curtir! Acompanhe nas próximas edi-
ções os relatos e fotos da ultima edição da ATALAIA 
PESCA ESPORTIVA NEW EXPEDITION!

Assista aos materiais produzidos durante estas pescarias, curta e compartilhe as fotos e vídeos! Muito 
obrigado a toda equipe da ATALAIA PESCA ESPORTIVA e aos parceiros nesta incrível pescaria!

ACOMPANHE NO INSTAGRAM 
Operação @Atalaia pesca esportiva
Guia Mago @josehenriquemaciel
Buba @bubaproducoes
Diego Montanini @amazoniapesca
Hélio Lamego @lamegocustomrods
Gustavo Uemura @popjigbrasil
Nam Kyu Lee @daiwabrasil
Leandro Namazu @namazupescaesportiva

Quer ter estas experiencias e pescar os grandes predadores das águas azuis sergipanas? Entre em 
contato com a NAMAZU PESCA ESPORIVA, nós te ajudamos a organizar e viver estas aventuras!

Com certeza realizei alguns sonhos durante este evento e ver de perto estes peixes foi fantástico. 
Para fechar com chave de ouro este grande dia de pescaria, Hélio fisgou um verdadeiro monstro a 

mais de 200 metros de profundidade. Um cherne enorme entrou e durante longos e suados minutos 
brigou muito até subir e se mostrar. Um peixe que sem dúvidas passava de 30 kg e foi registrado em 
belas fotos com os pescadores. As pescarias não poderiam ter sido melhores, uma diversidade incrível 
de espécies esportivas em diversas modalidades e tipos de pescarias diferentes, com destaque para a 
produtividade do slow jigging e experiência dos pescadores. 

O último dia do evento ATALAIA PESCA ESPORTIVA NEW EXPEDITION foi marcado por um grande en-
contro com pescadores de Sergipe, amigos da operação e guias conhecidos que trabalham e divulgam a 
pesca esportiva na região, como capitão Thiago Moraes e capitão Seabra, a quem tive o prazer de conhecer 
pessoalmente. Após o almoço, tivemos todos a oportunidade de assistir um workshop completo ministra-
do por Hélio Lamego, destrinchando detalhes das iscas utilizadas no slow jiggig, entre formatos, pesos e 
trabalhos dos jigs. Além de uma aula sobre as 
varas específicas da modalidade e suas princi-
pais características. Com toda propriedade de 
quem sabe exatamente o que estava passando, 
já que Hélio é proprietário da LAMEGO CUSTON 
ROADS e a muitos anos se especializou na mon-
tagem de varas para pesca vertical e pincho sob 
encomenda com muito capricho e eficiência.  

Um evento fantástico, completo e com 
todo o cuidado de organização que Sergipe 
merece. Um novo ponto de pesca que, sem 
dúvidas ainda vai dar muitas alegrias a pesca-
dores de todo o brasil. 

Helio e Uemura com Cherne

Gastronomia Gastronomia

Workshop
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POR ALEXANDRE OLODICAS

A
inda hoje muitos pescadores acre-
ditam que uma pescaria é sempre 
baseada na sorte, fases da lua ou 
até mesmo nas épocas do ano. Com 
anos de experiência frequentando e 

pescando no ambiente dos pesqueiros posso se-
guramente dizer que cada pescaria pode sim ser 
influenciada por fatores climáticos, porém muitas 
vezes a técnica que utilizamos pode contribuir 
para que possamos driblar as adversidades e rea-
lizar belas pescarias mesmo quando tudo parece 
contribuir para o contrário.

Um claro exemplo disso que estou dizendo 
pode ser visto na pescaria de carpas, em especial as 
cabeçudas... Se fizermos a seguinte pergunta para a 
maioria dos pescadores: “Em qual época do ano po-
demos fisgar as Rainhas (Carpas) nos pesqueiros?”.

Provavelmente vamos ouvir quase que por 
unanimidade a seguinte resposta: “É no Inverno, 
quando as temperaturas estão mais baixas”.

Mas será que se tentarmos pescá-las na Prima-
vera ou no Verão não vamos ser bem sucedidos?

Tomando como base o fato de que elas esta-
vam presentes nos tanques e lagos no Inverno e 
não saíram de lá, então porque não tentar fisgá-las 
nas épocas mais quentes do ano.

Uma coisa é certa... Os peixes dependem da 
temperatura da água para se locomoverem atrás 
de alimentos e como não estão muito ativas nessa 
época, uma primeira dica básica é que geralmente 
não ficam na parte mais movimentada do lago, ou 
seja, onde os redondos e outras espécies estão em 
plena atividade. Outra opção como sempre digo 
seria coletar informações com funcionários ou fre-
quentadores do local e descobrir qual ponto do 
lago onde podemos considerar uma boa opção e só 
depois começamos à investir na técnica à ser usada.

Equipamento
    O equipamento ideal para esse tipo de pescaria pode ser formado de 2 ou 3 conjuntos compostos 

por varas de tamanho entre 2,70 e 3 metros de ação média e molinetes que comportem 100 metros de 
linha monofilamento entre 0.30 e 0.40mm. Detalhe: na hora da briga com o peixe não podemos deixar a 
fricção muito apertada e sim mais aliviada devido à fragilidade da boca das carpas, diminuindo assim as 
chances de perder o peixe ou até mesmo machucá-los ou mutilá-los.

Profundidade
Talvez seja o ponto chave descobrirmos a profundidade onde estão na chamada zona de conforto e 

para isso a montagem do sistema se mostra fundamental. Pra começar vamos fazer o seguinte: Na linha 
principal passamos um chumbo daqueles com furo largo de aproximadamente 20 à 30 gramas, logo 
após colocamos uma miçanga, a bóia, outra miçanga e por último o chuveirinho.

O último detalhe e talvez o mais importante é o nó de correr que vamos confeccionar entre o chumbo 
e a primeira miçanga e vai determinar a altura que a massa vai ficar abaixo da superfície, com a vanta-
gem de podermos regular sempre até descobrir o ponto certo.

Dica: Não é uma regra mas quando pescamos com duas varas o ideal é que inicialmante deixemos 
uma montagem com altura entre 1,5m ou mais e outra com mais ou menos 1 metro e observar as ações 
até que encontremos a altura certa.

O Porquê da Técnica
Muitos fatores podem influenciar no resultado de uma pescaria. Mesmo quando tudo 
parece conspirar contra, a utilização da técnica adequada pode mudar o cenário e 
surpreender até mesmo pescadores experientes.
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Mesmo com temperaturas mais altas em tor-
no de 25 à 30 graus podemos conseguir muitas 
ações e ótimos exemplares com essas técnicas, 
pois mesmo que não estejam extremamente 
ativas, quando estimuladas de maneira certa co-
meçam à se alimentar e a pescaria se torna pro-
dutiva e muito divertida. Além disso a possibili-
dade de fisgar exemplares de carpas de outras 
espécies tais como as húngaras, capim, espelho 
e até mesmo aquelas ornamentais acaba sendo 
muito comum nessas épocas deixando a pescaria 
muito especial e também nos proporcionando fo-
tos extremamente belas com suas cores e formas 
exuberantes.

Sempre tenho o costume de dizer: “ Pescaria 
pra ser boa tem que ter desafio, então porque 
não tentar fisgar uma espécie fora da sua época 
preferida não é mesmo ?”. 

Massas e Essências
Após descobrirmos a altura, outro fator que influencia no número de fisgadas é o ponto da massa, cor 

e essência. Por ser uma pescaria muito técnica, o ideal é sempre começar deixando a massa um pouco 
mais seca de modo que se dissolva mais rapidamente com o intuito de cevar o local e atrair o peixe até 
o ponto e depois podemos deixá-la mais úmida e com uma dissolução mais lenta dando maior durabi-
lidade à massa.

Aromas e sabores também influenciam, portanto levar consigo massas de cores e sabores diferentes 
são sempre uma boa opção. Colocar essências ou até mesmo mel na massa também é bem interessante 
e funciona como um bom atrativo.

Alexandre Olo
(Staff Fishingnews e Pescador Esportivo )
Instagram: @alexandreolo
YouTube: Encantos da Pesca
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Mas quando a carcaça é impedida de afundar — e 
a baleia é caçada para ser processada —, esse carbo-
no é liberado na atmosfera.

Andrew Pershing, cientista marinho da Universi-
dade do Maine, nos EUA, e autor desse estudo, es-
tima que, ao longo do século 20, a caça às baleias 
tenha adicionado cerca de 70 milhões de toneladas 
de dióxido de carbono à atmosfera.

“É muito, mas 15 milhões de carros fazem isso em 
um único ano. Os EUA têm atualmente 236 milhões 
de carros”, afirma.

Mas as baleias não têm valor apenas quando mor-
rem. As marés de excrementos que esses mamíferos 
produzem também é surpreendentemente relevante 
para o clima.

As baleias se alimentam nas profundezas do ocea-
no e depois voltam à superfície para respirar e evacu-
ar. Suas fezes ricas em ferro propiciam as condições de 
crescimento perfeitas para o fitoplâncton.

Essas criaturas podem ser microscópicas, mas, 
em conjunto, os fitoplânctons têm enorme influ-
ência na atmosfera do planeta, capturando cerca 

de 40% de todo o CO2 produzido — quatro vezes 
a quantidade capturada pela Floresta Amazônica.

“Precisamos pensar na caça às baleias como 
uma tragédia que tira uma enorme bomba de suc-
ção orgânica de carbono do oceano, que teria um 
efeito multiplicador muito maior na produtividade 
do fitoplâncton e na capacidade do oceano de ab-
sorver carbono”, afirma Vicki James, gerente de polí-
ticas na Whale and Dolphin Conservation (WDC).

A falta de baleias no oceano também tem alguns 
impactos inesperados.

NOTÍCIA

COM PODER DE ESFRIAR A TERRA, BALEIAS GANHAM 
A ATENÇÃO DE ECOLOGISTAS E ECONOMISTAS

Ver uma baleia encalhada na praia 
costuma despertar fortes reações. 
Pode deixar as pessoas curiosas 
— baleias encalhadas podem fa-
zer coisas estranhas, como explo-

dir. Também pode ser triste testemunhar uma criatu-
ra tão magnífica na água reduzida a uma massa de 
gordura sem vida em terra.

O que raramente se registra, no entanto, é a opor-
tunidade perdida de sequestro de carbono.

As baleias, especialmente as baleias-de-barbata-
na e cachalotes, estão entre as maiores criaturas da 
Terra. Seus corpos são enormes reservas de carbono, 
e sua presença no oceano influencia os ecossistemas 
ao seu redor.

Das profundezas do oceano, essas criaturas tam-
bém estão ajudando a determinar a temperatura do 
planeta — algo a que só começamos a dar valor re-
centemente.

“Em terra, os humanos influenciam diretamente o 
carbono armazenado nos ecossistemas terrestres por 
meio da extração de madeira e queimadas nas flores-
tas e pastagens”, diz um artigo científico de 2010.

    “Em mar aberto, o ciclo do carbono é considera-
do livre de influências humanas diretas.”

Mas essa suposição ignora o impacto surpreen-
dente da caça às baleias.

Os seres humanos matam esses mamíferos há sé-
culos, uma vez que seus corpos fornecem de tudo, 
desde carne a óleo.

O primeiro registro de caça comercial a baleias 
data de 1000 d.C. Desde então, milhões foram mor-
tas, e especialistas acreditam que isso pode ter redu-
zido as populações de baleias entre 66% e 90% em 
todas as partes do mundo.

Quando as baleias morrem, elas afundam até as 
profundezas do oceano — e todo o carbono arma-
zenado em seus enormes corpos é transferido da 
superfície da água para o fundo do mar, onde per-
manece por séculos ou mais.

No estudo de 2010, os cientistas descobriram que 
antes da caça industrial, as populações de baleias 
(excluindo cachalotes) teriam depositado entre 190 
mil a 1,9 milhão de toneladas de carbono por ano no 
fundo do oceano — o que equivale a tirar entre 40 
mil e 410 mil carros das estradas anualmente.

Esses mamíferos são excepcionalmente eficientes em tirar o dióxido de carbono da 
atmosfera. Por isso, sua caça causa muita preocupação em pesquisadores de ecossistemas 
marinhos, ao mesmo tempo em que surgem ideias para usá-los em programas de 
compensação de emissões.

POR JULIANA GRAGNANI, BBC         FOTOS: ALAMY VIA BBC 

As baleias ajudam a enviar carbono para as profundezas do mar ao 
longo de suas vidas — e também quando morrem. Os corpos das baleias são enormes reservas de carbono.

As fezes de baleia são um poderoso fertilizante para os fitoplânctons, 
que têm um grande potencial para capturar carbono.
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Por exemplo, com o declínio das populações de ba-
leias, as orcas que eram seus predadores se voltaram 
para mamíferos marinhos menores, como as lontras.

As populações de lontras consequentemente 
diminuíram, levando à proliferação dos ouriços-do-
-mar, que destroem florestas de algas ao redor do 
Atlântico Norte — com um efeito em cascata no se-
questro de carbono marinho.

Isso significa que restabelecer as populações de ba-
leias aos números anteriores à caça comercial pode ser 
uma ferramenta importante no combate às mudanças 
climáticas, sequestrando carbono direta e indiretamen-
te, e ajudando, assim, a diminuir o enorme volume de 
CO2 emitido por combustíveis fósseis a cada ano.

Várias outras propostas foram feitas para alcançar 
essa redução, incluindo o plantio de árvores na Terra 
e o estímulo à proliferação de fitoplâncton por meio 
da adição de ferro ao oceano, uma forma de geoen-
genharia conhecida como fertilização oceânica.

O plantio de árvores requer um recurso escasso: 
terra, que pode já estar em uso como outro habitat 
valioso ou área agrícola. A beleza de restaurar as po-
pulações de baleias é que há muito espaço no ocea-
no — outrora repleto desses mamíferos.

As plumas resultantes das fezes das baleias tam-
bém superariam de longe o potencial da fertilização 
oceânica. Seriam necessárias 200 florações bem-su-
cedidas por ano para corresponder ao potencial de 
uma população de baleias totalmente restaurada, de 
acordo com o estudo de Pershing.

E, diferentemente das técnicas de geoengenharia 
arriscadas, os benefícios não seriam apenas para o 
clima, mas para todo o ecossistema.

“As carcaças de baleia fornecem um habitat único 
para espécies de águas profundas, muitas das quais 
só são encontradas nessas carcaças afundadas. A pes-
quisa mostra que um único esqueleto pode fornecer 
alimento e habitat para até 200 espécies durante os 
estágios finais de decomposição,” diz James, do WDC.

Em 2019, o Fundo Monetário Internacional (FMI) 
publicou um relatório analisando os benefícios de se 
colocarem as baleias de volta no oceano. E fez isso de 
uma forma que os políticos entenderiam: colocando 
um valor em dólares.

O fitoplâncton marinho captura dióxido de car-
bono por meio da fotossíntese, atuando como sumi-
douro de carbono — Foto: Alamy via BBC

Esse estudo mostrou que, quando você soma o 
valor do carbono sequestrado por uma baleia duran-
te sua vida, junto a outros benefícios para a ativida-
de pesqueira e ecoturismo, uma baleia grande vale 
em média mais de US$ 2 milhões — e sua população 
global corresponde a mais de US$ 1 trilhão.

Os economistas responsáveis pelo estudo agora es-
tão trabalhando em um projeto para transformar a teo-
ria da “precificação” em realidade, por meio de um me-
canismo conhecido como compensação de carbono.

A ideia é convencer os emissores de carbono a 
pagar determinada quantia para proteger as popu-
lações de baleias, ao invés de investir na redução de 
suas próprias emissões, ajudando-os a obter uma 
pegada de carbono neutra.

“O que você está fazendo é valorizar o serviço 
prestado pelas baleias, porque elas estão seques-
trando dióxido de carbono”, diz Thomas Cosimano, 
um dos economistas que é coautor do artigo do FMI.

    “Isso não significa que as baleias não estejam 
fazendo outras coisas. Esta é apenas uma referência 
que podemos usar para estabelecer uma base de 
qual seria o valor da baleia.”

É um modelo complicado, mas não está além das 
possibilidades: a equipe está trabalhando em uma 
abordagem semelhante baseada no mercado de 
carbono para proteger elefantes de caçadores ilegais 
nas florestas tropicais centrais da África, que deve ser 
colocada em prática até o fim do ano.

Uma instituição beneficente chilena chamada Fundación MERI já 
está desenvolvendo os alicerces para um mercado de carbono baseado 
em baleias, instalando boias acústicas de alerta que vão monitorar a 
localização desses mamíferos e gerar rotas alternativas para os navios.

Acredita-se que seja o primeiro projeto do mundo para proteger 
as baleias em decorrência do armazenamento de carbono que elas 
fornecem.

O estudo do FMI conclui que a proteção às baleias precisa se tornar 
uma prioridade no esforço global para combater as mudanças climáticas.

“Visto que o papel das baleias é insubstituível na mitigação e 
construção de resiliência às mudanças climáticas, sua sobrevivên-
cia deve ser integrada aos objetivos dos 190 países que em 2015 
assinaram o Acordo de Paris para o combate aos riscos climáticos”, 
escreveram os autores.

Ainda neste ano, será realizada a conferência climática da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) na Escócia, país cuja costa abriga regular-
mente espécies como as baleias-minke (ou baleia-anã) e jubarte.

Com o mercado de carbono para baleias se tornando uma possibi-
lidade real, talvez seja hora de colocar essas criaturas na ordem do dia.

O fitoplâncton marinho captura dióxido de carbono por meio da 
fotossíntese, atuando como sumidouro de carbono.

Ao quantificar o potencial de captura de 
carbono das baleias, economistas estão 
elaborando um esquema de compensação 
de carbono focado nesses mamíferos.
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Shimoki
Isca: Artificial
Peixe: Traíra
Represa Billings

 
Miguel Bailon
Isca: Ração
Peixe: Tambacú
Pesqueiro Matsumura

 
Bruno

Isca: Ração
Peixe: Tambacú
Artur Nogueira

 
Claudinho

Isca: Miçanga
Peixe: Tambacú

Pesq.Ribeiro - Pres. Prudente

 
Alexandre
Isca: Antena

Peixe: Tambacú
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.

 
Shimoki e Adriano
Isca: Artificial
Peixe: Traíra
Represa Billings

 
Orlando
Isca: Anteninha
Peixe: Tambacú
Pesqueiro Kobayashi

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

 
Mário

Isca: Artificial
 Peixe: Tilápia

Arujá

 
Douglas

Isca: Mocotó
Peixe:  Tambacú

Pedra Branca - SBC

 
Eduardo

Isca: Salsicha
Peixe: PIrarara

Pintado na Brasa - Guararema
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