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Assim nosso colaborador Felipe Luiz sugeriu uma entrevista com seu amigo e colega,
Prof Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho, biólogo e escritor da UFMG que recentemente
publicou um livro sobre o tema.
Um belíssimo e estimulante texto sobre a tabarana( Salminus hilarii), a princesa
prateada, ilustra e enriquece a nossa seção de peixes do Brasil.

Capturada

principalmente com a mosca andino muddler que apresentamos na seção de atado.
João Paulo Schwerz nos presenteia com a segunda parte do texto sobre pelos
e uma nova seção esta sendo apresentada: Entomologia. Esta seção é aberta á
participação dos leitores e tem o objetivo de iniciar os estudos de uma maneira bem
leve nesta área.
Enfim, considero esta edição uma das mais importantes já publicadas uma vez que
conta com a assinatura de textos de vários colaboradores, de diferentes partes do

Brasil e que sabem e compreendem que juntos somos mais fortes!

FELIPE SOUZA
EDITOR CHEFE
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ENTREVISTA
Por: Felipe Souza e Felipe Luiz

RICARDO MOTTA PINTO COELHO – BIÓLOGO E PROF. DA UFMG
O professor Ricardo Motta Pinto-Coelho possui
graduação em Ciências Biológicas pela Universidade
Federal de Minas Gerais. O seu mestrado foi na área de
em Ecologia (UNB), e doutorado foi obtido na Universität
Konstanz (1987-1991) nas áreas de Limnologia e Evolução.

Posteriormente, ele fez um estágio de pós-doutoramento
no Departamento de Ciências Biológicas da Université de
Montréal, Quebec (2000-2002).
Atualmente, o
junto

ao

Dep.

docente é professor Associado

Biologia

Geral,

UFMG.

Ele

atua

intensivamente no ensino de Ecologia, Limnologia e
Gestão Ambiental e tem um grande interesse pelo ensino
à distância em Ecologia.

O seu livro, Fundamentos de

Ecologia, editado pela Artmed, é um dos livros texto
voltados para o ensino de Ecologia mais vendidos do
RMPC: Os grandes reservatórios da região sudeste do Brasil

Brasil.

(em Minas, podemos citar Três Marias, Furnas, Emborcação,
ABPM: Você tem acompanhado de perto a situação da

São Simão, todos eles com mais de 500 km²), estão muito

seca na região sudeste. O que realmente está

deplecionados. Em alguns casos, o volume de água

acontecendo?

acumulado nesses ambientes é menor do que 20% de sua
capacidade total. Esse deplecionamento significa, dentre

Ricardo Motta Pinto Coelho (RMPC): Sim, eu tenho

outras coisas, em uma enorme redução da área alagada.

acompanhado de perto essa questão e estou também

Essa redução significa uma brutal perda de habitat para a

trabalhando no assunto. A seca que está ocorrendo na

maioria dos peixes que existem nesses reservatórios.

região sudeste do Brasil decorre de dois fatores muito
distintos: (a) fator climático e (b) falta de planejamento, por
parte do setor elétrico e de saneamento público.
Recentemente, eu publiquei um livro sobre a crise das
águas que o Brasil está sofrendo
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/crisenasaguas/website/crise_nas_a

Todos estão muito preocupados com a perda de
volume dos reservatórios, mas pouca gente está falando
sobre a perda de área alagada que é uma variável que
tem muito mais significado para a ictiofauna. Em alguns

casos, essa perda é tão grande que braços inteiros dos
reservatórios ficam totalmente secos! Essa enorme perda de

guas.htm

habitat nos reservatórios está impactando profundamente
ABPM: O Maior período de consumo do volume morto foi

a ecologia e a sobrevivência de muitas espécies de peixes,

exatamente no período de defeso de 2014 a 2015. Como

particularmente aquelas que possuem hábitos mais ligados

vão ficar as espécies de peixes que se reproduzem neste

às margens e às áreas mais rasas do ambiente;

período?
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ABPM: Quando a represa “seca” para onde vão os peixes?
RMPC: Infelizmente, não temos muitos estudos detalhados
sobre a distribuição vertical (estratificação) e horizontal
(zonação) dos peixes nos reservatórios brasileiros. Muitos
especialistas – erroneamente- afirmam que a maioria dos
peixes que habitam um reservatórios preferem as zonas mais
rasas e próximas às margens. No laboratório de Gestão de
Reservatórios da UFMG, nós temos dados de hidroacústica

que provam exatamente o contrário, ou seja, muitas
espécies de peixes que habitam os reservatórios preferem as

Lago de furnas na seca de 2014

águas mais frias e mais profundas dos nossos reservatórios

Normalmente, os pesquisadores têm que submeter

(http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/fapemig_10195_hidroacustica/websi

uma proposta que leva em geral um mínimo de dois

te/index.htm ).

anos para ser avaliada, aprovada e executada. Outro

É evidente que aquelas espécies que preferem viver junto às

ponto que pode estar influenciando também é o fato

margens serão (ou já foram) profundamente afetadas pela

de que o governo não está muito interessado em

seca que assola os reservatórios do Brasil. Esse fato é

financiar estudos que comprovem o fato de que ele

facilmente comprovado ao se entrevistar os pescadores que

falhou também na parte de conservação dos recursos

atuam

pesqueiros nos reservatórios brasileiros.

nesses

sistemas.

A

maioria

desses

profissionais

depende de peixes que habitam as zonas mais rasas e,
assim,

a

atividade

de

pesca

desse

pessoal

foi

profundamente afetada. Eles não dispõem de métodos e
técnicas

apropriadas

para

a

pesca

em

maiores

profundidades e, daí, passaram a ter grandes prejuízos.

Eu acredito que mesmo os peixes que estão habituados a
viver em profundidades maiores (maiores do que 20-30
metros) sofreram algum tipo de interferência com a seca
atual. Isso decorre do fato de que a qualidade de água da
maioria desses reservatórios ficou muito comprometida com
a seca. Certamente o nível de poluentes dissolvidos

Lago de furnas na seca de 2014

aumentou bem como diminuiu a oxigenação das águas.

Normalmente, os pesquisadores têm que

Uma coisa que me atormenta é que a comunidade

submeter uma proposta que leva em geral um

científica nacional (limnológos, hidrólogos, ictiólogos e afins)

mínimo de dois anos para ser avaliada, aprovada e

tem demorado muito a entender que é extremamente

executada.

importante realizar estudos sobre os efeitos das secas em

influenciando também é o fato de que o governo

reservatórios no Brasil. Acontece que essa comunidade está

não está muito interessado em financiar estudos que

muito dependente de financiamentos públicos para realizar

comprovem o fato de que ele falhou também na

suas pesquisas. Em primeiro lugar, esses financiamentos

parte de conservação dos recursos pesqueiros nos

demoram para chegar às mãos dos pesquisadores.

reservatórios brasileiros.

ASSOCI AÇÃO

BRASILEIRA DE

PESCA COM

MOSCA

-

ABPM

–

Outro

ANO1

ponto

–VOL

8-

que

FEV

pode

-2015

estar

Página 5

que sobreviveram à seca! Realmente, não dá para

ABPM: As represas voltarão ao seu nível máximo algum dia?

fazer aquicultura de fundo de quintal de fazendeiro,
RMPC: Certamente existe essa possibilidade, mas uma coisa

dando

é certa. Os deplecionamentos sazonais serão muito mais

reservatórios onde o Sr. Prefeito “X” (ou de seus

pronunciados do que no passado. Esse novo cenário

amigos) queira implementar! Infelizmente, é assim

decorre não somente do fato de que o clima vem mudando

que se (ainda) faz a aquicultura nos reservatórios de

em direção a um clima mais seco no sudeste, mas também

MG. Espero, sinceramente, que possamos mudar esse

pelo fato de que houve um grande aumento na demanda

quadro.

preferência

a

braços

ou

baías

dos

de produção de energia hidroelétrica e também na

demanda por água tratada para abastecimento público.
Não devemos ainda deixar de mencionar o grande avanço
da agricultura irrigada e da mineração, essa última de
particular importância no estado de Minas Gerais. Todas
essas atividades demandam uso intensivo de água.
ABPM: Ainda será possível pescar nas represas do sudeste?
RMPC: Eu acredito e defendo de modo firme essa idéia. No
entanto, essa atividade, como qualquer outra atividade
econômica deve ser pautada em um rigoroso respeito à real
capacidade

de

suporte

dos

ecossistemas

envolvidos.

Entretanto, isso nem sempre ocorre no Brasil. Veja bem esse
meu depoimento a seguir: eu tenho atuado na delimitação
Acima a represa de Três Marias- MG, abaixo a cidade de
Pirapora - MG

de parques aquícolas em vários reservatórios de Minas
Gerais. . Demarquei dezenas de polígonos aquícolas nos

reservatórios de Três Marias, Furnas, Nova Ponte e São Simão.
Para que isso fosse feito, observamos toda uma série de
variáveis ambientais e sócio-econômicas com extremo rigor.
O que ocorreu desde então? Apenas uns poucos polígonos
foram realmente implementados nesses reservatórios nas
regiões que demarcamos. Essa realidade decorre de
pressões políticas, interesses econômicos e todo tipo de fator
adverso a uma aquicultura realmente sustentável. Qual foi o

resultado dessa política desastrada com toda essa seca?
Dezenas de empreendimentos foram a falência, outros
tantos se tornaram

inviáveis. Há, hoje, no setor da

aquicultura mineira uma sensação de desânimo e total falta
de estímulo. Recentemente, eu até fiquei muito honrado e
satisfeito ao ser informado, no Ministério da Pesca, em Brasília
que apenas os empreendimentos localizados nos polígonos
que nós demarcamos, em Furnas, são exatamente aqueles
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Quanto à pesca nos reservatórios do sudeste, existem mais

nossos praticantes de pesca desportiva. E também é

entraves do que estímulos. Excesso de regulamentações

preciso treinar os nossos ecólogos mostrando a eles as

ambientais,

enormes vantagens do empreendedorismo responsável

falta

de

treinamento,

falta

de

pessoal

capacitado e, sobretudo, a prevalência uma política

e

“populista” e “assistencialista” com distribuição farta e sem

autoridades ambientais do “armário” da falta de ação,

controle de carteiras de pescadores; esses são fatores que

do excesso da burocracia. É preciso compatibilizar

caracterizam a pesca seja ela comercial seja ela esportiva

respeito ao ambiente com o aumento da pesca e da

nos reservatórios do sudeste. Não existe quase pesca

aquicultura nos reservatórios da região sudeste do Brasil.

sustentável.

E,

finalmente,

é

preciso

tirar

as

nenhuma nos reservatórios de MG que explore os peixes que
habitam nas zonas mais profundas dos reservatórios. Existe
muito preconceito do setor ambiental em relação a
atividade de pesca esportiva. Eu acredito que a pesca
deveria ser estimulada e apoiada financeiramente de modo
muito ativo por todos os níveis de governo. Sou totalmente
contra a visão que ainda impera em muitas concessionárias
de energia hidroelétrica em se posicionar contra qualquer

uso múltiplo que não seja a produção de energia. Talvez essa
postura retrógada e egoísta seja uma das responsáveis pelo
colapso dos reservatórios do sudeste!
ABPM :

Quem fará e como será feito o repovoamento de

peixes?
Represa do Marimbondo- Rio Preto SP

RMPC: Não tenho dúvida alguma em afirmar que o manejo
dos recursos pesqueiros nos reservatórios brasileiros ainda está

para acontecer. No pais, existem muitos especialistas ávidos
em criticar tudo o que foi feito. Tem gente que é contra tudo:
estações de repovoamento, escadas de peixe, pescadores,
aquicultures, etc e tal. Acredito que necessitamos de
especialistas que proponham soluções para o aumento e o
fomento da aquicultura e da pesca em nossos reservatórios e
não de especialistas que são realmente especializados
apenas em

criticar. Obviamente, não

conhecimento

para

realizar

um

temos todo

manejo

integrado

o

e

sustentável da pesca e da aquicultura nos reservatórios
brasileiros. Entretanto, sou totalmente contra a política do
“deixar quieto” e do “não fazer nada”. Temos um enorme

Represa do sistema Cantareira - SP

potencial para explorar. É preciso investir nos cursos de
engenharia de pesca de nos cursos de aquicultura. É preciso

Todas as imagens são de propriedade das agencias de notícias
consultadas, G1, EM e UOL

atrair mais investimentos. É preciso treinar mais nossos
pescadores profissionais e é preciso também educar mais
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Peixes do Brasil
Por: Leandro Vitorino

Salminus hilarii (Tabarana ou Tubarana)

Possui o corpo comprimido lateralmente coberto

Gênero: Salminus

de escamas prateadas com um filete negro no meio, o

Nome Popular: TABARANA

dorso tem tonalidade cinza-esverdeada, próximo ao

A tabarana (Salminus hilarii), também conhecida

opérculo apresenta manchas douradas, as nadadeiras

como tubarana ou “dourado branco”, é um membro do

são avermelhadas e a caudal possui uma faixa escura

gênero Salminus, o mesmo do dourado. No Brasil, elas

que se prolonga desde o pendúculo, comumente

ocorrem nas principais bacias hidrográficas brasileiras,

apresentam uma listra variando entre cinza e negro

entre elas: Prata, São Francisco e Amazônica. Por isso,

desde o olho até a altura das nadadeiras peitorais. É uma

essa é a espécie que apresenta a maior distribuição

espécie de médio porte, medindo cerca de 40cm de e

hidrográfica do gênero Salminus. Existe também uma

pesando em média 1,5 kg, as fêmeas normalmente são

outra espécie de tabarana, a Salminus affinis, que ocorre

maiores. O focinho é pontiagudo, a boca possui dentes

apenas na Colômbia e Equador, e possui porte maior

cônicos em duas fileiras, tanto na maxila superior quanto

que a nossa Salminus hilarii.

na proeminente mandíbula.
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Se o dourado é considerado o rei do rio, por
analogia podemos intitular a tabarana como nossa
princesa. Uma habitante nata das corredeiras, com
hábito

alimentar

piscívoro,

podendo

alimentar-se

também de insetos e pequenos animais terrestres,
incorporando assim, um caráter oportunista. Seu território
de caça costuma ser as cabeças de pedras e troncos

caídos no meio da correnteza. O começo da manhã e o
final de tarde são os momentos de maior atividade
desses peixes, mas com o sol a pino, podemos obter
As tabaranas ocorrem em rios de pequeno,

boas ações nas sombras das matas ciliares.

médio e grande porte, mas são os rios de médio porte os
seus locais preferidos. Os rios de médio porte costumam

permitir um vadeo agradável em seu leito, onde o
mosqueiro

poderá

realizar

uma

das pescas mais

emocionantes de sua vida. O ataque da tabarana é
sempre voraz, o impacto do peixe contra a isca é forte e
normalmente seguido por saltos espetaculares. Ao sol,
suas cores reluzem como prata sobre as águas, uma
sensação sem igual para o pescador esportivo.

A princesa do rio

Outro fato interessante ao pescador, é que a
Sua expertise voraz, emoldurada nos ataques

tabarana costuma dividir o mesmo ecossistema com

cinematográficos desse peixe, a coloca em posição de

outras espécies esportivas, como cachorras, bicudas,

destaque entre as espécies mais cobiçadas na pesca

dourados

com mosca no Brasil. Mas como exige águas limpas e

surpreender o mosqueiro com memoráveis batalhas.

e

tucunarés,

o

que

certamente

pode

bem oxigenadas, encontra-se vulnerável à extinção,
sendo

constantemente

agredida

pela

poluição

e

construção das barragens hidroelétricas, que dificultam
sua migração reprodutiva. Por conta de suas exigências
em relação à pureza da água e níveis de oxigênio, é
considerada um bom indicador ambiental.
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Equipamentos e Estratégias
Para rios de porte médio e pescaria de vadeo
recomenda-se equipamentos #4 ou #5, as varas com
tamanho

de

7’6”

preferencialmente

de

a

8’

ação

de

comprimento,

moderada-rápida

ou

rápida. Via de regra, o aumento na numeração da
vara acompanha a ação da mesma, para varas de

ação

mais

lenta,

sugere-se

equipamentos

de

numeração maior. Essa relação está diretamente
associada com o conforto do pescador, para que este
consiga arremessar moscas mais pesadas com mais
conforto.

Por pescarmos principalmente com streamers
em rios de médio porte, o mais recomendável é pescar
descendo o rio (down stream), lembrando-se de calçar
botas com solado de feltro.
Apesar do seu potencial mosqueiro ainda ser
pouco explorado em nosso país, pessoalmente tenho a
tabarana como uma das minhas espécies favoritas,
sendo que não abro mão de uma boa empreitada
tabaraneira nos rios do cerrado goiano.

As linhas mais indicadas são as WF flutuantes,
conectadas

à

leaders

2x

ou

1x,

com

7'

de

comprimento, em média. As linhas sinking tip, com
cabeças afundativas, ou simplesmente um leader
sinking podem ser úteis em locais mais fundos.
As moscas mais efetivas na sua pesca são os
streamers, com destaque aos pequenos andinos,
atados em anzol #4. Mas, as moscas terrestriais, como
ratos e gafanhotos atados em anzóis #4 ou #6, também
podem

gerar

boas

ações,

principalmente

se

trabalhados com toques curtos e rápidos, o que pode

BRASILEIRA DE

PESCA COM

cardumes de "balas de prata de cauda vermelha"
riscando a água e explodindo na minha mosca. Ê
tabarana que já me deu alegria...

despertar um frenesi alimentar nos cardumes.
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ATADO: ANDINO MUDDLER
Por Leandro Vitorino
Descrição

Ficha da mosca

Após inúmeras capturas de tabaranas nos rios
brasileiros, o streamer andino com cabeça muddler
tem se mostrado uma mosca muito efetiva, sendo a
responsável pela maioria das capturas.
O andino tabaraneiro se assemelha ao andino
tradicional para dourado, porém além de ser menor,
possui cauda mais curta, assim permite que a tabarana
abocanhe mais facilmente a mosca. As cores vibrantes
produzem mais ações do que as moscas negras,
principalmente em águas mais claras.

Dificuldade do Atado:

Material
Anzol: Modelo Chinu (Haste:15mm e Gap:13mm)
Fio de Atado: 6/0 Vermelho
Olhos: Halteres de chumbo pequeno
Cauda: Dois pares de penas de pescoço de galo
amarelas, 4 fibras de pena de pavão, Krystal Flash
vermelho, bucktail amarelo
Cabeça: Deer Belly hair vermelho

ASSOCI AÇÃO
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Tipo: Streammer
Espécies: Tabarana, Bicuda,
Tucunaré e outros predadores.

Dourado,

Cachorra,

Dicas de Uso
O Andino Muddler é extremamente eficiente na
pesca de rios de médio porte. Essa é uma das situações
que recomenda-se pescar descendo o rio. Nesse sentido,
a mosca será lançada para baixo, na perpendicular, e
facilitará seu trabalho durante o recolhimento com
pequenos toques curtos e rápidos.
O uso de um leader afundante (sinking) também
ajudará a mosca a atingir maiores profundidades. O nó
mais recomendado para atá-la ao tippet é o nó em alça
não escorregadia, que dá maior liberdade de movimento
à mosca.
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ANDINO MUDDLER: PASSO A PASSO

1 Coloque um anzol na morsa, faça uma base com o fio de
atado. Fixe os halteres na haste logo atrás do olho do anzol
amarrando em X e aplique uma gota de cola. Depois prossiga
com o fio cobrindo a haste até altura da ponta da farpa.

2 Neste ponto, fixe um tufo de bucktail, o tamanho do tufo
deverá ser aproximadamente 2 vezes o tamanho do anzol (do
olho até à cruva).

3 Gire a morsa e prenda outro tufo de bucktail do mesmo
tamanho, na parte de baixo da mosca.

4 Gire novamente a morsa e acrescente 6 fios de krystal flash,
prenda-os pela metade, dobre os fios para trás e reforce a
amarração.

5 Em cada lateral da mosca, prenda duas penas de galo
sobrepostas, cuide para que a curvatura natural das penas
esteja voltada para fora.

6 Fixe 4 fibras de pena de pavão na parte de cima da haste,
logo atrás dos halteres.

PARTICIPE DESTA SEÇÃO ENVIANDO FOTOS DE SEUS ATADOS! SOLICITE INFORMAÇÕES SOBRE AS NORMAS DE TEXTO E FOTOGRAFIA PELO EMAIL:
noticiasabpm@abpm-brasil.com.br
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ANDINO MUDDLER: PASSO A PASSO

7 Separe um tufo de deer belly hair da espessura de um lápis
(aproximadamente).

8 Posicione o tufo de deer belly com as pontas mais finas
voltadas para trás na parte de cima da haste do anzol, logo
atrás dos olhos. Torça o tufo com os dedos em volta da haste de
forma a envolver a haste com o tufo de fibras.

9 Fixe o tufo com algumas voltas do fio de atado bem
apertadas para que as fibras se espalhem (arrepiem). Finalize
com um nó, uma gota de cola e faça o desbaste das pontas
mais grossas dos pelos com uma lâmina de barbear.

10 A cabeça deverá ficar com um formato cônico, na parte de
cima e nas laterais. Na parte de baixo da mosca o corte deverá
ser reto, paralelo à haste (a ponta do anzol deverá ficar
exposta).

PARTICIPE DESTA SEÇÃO ENVIANDO FOTOS DE SEUS ATADOS! SOLICITE INFORMAÇÕES SOBRE AS
NORMAS DE TEXTO E FOTOGRAFIA PELO EMAIL:
noticiasabpm@abpm-brasil.com.br
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MATERIA ESPECIAL
Texto: MARCELO MORALES Tradução: J. P. SCHWERZ

ATANDO COM PELOS DE CERVOS E OUTROS PELOS SIMILARES
PARTE 2

FOTO: GARY KRAMER
http://www.garykramer.net

*A tradução a seguir foi autorizada pelo autor original especialmente para reprodução no canal informativo da ABPM. O
texto apresentado prioriza a manutenção dos termos e do modo de escrever do autor original em detrimento da
substituição de expressões para maior clareza do texto. Registramos mais uma vez nossos agradecimentos a Marcelo
Morales pela presteza e colaboração com nosso informativo ABPM. Para ver o artigo
original: https://www.flydreamers.com/es/wall/marcelo-morales-u21789

ASSOCI AÇÃO

BRASILEIRA DE

PESCA COM

MOSCA

-

ABPM

–ANO1-

VOL

8

–

FEV

-2015

Página 14

ALGUNS DETALHES IMPORTANTES

Começando por o próprio pelo, conhecê-lo a
fundo é fundamental para atar com comodidade e
precisão. Quando analiso um pedaço de couro de um
cervo em particular, olho detidamente o pelo onde
nasce, na base perto do couro estudando a cor, a
grossura, o comprimento, a suavidade ou dureza, o brilho
e as ondulações ou crespos presentes. Sempre me
asseguro de precisar a espécie e o sexo porque estes

dados

me

ajudam

muito.

À

medida

que

vamos

conhecendo os diferentes cervos, resulta muito fácil

Figura 8: Três pelos diferentes de cervos

distinguir uma espécie de outra e, em muitos casos, o pelo
do macho do da fêmea. Diferenças que, no início
parecem sutis, à medida que vamos acostumando-nos ao

Isso não quer dizer que seja melhor ou pior, só

material se fazem muito notórias e mudam muito nosso

diferente. O pelo mais fino é menos oco e menos

atado.

compressível, por isso que os usos serão diferentes ao de
A cor do pelo na base pode indicar-nos se o

animal é jovem ou maduro, ou se o mesmo pelo chegou
ao seu máximo crescimento ou não, especialmente nos
whitetail deer e nos mule deer. Em muitas espécies e

um pelo mais grosso que se comprime e abre muito ao

apertá-lo com o fio de atar. O pelo fino pode ser ideal
para colares em moscas tipo muddlers, e o mais grosso
perfeito para o resto da cabeça ou para poppers.

subespécies de whitetail deer, quando os exemplares são

Assim que estudo a base e a grossura da mesma,

jovens, o pelo próximo à base é de um tom acinzentado

presto atenção à cor geral e as faixas de cor que tanta

com algo de rosa, e ao amadurecer a cor cinza vai

personalidade dão à estes pelos. Analiso o comprimento

desaparecendo um pouco e o tom se aproxima à cor que

destas faixas, e o mais importante: como termina a

apresentam as faixas que os pelos têm mais acima.

ponta, normalmente cor marrom escuro, quase negro.

Sem embargo a cor cinza pode ser enganosa
porque quando os cervos começam a desenvolver sua
pelagem de inverno, que no hemisfério norte é em
setembro, a base do pelo em jovens e adultos geralmente
são cinzas e se conhece como “blue coat”, então temos
que os diferenciar pela grossura que nos exemplares
maduros é maior. Quando a pelagem de inverno chega
ao seu máximo desenvolvimento no início de novembro,
nos exemplares maduros a parte acinzentada ou azulada
clareia

notavelmente,

permanecendo

com

menos

mudanças nos exemplares mais jovens. Se temos dois
pedaços de whitetail com pelos de igual comprimento,
obtidos da mesma zona do corpo, o que tem a base mais
escura e pelos mais finos é de um animal mais jovem.
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Nos cervos de ponta fina e comprida essa parte

À medida que avançamos desde a base em direção à

do pelo é sólida, ruim para fazer flutuar uma mosca, mas

ponta, os pelos dos diferentes cervos apresentam

boa para um abdômen de uma emergente que

grandes diferenças que servem para destiná-los a

queremos submergir justo abaixo da superfície.

diferentes moscas. São notáveis as faixas de cores mais

Um detalhe importante é buscar o comprimento
de pelo adequado para cada necessidade. Se vamos
atar uma asa de uma Elk Hair Caddis #16 não se deve
usar um elk com um comprimento de pelo adequado a
uma Stimulator #2. Sempre dará melhores resultados

buscar pedaços de couro da variedade e comprimento
adequado para cada mosca. Para moscas de asa curta,
até pode ser que usemos pelo das patas ou cara,
moscas maiores do flanco, e moscas realmente grandes
pelo do lombo ou anca do animal. Com o pelo do
comprimento e grossura justos, é muito simples conseguir
o ângulo perfeito nas asas sem ter que agregar voltas

claras intercaladas com faixas de tons escuros até
chegar a uma ponta quase negra. Uma boa gradação
de cores nas faixas como em um quill de pavão pelado é
o que dá mais expressão à nossa mosca. Sempre uma
mosca com alguma variação de cor (um buen barrado)
é mais efetiva e natural. Pensem na insuperável Adams
com duas cores no hackle e entenderão o que quero
dizer com „um bom barrado‟ nos pelos que vamos usar.
O cervo colorado é um dos que menos faixas de cor têm,
sendo bastante monocromo em sua coloração, e por isso
não me agrada tanto, ainda que consiga pedaços de
boa qualidade.

extras de fio para compensar a atitude rebelde de um

A parte grossa e oca do pelo é a que confere aos

pelo mal escolhido, que não se comporta como o pelo

pelos de cervo ou similares, como os de antílope, a

apropriado. Próximo da cabeça de uma seca já não há

capacidade de comprimir-se e levantar-se no ponto de

muita margem para voltas extras de fio que acomodem

atado, mais ou menos de acordo com cada variedade

um material mal escolhido, e só produzem uma mosca

de pelo e o ponto onde o atemos. Isto é fundamental já

que com poucos arremessos ou fisgadas se desarma

que, se buscamos atar um popper escolheremos um pelo

completamente, ou um olho de anzol tapado de fio e

suave e grosso que se levante até os 90º em relação à

cola.

haste do anzol ou mais, se possível, ao apertar o fio de

Na parte inferior da figura 8 vemos um pelo de antílope,

atado correspondente.

consideravelmente grosso e sem ponta já que, ao ser um
animal de zonas muito secas, as pontas costumam estar
ressecadas ou danificadas. No centro temos um pelo de
elk, de diâmetro bastante constante até a ponta onde o
diâmetro se reduz em um tramo mais curto. A conicidade
é abrupta, mas o pelo termina em uma ponta escura,
curta e perfeita. Acima temos um pelo de whitetail deer,

a ponta escura é comprida e fina, pelo que há um
grande tramo fino que é sólido e, portanto, flutua bem.
Prestar atenção à ponta de cada variedade de pelo,
como veremos mais adiante, é absolutamente vital para
o atado. Por isso determinem se o pelo tem uma ponta sã

Figura 9: quatro diferentes grossuras de pelo

ou não e como é o afinamento da ponta, gradual ou
abrupto.
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Mas se o que buscamos atar é uma asa de

Ato varias caddis com o corpo tipo “Irresistível’ e

caddis, escolheremos uma variedade que levante não

são as que uso para fazê-las patinar na saída de pools e

mais de 30º ou 45º ao apertar com os fios mais finos. A

em corredeiras, especialmente em horas de pouca luz,

capacidade de levantar-se do pelo ao ser apertado pelo

quando são realmente efetivas levantando boas marrons

fio de atar depende da dureza da superfície do pelo, sua

e muitas arco-íris. Os pelos extrafinos sólidos quase não

estrutura interna, a grossura no ponto de atado e o

levantam, ou levantam pouco quando apertados com o

comprimento e variedade do pelo elegido. Os pelos um

fio. São os que usaremos em todo tipo de caudas, patas,

pouco mais duros, de cervos como o colorado e o elk,

algumas asas e, ainda que pareça raro, para dubbing.

levantam muito menos que o caribou, que é o mais

Alguns pelos de cervo extrafinos, sobretudo se foram

suave de todos. Há pelos como os de moose que só

recolhidos em pleno inverno, vêm associados a uma

levantam se os atamos em sua parte mais grossa usando

pelugem muito fina que junto ao pelo fino se convertem

fios suficientemente fortes. O segredo é usar para cada

em um dubbing diferente capaz de conseguir um efeito

mosca o pelo do comprimento justo que levante o

muito especial em nossas moscas, impossível de atingir

ângulo preciso, e para conseguir isto há que praticar

com dubbings convencionais. Para isso nada melhor que

bastante com estes pelos; mas uma vez dominado este

os chamados coastal deer.

conhecimento nossas moscas se distanciarão anos luz
das anteriores.

Ato vários tipos de caddis com o tórax feito com
dubbing de coastal deer, caddis criados a partir de

A IMPORTÂNCIA DA GROSSURA

ideias que tomei das moscas de Francesco Palú, um

De acordo com a grossura podemos classificar os

atador nada convencional com modelos de moscas que

pelos de cervos nas seguintes categorias: extrafinos, finos,

assobram pela audácia do desenho, onde o dubbing de

medianos e grossos, esclarecendo que esta divisão é

diferentes cervídeos é empregado de forma muito

arbitrária e somente para comparar pelos de cervo entre

inteligente. A gamuza européia é muito boa para fazer

si já que os pelos de cervo comparados com os de outros

dubbing, mas não tão simples de obter, e mesmo que

mamíferos são francamente grossos. Os pelos de cervo

não seja um cervídeo, é um ungulado com pelo oco

extrafinos podem ser ocos ou não, algo que temos que

multicor no inverno.

aprender a determinar com exatidão apertando-os com

Cada vez que consigo um pedaço de coastal ou

os dedos e sentindo se se comprimem com facilidade ou

mule deer jovem, de pelo curto, fino e com muita

se sentem sólidos, como acontece quando apertamos

pelugem, o guardo especialmente para dubbing. Os

pelos de terneiro (bezerro). Os pelos ocos se sentem

dubbings de cervo podem ser retorcidos sobre o fio de

esponjosos ao serem apertados e cedem ante à pressão

atar em todas as maneiras convencionais e inclusive em

dos dedos como podemos experimentar com um

um dubbing loop de fio ou de arame. Cada forma de

pedaço de caribu (rena).

atá-los nos dará um efeito diferente e atraente para um

Os pelos ocos ainda que sejam extrafinos podem

cem número de moscas. Com este tipo de dubbing

levantar-se bastante ao serem apertados com o fio,

conseguimos uma grande vibração na mosca pelas

dependendo da espécie de animal e de acordo com

especiais características do pelo de cervo ao molhar-se.

isto, os destinaremos a diferentes moscas. Os extrafinos

Também, se o pelo que temos não vem acompanhado

que levantam muito como os de algumas partes do

de pelugem, podemos agregar pelo de coelho, de lebre,

caribu são perfeitos para corpos tipo muddler em moscas

ou algum dubbing tingido natural ou sintético, mesclando

como as ‘Irresistíveis‟. O caribu levanta sem problemas

bem até obter um dubbing simples de aplicar ao fio.

mesmo com fios finos como o 8/0, e isto evita que anzóis

delicados se dobrem.
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Recordem que todos os pelos extrafinos, ao serem
usados para uma asa de mosca seca, deixam muito

pouco espaço entre as fibras. Ao haver um espaço muito
reduzido se produz um fenômeno conhecido como
capilaridade, onde a água sobe pelos espaços interiores
contra a gravidade. Se apóiam a ponta de um pincel de
pelo muito fino em um vaso de água, vão ver que a
água sobe e o pincel carrega uma boa quantidade de
água sem devolvê-la; em troca, se submergimos um
pincel de pelos rígidos que permaneçam mais separados,
a água não sobe ao pincel e ao tira-lo só carrega água
na superfície da parte dos pelos que afundamos, mas

Figura 10: PARACHUTE ADAMS COM CAUDA APERTADA DE
BLEACHED COASTAL DEER

não carrega água nos espaços que há entre as fibras
porque são muito grandes. As caudas e asas atadas com
pelo extrafino absorvem mais água que as de pelo grosso
por capilaridade, algo bom quando atamos emergentes
e moscas afogadas, mas muito inconveniente quando
queremos manter algo flutuando. Por isso, ao atar uma
cauda com pelo muito fino é importante conseguir que
se abra um pouco, aumentando o espaço entre as fibras,
tratando de usar um pelo duro para que não se colem
entrem si ao molhar-se, a menos que busquemos que a
cauda absorva água e se afunde um pouco, como

estar separados, e ao separar bem os pelos o bônus é que
podemos usar menos pelos, aproximando-nos mais ao
inseto natural. Se realmente queremos imitar os adultos, a
cauda não deve afundar, mas como disse, uma cauda em
uma seca que afunde arrastando um pouco o abdômen
imita muito bem emergentes, e sempre os emergentes são
mais efetivos que o adulto; assim, vocês decidirão de
acordo com a experiência o que é mais conveniente, mas
ao menos saibam como vão reagir os materiais ao colocálos na mosca. O pelo fino é ideal para asas de secas

imitando o corpo abandonado de uma ninfa.
Os pelos finos de cervo são geralmente ocos
(recordem que neste texto sempre falo da pelagem de
inverno) e são ideiais para caudas um pouco mais
abertas, que sustentam melhor a mosca ao apoiar com
mais pontos separados na tensão superficial da água, ao
invés de absorver água por capilaridade. Um mito muito
arraigado é o que diz que a cauda da mosca seca
tradicional tem que ter uma mecha perfeitamente
apertada, como se fosse algo sólido, porque deste modo
o apoio na superfície é melhor. Esse costume normal nas
secas de estilo Catskill só faz com que a cauda afunde
um pouco, seguida do abdômen, pelo fenômeno de
capilaridade anteriormente mencionado, o que é bom
porque a seca trabalha como uma emergente e as trutas
comem mais emergers que adultos, mesmo que o
pescador pense que está imitando o adulto quando tem

medianas e grandes, tanto em moscas sem hackle, como
as Comparadun e outras com hackle, como as Wulff, onde
necessitamos uma expansão controlada que se obtêm
facilmente com pelos finos. É importante fazer notar que
ainda os pelos extrafinos de cervo são grossos comparados
com o de outros animais.
Os pelos de cervo finos ocos, os emparelharemos por sua
vez em colares de pequenos streamers ou terrestres como
letort hoppers e crickets, cabeças tipo bullet como nas
Madam X e carapaças de cascudos pequenos, assim como
em corpos de formigas de pelo que tão bem funcionam nas
correntes lentas de verão. Muitos somente vinculam o uso
de pelos de cervo ocos a moscas que flutuam, sem
embargo, atados na quantidade correta são perfeitos para
muitos colares e patas de moscas afundadas. Aportam
vibrações impossíveis para outros pelos ou plumas e um
brilho idêntico ao da superfície de muitos insetos e

pique.
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crustáceos.

Costumo atar minhas Fuzzy Wuzzy com pelo de
cervos finos em lugar de usar pelo de Lebre Mara que
agora é uma espécie protegida. O matiz intenso de
alguns pelos de cervo é perfeito para esta mosca e os
resultados no rio têm sido muito bons, com a vantagem
que conseguimos cervos tingidos nas cores que imitam
muito bem as pâncoras em todos seus estágios, até
quando estão alaranjadas.
Figura 11: AUSABLE WULFF COM CAUDA MAIS ABERTA DE ELK

Muitas ninfas de stoneflies que pescamos próximas
ao fundo se beneficiam de forma importante se atamos
as patas de pelo de cervo posto em um dubbing loop de
fio ou arame, pelas boas vibrações que os pelos mais
duros de cervo produzem embaixo d’água. Explorar
maneiras

pouco

convencionais

para

usar

alguns

materiais abre possibilidades surpreendentes no atado.
Os

pelos

de

cervo

bem

empregados

são

tão

revolucionários quanto o CDC, é questão de libertar a
imaginação

ampliando

suas

possibilidades

de

uso

porque há ainda um bom caminho que percorrer.

Parece mentira, mas uma seca que imite um
gafanhoto, se a fazemos com o corpo de elk pesca
melhor que com pelos opacos de outro cervo, isso porque
o pelo de elk tem um brilho muito parecido ao brilho do
corpo do gafanhoto natural, e esta diferença se nota. Ao

mesmo tempo, o pelo do elk dura três ou quatro vezes
mais que outros pelos de cervo, prolongando a vida útil
da mosca. Quando atamos moscas secas grandes
derivadas de moscas empregadas para salmão e
steelhead que vamos fazer patinar, é importante usar um
pelo mediano que possa resistir o manejo que vamos dar

Os pelos medianos, ocos e suaves que levantam

à mosca na correnteza sem colapsar muito, e se é

de 45º até passar dos 90º, como os de flanco de whitetail

brilhante vai patinar melhor porque não se agarrará tanto

e mule deer jovens, são ideais para fabricar colares e

à superfície. A rigidez do pelo neste tipo de moscas é

cabeças muddler, corpos tipo muddler em secas e

importante e a parte da mosca que servirá de apoio para

terrestres medianos e grandes, onde trabalhamos sobre

que patine deve ser feita com um pelo rígido, pelo que se

anzóis delicados que poderiam deformar-se se temos

usa, muitas vezes, corpo de moose.

que aplicar muita pressão, como aconteceria com um
pelo um pouco mais duro. Na parte abdominal de cervos
como o whitetail encontramos pelos medianos, bem
ocos e de cor branco puro que são perfeitos para tingilos em cores vivas, e assim ter o material justo para corpos
tipo muddler em moscas secas que requeiram faixas ou
manchas de cor. Outros pelos medianos, por exemplo de
algumas partes do Elk, por levantar somente entre 30º e
45º e ter um brilho muito parecido ao de insetos naturais,
são muito adequados para moscas como a Elk Hair
Caddis, Stimulators, Humpies, Wulff, Hoppers, Stones e
múltiplas derivações das anteriores.
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Os pelos grossos e suaves levantam muito ao serem

Quando tingido é frequente que arruínem o pelo

apertados com fio, passando dos 90º, por isso são

tornando-o um pouco seco e quebradiço. Isto se nota ao

insubstituíveis quando atamos cabeças grandes de

tato e à simples vista já que o pelo perde as pontas, o

cervo, moscas para dourado, poppers, ratões, corpos de

brilho e se achata completamente perdendo o ar interior.

Bombers e grandes terrestres. Existem pelos grossos muito

Sobretudo nos pelos tingidos temos que extremar os

duros que não têm muita utilidade porque obrigam a

cuidados ao escolhê-los, ou ter um vendedor de

trabalhar com fios muito fortes e com muita pressão, e

confiança que possa escolher por nós. Com o pelo

pelos grossos muito suaves. O segredo é apertar com a

adequado

mão o pedaço de couro que vamos comprar para ter

conseguem resultados muito bons em pouco tempo.

atar

poppers

é

muito

prazeroso

e

se

uma ideia de quão fácil se comprimem os pelos, e a
sensação

de

textura

que

transmitem.

Sempre

buscaremos os mais suaves e esponjosos que facilitam o
atado. Os poppers levam este tipo de pelo que
usualmente se obtêm das partes baixas de alguns cervos
como o whitetail e o mule. Como é muito claro ou
branco, é perfeito para tingí-lo nas cores mais vivas sem
necessidade de decorá-lo antes.
Se o que buscamos é conseguir bons poppers ou moscas
que

levem

um

atado tipo

muddler

de tamanho

considerável devemos escolher muito bem o pelo, não
há outro segredo, com o pelo justo é muito fácil. O pelo
deve ter uma grossura adequada para que pouco pelo
ocupe muito lugar e isso é de grande ajuda para que, ao

Figura 13: SCULPINS

ir compactando as mechas não sobre espaço entre os
pelos, conseguindo um corpo bem sólido. O pelo grosso

é muito oco e mantém bastante ar entre as células de
seu interior, é um pelo que ao formar um corpo
compacto flutua como uma rolha e não absorve água.
As células em um pelo oco têm paredes, por isso a água
pode até inundar a primeira câmara que fica aberta na
ponta do pelo cortado, mas não irá mais adiante. Cada
pelo tem centenas de células individuais, um maravilhoso
desenho natural. Se detenham em examinar cada

pedaço apertando-o repetidamente com os dedos para
ver quanto se comprime, os mais esponjosos são os que
melhor resultados nos darão por terem células maiores e
consequentemente guardar mais ar.
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PELOS MUITO DIFERENTES

Começamos

agora

a

conhecer

com

mais

detalhe os diferentes tipos de pelos de cervo e similares
disponíveis no mercado, tanto para os que vivem em
nossa terra (Argentina) quanto os que nos chegam de
outros países. Ao longo dos últimos trinta e cinco anos
colecionei centenas de pedaços de cervo diferente,
buscando algum tipo de matiz especial, algum tipo de
ponta, espessura ou textura perfeita. Há algo nos pelos
de cervo que sempre me atraiu e não posso parar de
colecioná-los já que sempre encontro algo novo para
seguir experimentando. Com o cervo adequado é
simples conseguir uma mosca que além de elegante

Figura 15: CERVO COLORADO OU VERMELHO (Cervus elaphus)

cumpra o que esperamos dela perfeitamente. Quando
olhem pela frente um pedaço de cervo e tomem tempo

Recordo quando tratávamos de atar as primeiras

para analisá-lo um pouco vão sentir que cada peça lhes

Muddler Minnow com pelos de cervo colorado macho,

sugere moscas novas e diferentes, uma aventura que se

obtido de amigos caçadores. Era quase impossível pela

converte em leit motiv do atado, criar algo que sirva a

dureza dos pelos e pobres fios da época, o curioso é que

partir de um material diferente.

pensávamos que o que faltava era a técnica de atado
quando nosso erro era um desconhecimento total do pelo

O cervo é muito abundante na província de La

adequado. O pelo do corpo do cervo colorado em geral

Pampa (AR) e em várias províncias patagônicas. É uma

não é de grande qualidade se o comparamos com pelos

espécie importada do continente europeu. Durante um

de outros cervos importado, em asas de secas dura pouco

tempo se pensou que o colorado e o elk eram a mesma

por ser quebradiço, mas para colares e cabeças Muddleri

espécie e o elk levou por um tempo o mesmo nome

pode quebrar o galho até que consigamos cervos

científico do colorado, mas a genética se encarregou de

melhores que lamentavelmente são todos do hemisfério

demonstrar que apesar de muito parecido são espécies

norte. Sem embargo para alguns usos especiais parte do

diferentes, uma europeia e outra norte-americana. O

cervo colorado como a máscara, as orelhas e as patas

melhor

brindam pelos de utilidade insuspeitável.

pelo

nos

cervos

colorados

se

obtém

de

exemplares jovens buscando sempre a pelagem de
inverno onde o pelo é oco e mais suave. O pelo de verão
é quebradiço e muito pouco útil por ser menos oco.
Podemos conseguir um couro com facilidade já
que há criações em diferentes pontos que produzem
carne para os defumadores e geralmente se matam
exemplares jovens. Os caçadores não costumam caçar
os animais jovens ou fêmeas e o pelo de machos grandes
é de menos qualidade, mais quebradiço e grosso.
Figura 16: MÁSCARA DO CERVO COLORADO
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Começaremos pela máscara ou cara do cervo, uma parte
pouco apreciada ou comentada entre os atadores locais.

Encontraremos nas orelhas material perfeito para fazer
dubbing. O dubbing de cervo e gamuza é muito usado na
Europa para moscas muito especiais acompanhando outros
materiais como CDC. Muito poucos atadores usam na
Argentina e ainda que pareça mentira, se parece muito ao
dubbing que se obtém da orelha da lebre, pelo que é
insubstituível para um grande número de moscas. O pelo da
orelha de cervo colorado é fino, ligeiramente manchado,

geralmente sólido e no inverno é acompanhado de boa
quantidade de pelugem que facilita enroscá-lo sobre o fio

Figura 18: TIPOS DE PELOS

de atar ou colocá-lo em um loop de fio ou arame.
Da zona próxima aos olhos e bochechas uma
Na foto que aparece abaixo vemos uma orelha de

máscara de cervo colorado nos dará bom material para

fêmea de colorado e uma ninfa que poderíamos chamar

caudas, patas e asas de uma grande diversidade de

Deer‟s Ear em vez de Hare‟s Ear, de ótimos resultados no rio.

secas e ninfas pequenas e medianas. São pelos curtos,

Com um par de orelhas teremos material para tempo, que

duros, pouco ocos e muito brilhantes, com certa

paralelamente podemos mesclar com outros dubbings se

curvatura que pode nos ser útil para conseguir efeitos de

necessitamos notas de cor diferente ao da orelha que é

leque em algumas patas e caudas. Perfeitos para usar

parda marmorizada. O comprimento dos pelos na orelha do

em caudas onde só vão dois ou três pelos já que à

colorado triplica o dos pelos de uma orelha de lebre

diferença dos pelos do corpo do colorado que são

abrindo possibilidades para conseguir ninfas e secas de bom

bastante frágeis os da máscara resistem tanto como os

tamanho que seriam trabalhosas demais de atar com pelo

de elk.

curto de lebre. Mesclado com dubbings de várias cores

No caso da máscara, como lhe daremos um uso

obteremos um material muito indicado para atar grandes

diferente dos pelos do corpo ou flanco, pode servir a

Stones ao estilo Kaufmann‟s Stones que seguem contando

máscara de um macho grande que normalmente os

entre as mais efetivas se bem atadas.

caçadores descartam ao limpar o crânio. As cores
avermelhadas do cervo colorado são perfeitas para usar
em caudas de spinners de nossas mayflies mais comuns,
os Leptophlébidos que costumam ter uma coloração
avermelhada. A base das orelhas em uma máscara,
como na da lebre, tem bom material para que o

transformemos em dubbing porque é a parte com pelo
mais suave e comprido de toda a máscara.
CORPO DE CERVO VERMELHO
O pelo do corpo oferece diferentes possibilidades de
acordo com a parte que tenhamos à mão. O pelo do
lombo sobre a coluna é mais escuro e longo. Podemos
Figura 17: ORELHA E NINFA TIPO HARE‟S HEAR (ATADA COM DITO PELO) usá-lo para as asas de stoneflies adultas grandes, partes
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de asa de bucktails buscando maior vibração, asas de
terrestres e carapaças de cascudos grandes. Ao ser um
pelo que levanta pouco não nos vai servir para atados
onde é necessário que o pelo levante bastante como
em poppers, ainda que a espessura pareça adequada.
Mesmo assim é ideal pelo seu comprimento para
corpos estendidos cobertos de dubbing ou simplesmente
atados com o fio de atar para formar segmentos. Em
certos casos podemos usá-lo ao invés moose mas dura

pouco porque é bastante quebradiço.
O pelo do flanco é o de melhor qualidade,
especialmente da parte que cobre os pulmões e o

Figura 19: PELOS DE PATAS E CALCANHAR

coração onde o pelo é mais suave e denso porque
usar

Como mantêm certa espessura podemos usar

razoavelmente bem para colares e cabeças muddler,

dois ou três pelos em vez de uma mecha, separando-os

ratões e poppers. Não é um pelo suave, o que necessita

de modo similar ao que apresenta uma cauda real de

que se use fios muito resistentes para que levante bem. A

mayfly, o que dá a nossa mosca um bom apoio na

faixa de cor é muito pouco marcada se comparada

água. São pelos resistentes que aguentam bem o uso e

com a faixa presente em cervos como o Whitetail, Mule

costumo empregá-los em moscas de CDC que só levam

ou Elk e por isso deixará a mosca menos atrativa.

uma asa e carecem de hackle, pelo que o suporte da

protege

órgãos

vitais

do

animal.

Se

pode

cauda é importante e parte integral do desenho da
De todos os modos o tom do cervo colorado é

mosca. Uma cauda de três pelos com os dois de fora

interessante para ratões e moscas como a Madam X, e

separados 45º é perfeita e sustenta a mosca sem

também para grandes caddis escuros que aparecem à

necessidade de hackle, obviamente usando um anzol

última hora em partes lentas de rios e lagos. Se vamos

leve e bom CDC na asa.

usá-los em asas de caddis é importante conseguir um
couro de flanco que tenha os pelos com a ponta escura
o mais curta possível para que a asa de nossa mosca
fique formada por pelos ocos, recordem que as pontas
escuras longas e finas são sólidas pelo que em um caddis
este tipo de ponta não é conveniente se o que

buscamos é que flutue bem.
PELO DAS PATAS E CALCANHAR
No couro das patas na parte fina próxima aos
calcanhares encontraremos basicamente pelos sólidos,
muito lustrosos e duros, ideais para caudas de ninfas e
Figura 20: CERVO DAMA OU GAMO

secas.

(Dama dama ou Cervus dama)
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São os três tipos de pelos com os que tenho
menos experiência já que nunca pude encontrar uma
pele completa, mas com pedaços de flanco sem que
tenha podido especificar o sexo que dos animais ou se
era pelo de inverno ou verão. As corças são pequenos
cervídeos com um hábitat muito grande mas em geral
são de clima quente, assim os pelos são curtos, lisos,
brilhantes e geralmente sólidos a efeitos práticos de
atado. Há corças pardas que têm uma cor cinza rosada
e corças pardas que exibem uma cor similar à de ferro
oxidado. Não creio que o pelo das corças mude
demasiado de inverno a verão, mas não posso assegurar

Figura 21: CERVO AXIS OU CHITAL (Axis axis)

isso. Usei pelo de corça para caudas de Adams e outras
moscas secas, caudas de ninfas com bons resultados já
que é um pelo muito durável e resistente, por ser duro e
se um pouco aberto não junta água e se parece muito
ao de roedores grandes como a cutia (Dasyprocta) ou

as pacas das selvas do norte, animais de muito bom pelo
para patas e caudas.
O dama é um cervo de climas mais frios de
origem europeia e não duvido que sua pelagem de
inverno seja bem diferente que a que tenho à mão que
parece ser de verão e portanto mais fino e menos oco. A
tonalidade predominante é cinza claro nos adultos o

Figura 22: CORÇA PARDA (Mazama gouazoubirá)

que o faz adequado para caudas de muitos duns. Para
asas, pelo menos nos pedaços que chegaram até mim,
acho os pelos um pouco finos, com pontas e faixas de
cor pouco interessantes e pesados, pelo que a mosca
pode cair de lado na água no caso de moscas com
asas divididas. De todos os modos espero algum
momento estudar um couro completo de inverno deste
cervo porque as fotos de animais adultos em territórios
frios mostram uma pele pelo menos interessante. Na
Europa há dubbings feitos com dama ou gamo, como o
chamam, por isso estimo que a pelagem de inverno em
zonas frias deve ser bem diferente que o de cervos
gama que vivem na Argentina de onde provém minha
amostra.
(Continua Parte III)
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ENTOMOLOGIA
Texto e Tradução*: FELIPE SOUZA

INTRODUÇÃO À ENTOMOLOGIA PARA PESCADORES COM MOSCAS

Mayfly realista atada por Graham Owen
http://www.grahamowengallery.com/fishing/flytying/realistic_hex_mayfly.html



ESTE TEXTO REPRESENTA UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA REALIZADA POR ENTUSIASTAS EM ENTOMOLOGIA APLICADA Á PESCA COM
MOSCA E DE INTERESSE EXCLUSIVAMENTE DE PESCADORES COM MOSCA AMADORES. ESTA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA NÃO TEM A
PRETENSÃO DE SER UMA REVISÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA. PARA UM MAIOR APROFUNDAMENTO NO TEMA RECOMENDA-SE A
CONSULTA A UM ENTOMOLOGISTA.
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Introdução

Entomologia é a ciência que estuda os insetos sob
todos os seus aspectos e relações com o homem, as
plantas, os animais e o meio-ambiente. A palavra
Entomologia é proveniente da união de dois radicais
gregos, entomon (inseto) e logos (estudo) e vem sendo
empregada desde Aristóteles (384-322 a.C.) para designar
“estudo dos insetos”. Inseto é outra palavra, derivada do
latim Animale insectum, significa animal segmentado.

Entomólogos são pessoas que estudam os insetos. Existem
incontáveis

milhares

inteiro,observando,

de

entomólogos

coletando,

criando

no
e

mundo
fazendo

experimentos com insetos. As pesquisas feitas pelos
entomólogos cobrem todas as disciplinas biológicas,

Figura 1 : Karl Ritter von Frisch

incluindo evolução, ecologia, comportamento, anatomia,
fisiologia,

bioquímica

e

genética.

A

característica

unificadora é que os organismos de estudo são insetos.

Embora muitas pessoas que trabalham com insetos
tenham postura profissional, a entomologia envolve muitos
amadores, ainda que eles sejam em menor número que
em ornitologia.

Atividades como a manutenção, preservação e
desenvolvimento

de

acervos

científicos

são

indispensáveis e não podem ser interrompidas. As
coleções são ainda testemunhos da fauna de áreas
protegidas, de áreas impactadas ou mesmo em via de

A Entomologia é observável em quase todas as
culturas, desde os tempos pré-históricos, em especial após

desaparecimento e, portanto, são a base para pesquisas
em biodiversidade, sistemática e evolução

o surgimento da agricultura (onde se dirigiu boa atenção
às

pragas, criações

de

abelhas, etc).

A

lista

de

pesquisadores importantes para a Entomologia ao longo
da história é extensa, mas dentre os nomes encontram-se
Charles Darwin, Vladimir Nabokov, Karl Ritter von Frisch
(ganhador do Prêmio Nobel, em 1973), entre outros.
As coleções científicas formadas por insetos são

chamadas

Coleções

Entomológicas.

Nestes

acervos

encontram-se armazenados, ordenados e preservados
espécimes ou estruturas de espécimes mortos para

Figura 2: exemplo de coleção entomológica

pesquisas. As coleções são importantes registros da
existência de espécies no tempo e no espaço, sendo
também repositórios dos espécimes-tipo, os quais são
imprescindíveis

para

a

identificação

correta

de

exemplares.
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Uma das mais importantes e maiores coleções
entomológicas

da

Entomológica

América

do

Latina

Instituto

é

a



Coleção

Oswaldo

comunidade

Cruz


seu acervo, valor científico, histórico e educativo.

depositados

já

que

servem

muitos

como

dos

exemplares

referência

lá

para

a

identificação de vetores de doenças infecciosas.

especializada, envolvendo muitas áreas tais como:
Morfologia, Fisiologia, Biologia, Ecologia, Taxonomia,
Sistemática, Resistência de plantas a insetos, Controle
Comportamento,
alternativos

de

químico, Toxicologia, Apicultura,
Entomologia

controle,

Florestal,

Entomologia

da

fitofagia,

Manutenção de animais insetívoros, como muitos

Cada espécie de inseto é parte de uma comunidade
mais ampla e, se alguma espécie for perdida, a
complexidade e a abundância de outros organismos

Atualmente a Entomologia está basicamente

biológico, Controle

através

pássaros, mamíferos, répteis e peixes.

Menciona-se ainda sua grande importância para a
pública

vegetal

incluindo alimentação de sementes.

(http://www.ioc.fiocruz.br/ce/) devido a dimensão de

saúde

Manutenção da composição e estrutura da

Métodos
Médica

e

Veterinária, Entomologia forense, Urbana e Econômica.

serão afetadas. De um ponto de vista antropocêntrico,
alguns insetos prejudicam a saúde de animais domésticos
e a nossa própria, e afetam adversamente a agricultura
e a horticultura. Outros insetos beneficiam em alto grau a
sociedade humana, tanto por nos fornecer alimento
diretamente ou por sua contribuição para os materiais
que utilizamos ou para o alimento que comemos. Por
exemplo, as abelhas nos fornecem mel, mas elas são
também importantes polinizadores na agricultura. Além
disso, o controle de pragas promovidos por besouros

A importância dos insetos

predadores,
Nós devemos estudar insetos por muitas razões.
Além de apresentarem alta variação ecológica, eles

percevejos

e

vespas

parasitóides,

freqüentemente passa despercebido, especialmente por
cidadãos urbanos.

freqüentemente dominam as cadeias e teias alimentares
em biomassa e riqueza de espécies. Os insetos podem ser

aquáticos ou terrestres ao longo de toda ou parte de
suas vidas. Seus estilos de vida abrangem modos
solitários, gregários, subsociais e altamente sociais. Eles
podem ser conspícuos ou estar escondidos e ativos
durante o dia ou à noite. Os ciclos de vida dos insetos são
adaptados a uma variedade de condições abióticas,
incluindo extremos sazonais de calor e frio, seca e
umidade, e climas previsíveis ou imprevisíveis. Os insetos
são essenciais nos seguintes papéis nos ecossistemas:


Reciclagem de nutrientes através da degradação
da serapilheira foliar e lenhosa, disposição de
carcaças e fezes, e movimentação do solo.



Polinização de plantas e, às vezes, dispersão de
Figura 3 :Truta se alimentado de uma Mayfly fotografia de

sementes.

ASSOCI AÇÃO

Jose Maria Gaitano Jativa

BRASILEIRA DE

PESCA COM

MOSCA

-

ABPM

–ANO1-

VOL

8

–

FEV

-2015

Página 27

Esta Publicação elaborou atados e técnicas de

Entomologia aquática e a pesca com mosca
fly
O uso de insetos aquáticos como iscas para

fishing

de

recentemente,
preocupados

peixes data do segundo século A.C.
O tratado romano “ De Animalium Natura” em seu
volume dezessete o autor romano Aelianus discursa sobre
suas observações de peixes consumindo insetos na
superfície da água e como os pescadores Macedônios
usavam moscas secas e spinners para capturar o que se

acredita serem trutas no rio Astraeus. Desde então se
passaram quinze séculos até que Charles Cotton propôs
a utilização de insetos aquáticos para pescaria. Em 1836,
“Alfred Ronald´s Fly fisher´s Entomology” foi publicada.

uma

insetos,

perspectiva

Pescadores
em

com

acrescentar

especialmente

entomológica.Mais

os

mosca

estão

conhecimento

insetos

sobre

aquáticos,

para

conseguir imitar a dieta dos peixes nos pontos de captura
Esta questão do conhecimento entomológico pelos
pescadores

,

somando

a

cientistas

aquáticos

e

produtores de peixes levou a necessidade de um melhor
tratamento em taxonomia e ecológico para ambos. O
Objetivo de criar uma imitação artificial e funcional de
um inseto implica em uma maior chance de capturar um
belo troféu, sendo assim, os pescadores necessitam de
um conhecimento básico de identificação, ecologia e
comportamento dos insetos e dos peixes.
Terminologia : Entomologia X Pesca com mosca
Como muitos campos da ciência, a compreenção da
entomologia
entendimento

e

da
de

pesca
ambas

com
as

mosca

linguagens.

exige

um

Para

um

entomólogo, quando o termo “Pesca com mosca” (“ FLY
FISHING”) é referido esta implícito neste termo apenas a
pesca com mosca Díptera ( FLY em inglês), porém na
verdade , para os pescadores o “FLY” não indica a

mosca Díptera, e sim todos os insetos

e não insetos ,

invertebrados , usados como alimento pelos o peixes.
Figura 4: acima, a capa da primeira edição do
livro Alfred Ronald, e a baixo, trechos
do mesmo livro

Figura 5: Pelatachina tibialis, um representante da
ordem Díptera.

ASSOCI AÇÃO

BRASILEIRA DE

PESCA COM

MOSCA

-

ABPM

–ANO1-

VOL

8

–

FEV

-2015

Página 28

Por exemplo: Existem 13 ordens de insetos que são
classificados como aquáticos. Apenas 3% de todos os

insetos possui algum estagio de vida na água. Deste
número, alguns são exclusivamente aquáticos outros são
semi- aquáticos. Ordens verdadeiramente aquáticas são
aquelas em que todos seus membros possuem parte do
seu ciclo de vida na água. As Ordens Ephemeroptea,
Plecoptea
aquáticos.

e

Trichoptea

sã

exemplos

Insetos Semi aquáticos

de

insetos

são um grande

número de famílias terrestriais que exibem um cliclo de
vida próximo ou na água. Coleóptera , Ditera e
lepidóptera

representam

alguns

dos

insetos

Figura 8 : Representante da ordem Plecoptera

semi

aquáticos.

Figura 9 : Representante da ordem Trichoptera

Figura 6 : Representante da ordem Ephemeroptera

Continua...
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Figura 7 : Representante da ordem Odonata
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CLASSIFICADOS E ANÚNCIOS
JÁ ESTA DISPONÍVEL PARA OS
ASSOCIADOS ABPM O BOLETO PARA
QUITAÇÃO DA ANUIDADE 2015 NO
LINK ABAIXO
http://abpm-brasil.com.br/associe-se

PARTICIPE DO NOTICIAS ABPM
ENVIE-NOS MATÉRIAS, DENÚNCIAS,
DÚVIDAS, CRÍTICAS E SUGESTÕES NESTE
EMAIL:
noticiasabpm@abpmbrasil.com.br

CONVÊNIOS ABPM:

Pousada Painel
Pousada na Cidade de Painel na serra
catarinense. Opção interessante para quem
pesca trutas nos rios da região.

Valor diferenciado para Sócio da ABPM.
Rua Major José Serafim Antunes, 110 - Painel
(SC).

Tel.: (49) 3235-0152 e (49) 8858-8919

Pousada Cachoeira da Pedra
Pousada na Região de Fragária, às margens
do rio Aiuruoca. Perfeito para pesca de
trutas. 10% de desconto para os sócios.
PARA RESERVAS: (11) 4063-9064
Acesse o site:
www.pousadacachoeiradapedra.com.br

Pesqueiro Recanto das Trutas
Localizado em Bom Jardim de Minas MG –
(100Km de Juiz de Fora ) oferece pesca de
Trutas e Black Bass. Uma Boa opção de
pesca para quem quer conhecer o Circuito
Turístico de Ibitipoca .
Facebook recanto das trutas
https://www.facebook.com/recantodastrutas
2012?fref=ts
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