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PALAVRAS DO AUTOR
Vários foram e são os cursos de pesca no Brasil, a grande maioria tentando ensinar
métodos ou táticas de pesca usadas em outros países, como nos Estados Unidos. Nomes
ou nomenclaturas em inglês. Assim, muitas vezes confundindo os alunos pescadores. Não
somos obrigados a saber outro idioma para podermos adquirir iscas artificiais em lojas
especializadas, ou até mesmo para orientar nossos companheiros de pesca!
É claro que herdamos muitos conhecimentos de outros países, mas nem por isto
devemos seguir à risca o que é melhor para eles, pois a nossa fauna e flora aquática são
bem distintas a dos países do hemisfério norte. Nesta obra, com a experiência dos
últimos trinta e oito anos como pescador e comerciante do ramo da pesca tentarei
orientar o melhor modo e a maneira mais fácil para pescar com iscas artificiais.
Procurei “abrasileirar” os nomes e tipos de iscas, sempre as adaptando aos nossos
locais de pesca e peixes encontrados em nosso imenso país. Neste curso de pesca
transmitirei meus conhecimentos, numa linguagem simples e eliminando os mistérios e
os mitos que alguns “donos da verdade” fazem em torno da pesca com iscas artificiais, a
melhor técnica para você obter o êxito almejado.
Em suma: PESCAR COM ISCAS ARTIFICIAIS NÃO É O “BICHO” QUE MUITOS PINTAM. É
FÁCIL, SÓ BASTA DEDICAÇÃO E PRINCIPALMENTE, QUANDO NECESSÁRIA, PRECISÃO NOS
ARREMESSOS.
Uma das vantagens da leitura do curso Pesca Dinâmica, sem dúvida é a orientação
correta para aquisição dos materiais e das iscas artificiais certas. Assim evitando a
compra errada, e o desperdício desnecessário.
“NA PESCA, NÃO EXISTE DIFERENÇA DE CLASSE SOCIAL, RAÇA, IDADE NEM DE SEXO DO
PESCADOR TORNANDO ASSIM OS HOMENS IGUAIS PERANTE O PEIXE”.

Reinold Baudisch
Instrutor e consultor de pesca, empresário, apresentador e diretor dos programas Pesca
Dinâmica na TV e Construção Dinâmica na TV.
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Mais de 20 capítulos em 91 páginas.
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Você pode obter o Livro Completo e fazer download
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ISCAS ARTIFICIAIS, MODALIDADES
Basicamente, temos quatro modalidades de pesca que podemos executar com iscas
artificiais: ARREMESSO, TROLLING, RODADA E O FLY.
PESCA DE ARREMESSO E PRECISÃO: é a modalidade em que pescamos de um ponto fixo ou
móvel e lançamos nossas iscas a outro determinado ponto (de preferência ao lado de
estruturas que servem de habitat dos peixes).

PESCA DE TROLLING OU CORRICO: é a pesca com iscas artificiais, na qual usamos como
ajuda um veículo de locomoção (embarcação com motorização), ou seja, além do trabalho
de ponta de vara do pescador, a embarcação em movimento traciona a isca normalmente
com barbela e naturalmente a mesma exerce um trabalho na água. Também é necessário
técnica para alcançarmos resultados positivos.
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PESCA DE RODADA: modalidade de pesca muito praticada por pescadores que se utilizam
iscas naturais, principalmente no Pantanal e na pesca de robalos em canais. Podemos
praticar esta modalidade de pesca também com iscas artificiais de fundo, ou seja, jigs, grubs,
shads, e as jummping jigs. Para tanto devemos deixar a embarcação à deriva (ao sabor da
força da água) e executar toques alternados de ponta de vara para cima e para baixo, assim
fazendo as iscas artificiais imitarem uma presa alimentando-se no fundo.

PESCA COM MOSCAS (FLY): na pesca com os equipamentos molinetes, carretilhas ou spin
cast usamos iscas com pesos suficientes para que possamos arremessar. Na pesca com
moscas, as iscas possuem peso reduzido, são iscas levíssimas, geralmente atadas com penas,
pêlos de animais e até mesmo materiais sintéticos em torno de um único anzol, não
teríamos condições de arremesso com os equipamentos convencionais (molinetes,
carretilhas e spin cast) sem o auxílio de um veículo arremessador (bóia de arremesso). Na
modalidade de pesca com equipamento Fly, o peso está na linha, por esta razão
arremessamos a linha e a mesma impulsiona as leves moscas (iscas) ao destino almejado.
Nesta modalidade as iscas (moscas), são classificadas como: moscas secas e moscas
afundantes ou molhadas, na modalidade bait cast usamos iscas artificiais que atuam na
superfície, meia água e no fundo. Na modalidade fly ao invés das iscas são as linhas que
atuam na superfície: linha floating, linhas de meia água (linha intermediária - intermediate) e
linhas de fundo (sinking).

CURSO DE PESCA COM ISCAS ARTIFICIAIS

PESCA DINÂMICA

6

INFLUÊNCIA DA LUA NUMA
PESCARIA COM ISCAS ARTIFICIAIS
A lua exerce grande influência em pescarias, pelo calendário lunar temos: lua cheia,
ótima para pesca; lua minguante, boa; lua crescente, regular; lua nova, ruim. Mas não
funciona assim para todos os peixes. Em nossa opinião a lua cheia é realmente excelente
para pesca em rios e represas, principalmente, a pesca de tucunarés e peixes do Pantanal
Matogrosense. Porém na pescaria de peixes de escamas em baías rasas é horrível, a maré é
forte e a água fica suja (esfarelenta).
Dicas por tipo de peixe:
 Pesca de robalos com iscas artificiais em manguezais, as melhores luas são crescentes
e novas, principalmente do 2º ao 4º dia.
 Pesca de tucunarés sempre tive excelentes resultados na lua cheia.
 Para pesca de espadas e peixes de pedras como badejos e garoupas, as melhores luas
são: luas novas e principalmente as luas minguantes.
 Em rios, principalmente do pantanal nas luas cheias e minguantes os resultados são
consideráveis.
 Na pesca de traíras a lua nova é excepcional, principalmente do 2º ao 4º dia.
 Em pescarias nas represas opte pelas luas cheia e minguante.
Em suma, a lua tem muita haver para com o sucesso ou não nas pescarias, porém não é
regra para todos os peixes e locais de pesca!
Também temos que ficar atentos aos horários das marés, sempre que possível antes de
pescar, consultar e marcar os horários de subidas e descidas da maré (encontramos as
tábuas de marés nas melhores lojas de pesca ou nas capitanias/Marinha).
O SOL E A LUA INFLUENCIAM NAS PESCARIAS!!!
Por experiência própria, verificamos num dia de pescaria, comportamentos diferentes
dos peixes. Em determinado momento os peixes “explodem” em iscas de superfície, em
pouco tempo o seu comportamento muda radicalmente, só pega “mole” em iscas suspensas
ou de fundo.
Em períodos de maior atração da gravidade do SOL e da LUA sobre a TERRA, a
atividade dos peixes e insetos em busca de alimentos é maior do que os períodos de baixa
influência do sol e da lua.
Aos que desejarem maiores informações sobre a teoria SOL LUNAR, recomendamos; a
obra editada em 1935, pelo pesquisador e pescador o SR JOHN ALDEN KNIGTH. (TEORIA SOL
LUNAR).

CURSO DE PESCA COM ISCAS ARTIFICIAIS

PESCA DINÂMICA

7

QUE COR DE ISCA DEVO USAR?
Existe até aparelhos que medem a cristalinidade da água (o color-c-lector) para
sabermos qual a cor de isca que devemos usar, dizem até que funciona...Imaginem o arsenal
que teríamos que levar para a pescaria se fossemos usar todos os apetrechos?
Na teoria dizem: para águas claras, iscas claras; para águas neutras, iscas com cores
neutras e para água escuras, iscas escuras. Mas na prática pode mudar um pouco.
Para águas claras: as cores que mais funcionam são: verde limão, amarelo “chartrause”,
prata, merthiolate, branca, azul, transparente, luminescente, branca ou prata cabeça
vermelha, verde limão com prata e etc.
Para águas neutras (pouco sujas): iscas com cores neutras: tigresa, verde com rajado preto,
dourado, preto com prata, rosa, marrom claro, dourado e cor de osso.
Para águas escuras (sujas): iscas com cores vermelho sangue, marrom tijolo e cor de
Lambari (é difícil a pesca nessa condição de água).
Para rios de mangues com águas cor de chá (coca-cola): iscas verde limão, branca cabeça
vermelha, amarelo “chartrause” e luminescente.
Para águas cor leitosa: iscas cores: branca, branca cabeça vermelha, amarelo “chartrause”,
osso e verde limão.

AS CORES SUGERIDAS NÃO SÃO REGRAS, MAS SIM SUGESTÕES DAS QUAIS MAIS
OBTIVEMOS SUCESSO EM NOSSAS EXPERIÊNCIAS COMO PESCADORES.
DICA IMPORTANTE: Para identificarmos se as águas estão claras, neutras ou escuras,
devemos vivenciar os pesqueiros ou informando-se com pessoas que conheçam o local.
Nunca concluir a cor da água pela primeira impressão, pois temos rios com águas cor escura
(cor de chá) que na realidade podem estar na condição de água limpa ou clara (rios de águas
salobras).
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COM O TEMPO E A VIVÊNCIA NOS PESQUEIROS E PESCARIAS,
O PESCADOR CONCLUIRÁ COM RÁPIDEZ A MELHOR ISCA A SER USADA,
ASSIM COMO A COR QUE SERÁ MAIS EFICIENTE.

TROQUE DE ISCA ATÉ DESCOBRIR QUAL O PEIXE QUER!!!

“A isca artificial primeiro fisga o pescador, depois fisga o peixe”.
Existem iscas que fisgam somente o pescador!!!
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ANSIOSO POR MAIS? MUITO MAIS NO LIVRO COMPLETO!
Mais de 20 capítulos em 91 páginas. Confira o conteúdo programático:
O início da pesca com iscas artificiais no
Brasil e no mundo
A isca artificial e suas virtudes
Iscas artificiais, modalidades
Equipamentos necessários para a prática
da pesca com iscas artificiais
Acessórios usados na pesca com iscas
artificiais
Fatores que influenciam numa pescaria
com iscas artificiais
Que cor de isca devo usar?
Classificação de iscas
Formatos de iscas
Tipos e modelos de iscas e seus trabalhos
Modificando as iscas artificiais
É possível pescar com iscas artificiais à
noite?
O que devo fazer quando fisgar um bom
peixe?
Onde achar o peixe
Por que os peixes atacam as iscas artificiais?
Por qual razão o peixe não “pega” na isca
artificial?
Qual a isca que devo usar
Peixes e profundidades de iscas
aconselháveis
Companheiro de pesca
O “Mala”
Informações úteis ao pescador
Legislação
Check-list
Termos e gírias
Dicas importantes
Preservação

Mais de 30 anos de experiência de pesca agora ao seu alcance num livro fácil
de ler rico em ilustrações e fotos.
Você pode obter o Livro Completo e fazer download instantaneamente agora
mesmo pelo site www.cursodepesca.com.br!
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