
TUBE
FLY

PASSO A PASSO ISCA



Texto e fotos: Betinho Oliveira

BETI
NHO
OLI
VEI
RA

Como o próprio o nome já diz, a 
isca é atada em tubos (plástico 
ou metálico), substituindo a 
haste do anzol.

Este tipo de isca apresenta duas 
ótimas características em 
relação as tradicionais: 
possibilidade de trocar os anzóis 
durante a pescaria e a liberação 
do corpo da isca, ao �sgar o 
peixe, para o tippet. Evitando 
que o peixe �que mordendo  o 
material.

ISCA TUBE FLY
PASSO A PASSOOlá pescadoras e pescadores!

Preparei este material com dicas 
rápidas e simples sobre a arte do 
atado, modalidade da pesca 
esportiva conhecida como �y 
�shing.

Há mais de 20 anos que eu 
desenvolvo diversas técnicas de 
atado, pesquiso novos materiais e 
crio minhas próprias iscas.

Espero que goste do conteúdo.
Um grande abraço.

Isca apresentada no
Episódio 7, da 6ª temporada,
do programa A Arte do Atado
da Fish TV.
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Haste do atado - 
Tubo plástico �no 
(2mm) – 2 a 2,5 cm 
é o su�ciente.

MATERIAIS

Fixador do anzol - 
Tubo plástico 
�exível (aprox.2mm 
no interior) – 1,5 cm 
basta.

Ferramenta 
artesanal para �xar 
o tubo de atado.

Penas das costas de 
galo (saddle)  
vermelha e amarela.

Glimmer �ash 
dourado ou cor da 
preferência.
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lojadobetinho.com.br



VEJA COMO É
SIMPLES FAZER!
1

Fixe o tubo �exível no 
rígido. Use cola a base 
de ciano acrilato, caso 
queira uma melhor 
�xação.

2
Prenda a ferramenta no 
mordente (jaw) da morsa e �xe o 
conjunto de tubos. Lembre-se 
de travar com o parafuso para 
evitar que o tubo gire.

Faça uma base de linha na haste do 
tubo. Exatamente como fazemos 
numa haste de anzol.

Amarre um pequeno tufo de glimmer 
�ash dourado. Procure colocá-lo com 
as pontas desalinhadas.
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Prenda duas ou três 
penas(amarela) de cada lado. 
Opte por deixá-las com as 
pontas abertas. Terá mais 
movimento .

Coloque uma pena vermelha de cada 
lado. Isso dará mais contraste com a 
outra cor. Aproveite e amarre alguns 
�os de glimmer �ash para agregar um 
pouco mais de brilho.

Finalize a cabeça da isca enrolando 
uma pena vermelha. Amarre e cole.
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Pode ter como base o cabelo sintético 
ou outras �bras. Com possibilidades 
de  alongá-la ou dar maior resistência,  
já que as penas são bem frágeis. 
Também poderá ser montada com a 
pele de coelho(zonker). Sempre 
respeitando as características de cada 
material.

1

2
No acabamento da cabeça também 
cabe um colar(hackle) com marabou,  
pele de coelho ou chenille palmer com 
cerdas longas.

Possibilidades
de montagem

Como
utilizar

Passar a ponta do líder por 
dentro do tubo(pela cabeça) e 
amarrar o anzol que encaixe no 
tubo �exível.
Trabalhar com puxadas e pausas 
permitindo a pulsação no 
material. A velocidade da puxada 
vai depender do peixe que 
estiver pescando, do 
rio(correnteza, água parada, cor 
da água), tempo(vento, chuva, 
sol, etc).
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Tel.: (11) 3819.8424  •  E-mail: betinhoflyeco@uol.com.br
R. Inácio Pereira da Rocha, 152 - Pinheiro, São Paulo, SP 

BetinhoOliveiraOficial

www.lojadobetinho.com.br

S I G A  N A S  R E D E S  S O C I A I S

Este produto e muitos outros estão disponíveis no meu site.
Acesse agora e faça o seu pedido!

Gostou desta isca?

(11) 99132.6133
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