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O Tarpon  
 

Descrição 
 

 
Considerado um dos peixes mais esportivos do mundo, o Tarpon 

(megalops atlanticus) é também conhecido em algumas regiões do Brasil 
como Pirapema, Pema, Tarpão e mais especificamente em Recife como 
Camurupim, Camurim-pim ou simplesmente pim.  

Trata-se de um oponente formidável. Valente, astuto, perspicaz, ágil 
e energético, é um peixe que muitas vezes leva vantagem durante a batalha 
com o pescador. 

São considerados “baby tarpons” os indivíduos que ainda não 
atingiram a média dos 15 quilos, ainda que, independente do tamanho são  
conhecidos por serem difíceis de embarcar, onde muitos pescadores 
alegam que a estatística de fisgada é de 10 peixes para 1 captura. 

De modo geral, apresenta um aspecto parecido com uma grande 
sardinha. Seus olhos são grandes, típico de peixes que utilizam muito a 
visão para se alimentarem. O corpo é alongado e achatado lateralmente.  

Sua nadadeira dorsal apresenta o último raio inferior bem mais 
alongado que os demais. Já a sua nadadeira caudal é alta e possui um 
formato de forquilha, garantindo agilidade em sua natação. 
 Possui uma coloração bem prateada, o que lhe confere o apelido de 
rei de prata. Já o dorso é cinza azulado variando de claro a quase preto, 
dependendo de seu habitat.  

Os tarpons podem chegar a 2,5 metros de comprimento total com 
cerca de 150 quilos de peso. 

Outra característica marcante nesse fascinante peixe é que o tarpon 
tem a vantagem de poder se aproveitar do ar atmosférico, devido a uma 
adaptação de sua bexiga natatória. Desse modo, o Tarpon pode 
suplementar a respiração branquial, vindo à tona na superfície para 
“tomar” oxigênio, denunciando sua presença e direção. Essa modificação 
na forma de respirar garante que o Tarpon possa superar condições 
extremamente precárias de oxigênio, bem como fazer parte do topo da 
cadeia alimentar de rios urbanos, como ocorre em Recife.  
 
 

Habitat: 
 
 Caracteriza-se como um peixe pelágico, presente em águas quentes, 
tropicais e subtropicais do oceano Atlântico (megalops atlanticus). Apesar 
de ser uma espécie costeira, pode também ser encontrada em alto mar. 

São comumente encontrados em áreas salobras, como estuários, 
manguezais, nos canais e áreas mais rasas que ficam cobertas durante as 
marés cheias, acompanhando o movimento das marés. 
 

 
 



Métodos de captura  
 

As técnicas de captura dos Tarpons podem variar dependendo do 
dia, da maré, ações dos ventos, estruturas, profundidade, entre outros. 
 Em Recife, no estuário ou manguezal, num mesmo dia é possível 
pescá-los em meio às galhadas, nos pilares das pontes, no meio do rio ou 
próximo às margens.  

Para essas maneiras, os arremessos podem ser direcionados de 
forma visual (quando é possível visualizar o seu trajeto no momento em 
que sobem para respirar) ou arremessando às cegas, como dizemos por 
aqui.  
 Os tarpons também irão apresentar diferentes comportamentos 
quando sobem para respirar. Alguns irão subir bem depressa, mostrando 
apenas um pouco da cauda e jogando um pouco de água para cima. Outros 
irão subir mais devagar, mostrando seu dorso, nadadeira e a parte superior 
de sua cauda. O mais esperado é que subam dessa maneira, pois assim 
denunciam sua posição e também é dado mais tempo para que o pescador 
reconheça sua direção e arremesse sua isca na posição correta (por volta 
de 1 metro à frente). Normalmente quando sobem devagar assim estão em 
momento de caça. 
 A depender da maré e comportamento dos tarpons, o trabalho 
deverá ser lento, porém, de forma constante. Em outros casos, pode-se 
trabalhar de forma mais rápida, sempre constante. Em lugares mais rasos, 
pode-se e recomenda-se utilizar iscas de superfície. Os poppers podem ser 
trabalhados com toques revigorantes e de forma pausada. Normalmente os 
tarpons atacam mais de uma vez quando erram o bote, portanto, 
aconselha-se continuar o trabalho da isca em caso de o peixe errar o bote. 
 Existem pontos e momentos em que o peixe não estará subindo 
tanto, portanto, uma pescaria de galhada pode ser a solução. Arremessos 
precisos nas galhadas e trabalhos lentos podem fazer a diferença. Nesses 
momentos em que não se vê muitos peixes respirando na superfície, pode-
se também procurá-los mais ao fundo, deixando a isca “jigar” de forma 
lenta mais próximo do fundo de canais.  
 Outra opção de pescaria é no corrico, podendo ser utilizados jigs, 
shads ou plugs de barbela.  
 

Equipamentos (Possuímos equipamentos para alugar) 

 

Iscas  
 

É muito importante na pesca de tarpons que os anzóis sejam de 
qualidade, principalmente modelos saltwater, bem afiados. As garatéias 
também devem ser bem reforçadas.  

No caso de iscas artificiais, diversos plugs de meia água ou 
superfície serão eficientes, sendo importante que não ultrapassem 10cm 
de comprimento. Shads e Jigs também não deverão faltar em sua caixa de 
iscas, pois estes podem salvar a pescaria. Camarões de silicone com jig 
heads também são eficientes. O uso de support hooks pode ser uma boa 
solução para aumentar as chances de embarque.  



 

Moscas 
 
No caso da pesca com mosca, iscas clássicas para tarpons irão 

render bons resultados. Streamers diversos, clouser minnows, tarpon 
toads, gênesis, pequenos poppers, entre outros. É sempre aconselhável 
ter uma isca toda branca em sua caixa. Cores chartreuse, tan, rosa, amarelo 
e laranja funcionam muito bem. 

 
 

Varas 
 

Bait: As varas devem ser de ação rapida, o recomendável são varas 
de 17 a 25lbs, entre 5’ a 5,6”. O ideal é que o pescador possua no mínimo 
duas varas para evitar eventuais aborrecimentos em caso de quebra ou até 
mesmo para maior agilidade em trocar uma isca. 
 
 Fly: Varas #8 e/ou #9, de ação rápida. Entre 8’ a 10’. O recomendável 
é ter sempre consigo uma vara #8 de ação rápida. 
 

Carretilhas 
 

Bait: carretilhas de perfil baixo, com capacidade de linha acima de 
100m. Podendo também ser usados molinetes (2000 a 3000). 

 
Fly: Carretilhas #7 e #8, com preferência para modelos saltwater, 

com bom freio e capacidade de armazenamento de backing superior a 
100m. 
 

Linhas:  
 

Bait: Multifilamento a partir de 20lbs. 
 
Fly: Recomenda-se o uso de linhas com pontas intermediárias (WF/I) 

#8 e #9, com cabeças pesadas para garantir arremessos rápidos e 
distantes. Modelos preferêncialmente saltwater como as Rio Outbound 
Short, Scientific Anglers Jungle Taper e Sonar, Airflo Sniper, entre outras.  

Também podem ser utilizadas linhas floatings (WFF), de cabeças 
curtas e pesadas.  

 
 

Líderes 
 
Recomenda-se o uso de um líder fluorocarbono entre 50 e 60 lbs. 

 No fly, um líder inteiriço (sem nós) de 50 ou 60 lbs curto, com 
aproximadamente 1,7m de comprimento é suficiente. 
 

 



Dicas 
 

Normalmente o tarpon ataca as iscas de forma agressiva. Deve-se 
lembrar que possui uma boca óssea, portanto, muito dura. Lembre-se de 
confirmar na hora de fisgar, podendo fisgar duas ou três vezes. No caso do 
fly, a fisgada deve ser revigorada e sempre com a linha, nunca levantando 
a vara! (No trout setting!) 

Normalmente quando o peixe percebe que está bem fisgado, 
imediatamente irá saltar várias vezes. É extremamente importante que a 
linha permaneça sempre esticada nessas horas. Outra dica importante é 
abaixar a vara no momento em que o peixe salta para não escapar. O tarpon 
tem muito fôlego e nunca se rende facilmente, não tenha pressa para 
embarcá-lo. 

A apresentação da mosca não necessita ser de forma delicada, mas 
precisa. É preciso observar a direção que o peixe está indo na hora em que 
é avistado e procurar arremessar o mais rápido possível na sua direção 
para que a mosca passe em sua frente. Não se preocupe com a beleza do 
arremesso ou apresentação técnica, mas sim em fazer um pick-up rápido e 
arremessar depressa em sua direção. 

 
Apresentação guias de Pesca 

 
 Éverton Pires 
  

 
 
 Engenheiro de Pesca, natural de Campinas-SP, com 28 anos de 
idade, Éverton Pires é fundador e guia profissional da Recife Tarpon.  



Amante da pesca esportiva desde os 6 anos de idade, migrou para o 
flyfishing aos 13 anos e desde então tem se dedicado ao flyfishing quase 
que exclusivamente. 
 Em 2015 estagiou em uma fazenda de cultivo de salmão pelo instituto 
marinho da Irlanda, ficando também responsável pelo setor da pesca 
esportiva dentro da empresa, onde teve as primeiras vivências como guia 
de pesca.  
 Tendo aprimorado o Inglês, voltou da Irlanda e começou a trabalhar 
como guia profissional de flyfishing pela Untamed Angling desde 2016, 
guiando principalmente para americanos e europeus no Rio Marié-
Amazonas, morada de grandes tucunarés-açus. 

 Retornando de uma temporada no Marié, criou a Recife Tarpon, fruto 
de muita pescaria realizada desde 2011, quando se mudou para Recife.  
 Hoje, trabalha por temporada como guia profissional de flyfishing 
para a Untamed Angling nas operações de Rio Marié e Kendjam Lodge e 
opera em Recife com a Recife Tarpon. 

Já realizou pescarias de fly desde vara #0 a vara #12. Tendo como 
pescaria favorita a pescaria de dourados no vadeio e de Tarpons no visual. 
 Desde 2011 se dedicou a pescaria de fly saltwater, pescando no 
mangue, nas pedras, da areia da praia, entre outros. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Rafael Monteiro 
 
 
 

Engenheiro de Pesca, formado pela UFRPE, pernambucano e natural 
de Recife-PE, com 32 anos, Rafael Monteiro é guia de pesca da Recife 
Tarpon. 

 
 

 
Amante do Rockfishing e da pesca esportiva com iscas artificiais, 

fundou o grupo de pesca esportiva Tarpon Brazil com o intuito de divulgar 
e difundir mais a pesca desse fascinante peixe habitante de águas 
nordestinas. 

Tendo morado sempre à beira-mar, mais precisamente na orla de 
Boa Viagem, iniciou na pesca de água salgada aos 15 anos, e já possui 
mais de 15 anos de experiência na pesca de tarpons na modalidade 
Rockfishing. Seu conhecimento no rio Capibaribe também é amplo, 
possuindo 10 anos de experiência na pesca de tarpons no Rio Capibaribe.   

Além dos Tarpons, Rafael Monteiro é um grande conhecedor e 
praticante da pescaria de xaréus na modalidade rockfishing. 

 
 



Por que Recife? 
 
 

➔ Existência de um aeroporto internacional, o que garante maior 

acessibilidade e preços mais reduzidos vindo de outras capitais do 

Brasil; 

 

➔ Distância do aeroporto aos principais pontos de pesca em mangue e 

estuário: 10 a 20 minutos; 

 

➔ Distância dos pontos de pesca à praia de Boa Viagem (um dos 

principais pontos turísticos): 10 a 20 minutos; 

 

➔ Diversidade de Hotéis e pousadas próximos aos pontos; 

 

➔ Recife possui uma localização estratégica de estar entre fronteiras 

com capitais turísticas do Nordeste como João Pessoa (110km) ao 

norte, Maceió ao Sul (250km). Além disso é possível que o turista-

pescador possa aproveitar a viagem e conhecer outras capitais do 

Nordeste como Natal (260km) e Fortaleza (580km); 

 

➔ De Recife para a praia mais famosa de Pernambuco, Porto de 

Galinhas é apenas 1 hora de viagem. De Recife à praia dos Carneiros 

leva-se cerca de 2h e 2h30 para chegar até Maragogi-AL, podendo 

conciliar uma viagem de pesca com uma viagem em família; 

 

➔ A capital do Frevo e do Carnaval, Olinda, cidade Cultural 
Pernambucana, está a 15-25 minutos do centro do Recife e passeios 
turísticos podem ser combinados com a pesca; 
 

➔ Os pontos de pesca estão localizados próximos dos principais 
pontos turísticos da cidade como a Praia de Boa Viagem, feirinha de 
boa Viagem, Parques. Ficam também próximos de shoppings, 
mercados e outros estabelecimentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Valores 
 
 

Para uma diária de pescaria urbana realizada no rio Capibaribe, 
centro de Recife, será cobrado o valor de: 
 

Diárias 

(A partir de 400,00) 

2ª a 6ª Feira 
(6 a 8 horas 
de pesca) 

Finais de 
Semana e 
Feriados 

(6 a 8 horas 
de pesca) 

Início da 
manhã e 
final de 
tarde* 

2ª a 6ª Feira 
(12 horas de 

pesca) 

Finais de 
Semana e 
Feriados 

(12 horas de 
pesca) 

Um Pescador R$ 400,00 R$ 450,00 R$590,00 R$ 590,00 R$ 620,00 

Uma Dupla R$ 550,00 R$ 590,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 790,00 
 

*A opção de pescaria no início da manhã e final de tarde envolve uma 

jornada de pescaria de 8 horas, normalmente aproveitando os melhores e 

mais produtivos horários da maré, tendo o cliente a oportunidade de 

aproveitar os dois melhores horários do dia que é o início da manhã e o 

final da tarde, com pausa para descanso e almoço no hotel. 

Nota: O pescador deverá informar se deseja pescar de 6 a 8 horas ou o dia 
todo (12 horas). Normalmente a pescaria é iniciada às 4h30 da manhã para 
melhor rendimento das capturas, mas o horário pode variar em relação à 
tábuas de marés. Por isso, é importante verificar com o seu guia qual o 
melhor horário da maré referente à data desejada. 
 

Temos também a opção de aluguel de equipamentos (varas, 

carretilhas, molinetes, exceto iscas artificiais): 

 

Para uma diária de pesca no Rio Ipojuca, próximo a Porto de 

Galinhas, será cobrado pela diária um valor de: 

Diárias 2ª a 6ª 
Feira 

Finais de 
Semana e 
Feriados 

 

Aluguel 
Equipamento 

Moscas (Flies) 

Um Pescador R$ 500,00 R$ 550,00 R$ 50,00/dia R$ 12,00 cada 

Uma Dupla R$ 600,00 R$650,00 R$ 100,00/dia R$ 12,00 cada 

Aluguel 
Equipamento 
(Exceto iscas) 

Moscas (Flies) 
(Sob encomenda) 

Jigs  
(Sob encomenda) 

Camisetas 
(Em Breve) 

Bonés 
(Em Breve) 

Adesivos 
(Em Breve) 

R$ 50,00 por 
pessoa/dia 

R$ 12,00 cada R$ 20,00 -  - - 



 

Inclusos no Pacote 
 
 O pescador terá à disposição um cooler abastecido com sanduíche, 
gelo, refrigerante e água (Favor indicar o tipo de refrigerante desejado). 
Além disso, não serão cobrados gastos com gasolina e óleo para 
deslocamento durante a pescaria. 
 
Nota: Não estão inclusas bebidas alcóolicas.  
 

Transfer Hotel-Pescaria 
 

Quando na região central de Recife, o valor do transfer está incluso no 
pacote, aonde o pescador será buscado pelo próprio guia no hotel e levado 
até a pescaria, dirigindo novamente o pescador ao hotel após pescaria. 
 
 

Pontos de Pesca 
 
 A Recife Tarpon já possui mais de 10 pontos bem conhecidos ao 
longo do Rio Capibaribe e Braço de Mar do Pina que é onde pescamos com 
frequência. Iniciaremos a pescaria deslocando-se para pontos principais e 
mais estratégicos considerando o horário e amplitude da maré. Como a 
pescaria é feita na maioria das vezes no visual, estaremos nos deslocando 
até acharmos os cardumes de tarpons subindo à superfície para respirar.  

Ali serão feitos os primeiros arremessos, lembrando sempre de 
procurar observar a direção que o peixe está indo e arremessar por volta 
de 1 metro à sua frente. Poderemos nos deslocar atrás dos cardumes de 
motor elétrico ou o barco poderá ser também ancorado em meio aos 
cardumes, considerando o posicionamento e a distância em que os peixes 
se encontram. Não encontrando os tarpons na superfície, estaremos nos 
deslocando a outros pontos estratégicos para pescar de galhada.  

Conforme a variação e maré, poderemos nos deslocar de um ponto 
a outro para maior efetividade nas capturas.  
 
 Por não ter dependência de horário de Marina, a RECIFE TARPON se 
empenha em garantir os melhores horários para os clientes. Portanto, 
serão avaliadas a maré para então serem definidos os horários de saída e 
retorno. Os horários mais indicados são entre 05h00 da manhã até as 7h30 
e no fim da tarde, entre 15h00 até 17h30. Entretanto, é preciso que a 
amplitude de maré também esteja adequada para uma boa efetividade. Por 
isso, a Recife Tarpon trabalha com jornadas de pesca especializadas, para 
que o cliente tenha sempre a vantagem de se pescar no melhor horário. 
 Organize-se com seu guia, sugira possíveis datas para pescar, que 
estaremos montando toda a sua jornada de pesca em função da atividade 
dos peixes.  

 

 
 



Rio Capibaribe 
 
A pescaria no Rio Capibaribe é a principal proposta de nossa 

operação, promover uma pescaria urbana. Pescando no Capibaribe é 
possível passar em frente a monumentos históricos e por todo o Recife 
Antigo. O trajeto da pescaria é o mesmo feito por um Catamarã que 
promove passeios nos canais que cortam Recife por R$ 50,00, ou seja, 
pescando no Capibaribe já é possível conhecer todo o trajeto turístico 
realizados pelas empresas de turismo da cidade. 

Infelizmente nem tudo está sob nosso controle e por se tratar de uma 
pescaria urbana o rio ainda sofre com a poluição e a falta de 
conscientização das pessoas, que ainda não reconhecem o tesouro 
prateado que possuem nessa cidade. 

Para quem deseja ter uma experiência mais concreta com os tarpons 
pernambucanos, maior número de ações, tamanho e quantidade, o Rio 
Capibaribe é a escolha ideal para realizar sua pescaria. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rio Ipojuca 
 

 O Rio Ipojuca é um dos rios que banham o Estado de Pernambuco. 
Sua desembocadura está no município de Ipojuca, mesmo município ao 
qual está inserido o ponto turístico mais atrativo de Pernambuco, Porto de 
Galinhas.  
 Trata-se de um rio mais agradável audiovisualmente, por estar 
distante do centro urbano e da poluição. É um rio estreito mais acima (onde 
estão os tarpons) e que vai se ampliando à medida que se aproxima da 
barra. 
 A quantidade de tarpons nesse rio não se compara a quantidade de 
tarpons do Rio Capibaribe. Entretanto, é possível se pescar robalos de 
pequeno porte em grandes quantidades e desfrutar de um ambiente mais 
limpo e calmo. Nas margens, há um restaurante de comida caseira simples, 
onde servem um delicioso prato de robalos por um preço muito acessível.  

Além disso, o Rio Ipojuca possui a vantagem de estar a 20 minutos 
de Porto de Galinhas e Praia de Muro Alto, para quem deseja passar um 
final de semana na praia. Vale a pena conhecer! 
 
 



A Embarcação 
 
 Trata-se de uma embarcação de alumínio de 5 metros, da marca 
Metalglass, modelo Aruak500 que recebeu plataforma de piso de ônibus na 
proa e na popa para melhorar o conforto de nossos pescadores. O barco 
está provido de um Motor de popa Suzuki de 15 hp, mais que o necessário 
para navegar, visto que os deslocamentos entre os pontos de pesca são 
muito curtos. Além disso, temos também um motor elétrico Phantom 54 
libras conectado a uma bateria estácionária Freedom de 105 amp. 
 Remo, Coletes e apitos conforme estabelece a Marinha estarão 
dispostos na embarcação. 
 

 

 
 



 
 
 
 
O que levar: 
 

• Equipamentos de Pesca; 

• Bonés; 

• Luvas, Dedeiras; 

• Óculos de Sol Polarizados; 

• Calçados confortáveis; 

• Câmeras Fotográficas 

• Repelente; 

• Bloqueador Solar; 

• Boa vontade e compreensão para entender que o 
sucesso de uma pescaria depende de diversos 
parâmetros e uma boa pescaria não significa somente 
uma grande quantidade de peixes capturados. Acredite, 
seu guia estará fazendo de tudo para te colocar em frente 
aos peixes.  

 
 

Onde ficar: 
 
Uzi Praia Hotel – Diária Solteiro R$ 110,00 e casal 130,00. 
 
Av. Conselheiro Aguiar, 942 - Boa Viagem, Recife - PE, 51011-000 
(81) 3466-9669 
 
https://g.co/kgs/7FUhMt 
 

    
 
 
 

 
 

A Recife Tarpon agradece o seu interesse e preferência. 

Até a próxima pescaria !!!! 

https://g.co/kgs/7FUhMt


 


