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Segurança 
na Pesca de Caiaque

A pesca em caiaques é uma das 
modalidades de canoagem que mais 
cresce no Brasil e no mundo. A cada 
dia mais pessoas vem adotando esta 
prática divertida, saudável, desafiadora 
e totalmente de bem com a natureza. 
Provado para ser um esporte seguro 
para aqueles que tomam o tempo 
para aprender as habilidades básicas, 
caiaque pode ser uma forma ricamente 
gratificante de recreação. Porém, 
temos que ficar atentos à segurança. 
Abaixo estão algumas orientações de 
segurança importantes para manter em 
mente quando a pesca de caiaque. No 
entanto, você deve sempre verificar com 
suas autoridades estaduais de regras, 
regulamentos e dicas de segurança para 
sua área e situação antes de participar na 
pesca de caiaque.
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1. PLANEJE SUA PESCARIA DE CAIAQUE
O primeiro passo é definir a rota da pescaria. 
Tenha caminhos alternativos para casos 
emergenciais. Muitos já temos nossos locais 
favoritos de pesca, e ali conhecemos bem. 
Mas quando vamos explorar uma região 
que não temos maestria, precisamos estar 
atentos a isso. Especialmente quando se 
trata de pescaria em lugares onde você não 
conhece, é importante ir com um grupo de 
amigos. As pessoas mais experientes podem 
ajudar a identificar os melhores pontos de 
pesca e também estratégias para conseguir ter 
sucesso. Alguns caiaqueiros costumam deixar 
um bilhete no para-brisas de seus carros, com 
as seguintes informações: aonde foram e que 
horas pretendem retornar, além de um telefone 
de alguém em terra para contato. Mas também 

podemos avisar familiares e/ou amigos aonde 
irá pescar, com quais pessoas, que horas 
você irá retornar e ter sinal de telefonia móvel 
para avisar que chegou bem. Outro detalhe 
importante a ser verificado é a previsão do 
tempo. Não esqueça de checar os dados 
da meteorologia antes de planejar um 
dia de pescaria. Principalmente se a 
pesca for de caiaque, pois se trata 
de uma embarcação leve que 
pode ser prejudicada até 
mesmo por ventos fortes.

2. ITENS OBRIGATÓRIOS PARA SEGURANÇA NA 
PESCA COM CAIAQUE

Colete salva vidas
Todos sabem da importância do uso do colete 
salva-vidas, mas não custa lembrar que este 
acessório é muito importante na realização 
de qualquer esporte aquático. Desde o mais 
novo até o mais velho, não importa a idade, 
o fundamental é estar bem protegido. Com a 
chegada do verão as atividades no mar, rios e 
lagos aumentam e, infelizmente, o número de 
acidentes também! O uso do colete salva-vidas 
pode diminuir e até mesmo evitar que esses 
acidentes aconteçam. 

Apito
Apitos não precisam de baterias, são super 
leves, pequenos e à prova d’água. Também 
conhecido como o acessório mais esquecido 
quando o assunto é segurança na pesca com 
caiaque! Todo apito é muito pequeno, fácil de 

ser esquecido ou até mesmo perdido. Portanto, 
a dica de ouro aqui é utilizar um cadarço e 
amarrá-lo ao seu colete. Simples assim e você 
nunca mais vai esquecer de levá-lo. Vital em 
casos de emergência, pois a voz humana, 
tem uma frequência que não ajuda na hora 
em que precisamos que ela alcance grandes 
distâncias. Porém, o apito vai muito mais longe. 

Óculos de sol
É de extrema importância o uso de óculos de 
sol em suas pescarias. Isso tanto para proteger 
sua visão dos raios solares como também para 
evitar qualquer tipo de acidente com anzóis 
ou garatéias. Os óculos polarizados foram 
especialmente produzidos para  bloquear 
a entrada de parte da luz que é refletida, 
excluindo os raios luminosos que atrapalham 
nossa visão. 

Boné ou chapéu
Também servem para proteger contra os raios 
solares, além de proporcionar mais conforto para 
visão. Existem muitos modelos, inclusive de tecidos 
com proteção UV+50 que podem ser encontrados 
na nossa loja. A cobertura da cabeça carrega 
também a vantagem de uma segurança a mais 
com relação aos anzóis e iscas voadoras, que por 
ventura possam te atingir. 

Faca
São utilizadas para coisas simples como cortar 
uma linha, uma corda ou ainda alguma situação de 
emergência em que o pescador tenha se enroscado 
com algum equipamento, ou mesmo redes de pesca 
no meio do caminho.

Salva remo
Mais um iten ndispensável para segurança na pesca 
com caiaque, o Salva Remo será o responsável em 
garantir que você não precise se preocupar com ele 
caso tome um caldo.

Comunicações

Cellphones e rádio 
VHF à prova de 
água.

Apito preso ao 
colete de salva-vida

Lanterna à 
prova de água

Revisar os sinais de mão 
e remo com o seu grupo

 

Fique dentro 
do alcance de 
comunicação

Mantenha meios de 
comunicação em boas 
condições

Elementos essenciais para pesca em caiaque:
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Material essencial para remar
- Caiaque, remo, remo reserva
- Colete salva-vidas, apito
- Paddle Float
- Saco Seco

Material básico para 
acampamento
- Barraca, saco de dormir
- Caneca, prato, panela, 
talheres
- Fogareiro, alimentação
- Agua
- Sacos para lixo

Uso Personal
- Roupas extras
- Camisa manga longa, 
jaqueta seca
- óculos escuro, chapéu ou 
boné, luvas
- Máscaras de proteção solar
- Manga de proteção solar
- Higiene Pessoal

Emergência
- Kit de emergência
- Cobertor de emergência
- Mapa, bússola
- Faca
- Algum documento de 
identidade
- Lanterna de cabeça com 
pilhas novas

Equipamento para pesca
- Varas, carretilha 
e/ou molinete
- Iscas, linhas
- Fish Grip
- Bolsa de Pesca
- Apoiador de vara

Checklist para sua próxima aventura
Caiaque Camping

6 Dicas para acampar com o caiaque pela primeira vez
1.Embale tudo em sacos impermeáveis: Molhar seus pertences é algo completamente comum numa 
caiaque. Tanto por uma chuva inesperada ou mesmo por um acidente, é normal que a água acabe 
entrando na mochila e faça com que roupas e equipamentos fiquem completamente encharcados. 
Os sacos impermeáveis fazem com que a água fique longe de tudo o que há de mais valioso na sua 
mochila e é a melhor forma de aproveitar sua viagem sem ter medo de chuvas ou rios. 

2. Traga alguns sacos de lixo: Quando você está fora na água, você é obrigado a se molhar! A água 
pode espreitar dentro do barco e pode molhar o assento. Assim, para manter as costas secas, é 
necessário manter algo à prova d'água como um saco plástico. Se suas costas forem expostas à 
água por um longo período de tempo, você poderá ter infecções desnecessárias. Você pode usar um 
saco de plástico à prova d'água para cobrir o assento. Isso tornará extremamente confortável para 
você enquanto remar.

3. Virar o seu barco durante a noite: Você pode puxar o barco até a margem e amarrando-o com uma 
pedra pesada ou uma árvore. Não deixe os remos para trás. Traga e proteja-os também. Enquanto 
você está fazendo isso, você pode virar o barco também. Isso ajudará o barco e a escotilha a secar 
rapidamente. 

4. Não tome o tempo para concedido: O tempo pode ser brilhante e agradável em um momento, e 
pode ser completamente nublado em outro. Nunca se sabe! Assim, é altamente recomendável estar 
preparado para tais mudanças climáticas repentinas. Além do tempo, você também deve estar ciente 
de outros perigos comuns de caiaque que podem trazer uma experiência negativa de caiaque.

5. Sempre use seu colete de salva vidas: Muitas vezes as pessoas não gostam de carregar coletes 
de salva vidas, achando que precisaria de espaço extra. É aí que eles erram. Um colete de salva 
vidas é importante. Pode salvar sua vida e até mesmo ajudá-lo a salvar a vida dos outros também.

6. Comece com pequenas viagens: Não perca tempo e não faça viagens malucas com portagens 
e grandes distâncias. Acostume-se com o que você está fazendo um passo de cada vez e aprenda 
como você vai. Leia blogs, livros, assista vídeos, receba treinamento e, o mais importante, divirta-se!
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Caixa térmica plástica com rodinhas 
capacidade  de 28 litros. Este equipamento 
faz o papel de Caixa Térmica, Organizador, 
Mesa e Banquetas.  O produto tem duas 
abas que quando fechadas abrigam as 
banquetas, 
uma em cada 
lado e ainda 
o suporte da 
mesa que 
se forma 
quando 
abertas as 
laterais.     

MESA-1
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Geladeira Portatil

As conservadoras térmicas SUMAX são excelentes equipamentos para 
armazenar alimentos e bebidas durante a sua viagem. São super leves, 
resistentes e fáceis de transportar. (Disponível com conectores de 12V e 

110/220 volts)

CampinG

HE-24L

HE-20L

HE-32L

HE-25L

HE-8L HE-44L

Medida: 38cm x 27cm x 40cm

Medida: 39.5cm x 29cm x 44cm

Medida: 54cm x 36cm x 45cm

Medida: 44.8cm x 30cm x 43.6cm

Medida: 43.3cm x 20cm x 29.8cm Medida: 56cm x 45cm x 47.5cm

HE-28L
Medida: 32.9cm x 25.3cm x 34.6cm HE-40L

Medida: 57.5cm x 37.8cm x 43.3cm

(Este modelo não inclui entrada do adaptador)



   12      http://www.pescacenter.org/        Pura Energia     13    

Camping

O colchão inflável Intex é um acessório de bastante conforto 
e praticidade, ideal para você curtir seus momentos de lazer e 

aventura com tranquilidade.

- Colchão inflável INTEX Dura Beam que se destaca por seu 
conforto e sua relação custo beneficio.

- Sistema de válvula AirLock, que evita a perda de ar.

- Fiber-Tech: Technologia com milhares de fibras de 
polyester de grande resistência que não se desgastam com 
o tempo, oferecendo estabilidade duradoura.

- Altura compacta de 25cm

Colchão  Dura Beam

Modelo Fiber-Tech

Tecnologia Fiber-Tech

Modelo: 64731
Tamanho: 76cm x 191cm x 25cm
Solteiro (Individual)

Modelo: 64732
Tamanho: 99cm x 191cm x 25cm
Solteiro (Extra Individual)

Modelo: 64733
Tamanho: 137cm x 191cm x 25cm
Casal (Double)

Modelo: 64734
Tamanho: 152cm x 203cm x 25cm
Extra Casal (Queen)

Modelo: 64735
Tamanho: 183cm x 203cm x 25cm
Extra Casal (King)

Modelo: 64736
Tamanho: 152cm x 203cm x 25cm
Extra Casal (Queen Kit)

Camada superior 
flocada

Boa ventilação Ajusta à forma do 
corpo

Material de proteção 
ambiental

 Alto suporte de 
peso

Válvula 2 em 1

Disponível em 6 modelos
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Ingredientes 
• 3 fatias de pão de forma branco
• 2 fatias de queijo
• Alface
• 1 tomate grande

• 2 colheres de sopa de maionese
• 4 fatias grandes de bacon
• 4 fatias de peito de frango
• 1 colher de sopa manteiga

Club Sandwich 
Um clássico da cozinha americana, o club sandwich é a dica para um lanche 

saboroso ou para petiscar durante uma viajem de pesca.

Modo de preparo
1. Frite o bacon em uma frigideira até dourar e ficar crocante.
2. Nas fatias de pão unte com um pouco de manteiga em ambos lados para que o pão 
esteja mais suave e gostoso. Torre um pouco o pão em uma frigideira e coloque no 
prato para começar a montar o Club Sandwich.
3. Distribua as fatias de pão sobre uma tábua e espalhe a maionese em apenas uma 
fatia. 
4. Sobre a fatia de pão com maionese, faça uma camada de alface, queijo, bacon e 
duas fatias de peito de franco dobrado ao meio e feche com uma fatia de pão. 
5. Acrescente outra camada de maionese, uma de tomate e queijo, e outra de alface.
6. Feche com a última fatia de pão e sirva.
Bom apetite!

Tamanho: 250 x 160 x 130 cm
Peso: 2.23 kg
Material: tafetá de poliéster

BAR-2P BAR-4P BAR-6P

BAR-6P-2 T-305 SM-1026

SM-1036 SM-1041A SY-016

Tamanho: 210 x 240 x 130 cm
Peso: 2.92 kg
Material: tafetá de poliéster

Tamanho: 310 x 300 x 160 cm
Peso: 4.74 kg
Material: tafetá de poliéster

Tamanho: 220 x 360 x 185 cm
Peso: 5.98 KGS
Material: tafetá de poliéster

Tamanho: 220 x 120 x 120 cm
Peso: 5.98 KGS
Material: poliéster

Tamanho: 210 x 150 x 120 cm
Peso: 2.10 KGS
Material: poliéster

Tamanho: 245 x 180 x 100 cm
Peso: 2.70 KGS
Material: poliéster

Tamanho: 225 x 105 x 110 cm
Peso: 1.80 KGS
Material: poliéster

Tamanho: 220 x 400 x 180cm
Peso: 4.2kg
Material: 180T polietileno

coleção de BARRAcAS

SM-031 SM-017 SY-A14

Tamanho: 240 x 240 x 140cm
Peso: 2.6kg
Material: 180T Polietileno

Tamanho: 200 x 250 x 150cm
Peso: 2.7kg
Material: 180T Polietileno

Tamanho: 200 x 230 x 140cm
Peso: 4kg
Material: 210D Oxford
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PESCA

A Pesca Center traz para o mercado a nova innovação 
em Bait Cast, com as novas cores arrojadas, a  colecção 
RAINBOW da SUMAX chega para marcar os novos 
pescadores mostrando seu potencial em qualidade.
A carretilha RAINBOW e composta de 8 
rolamentos, sendo 7 ball bearing e um 
roller bearing anti-reverse. Ela vem com 
drag de 15 lbs e tem também um freio 
ajustavel magnético de 6 imãs. Com 
corpo de grafite duravel e resistencia 
espectacular, a carretilha RAINBOW tem 
um carretel de aluminio vazado para 
aliviar o peso e dar 
precisos arremecos. 
A sua manivela 
de aluminio 
com manoplas 
ergonómicas dão 
maior conforto al pescador.

As varas RAINBOW, alem 
da beleza na mesma 
tonalidade de cores, tem o 
blank composto de grafite 
de IM8 de alto modulo 
sendo de açao modelada 

 Modelo       Cor        Rolamentos    Peso    Recolhimento   Cap. da linha     Manivela
RBY-800L
RBY-800R   
RBO-800L
RBO-800R
RBP-800L
RBP-800R   
RBG-800L
RBG-800R

7+1
7+1
7+1
7+1
7+1
7+1
7+1
7+1

221g
221g
221g
221g
221g
221g
221g
221g

7.1:1
7.1:1
7.1:1
7.1:1
7.1:1
7.1:1
7.1:1
7.1:1

23mm/110m
23mm/110m
23mm/110m
23mm/110m
23mm/110m
23mm/110m
23mm/110m
23mm/110m

Amarelo
Amarelo
Laranja
Laranja
Rosa
Rosa
Verde
Verde

Esquerda
Direita
Esquerda
Direita
Esquerda
Direita 
Esquerda
Direita

 Modelo         Cor         Partes         Peso          Medida   Passadeira   Resis. da Linha
RBY-561MC
RBY-561MHC
RBY-561MLC
RBO-561MC
RBO-561MHC
RBO-561MLC  
RBP-561MC
RBP-561MHC
RBP-561MLC
RBG-561MC
RBG-561MHC
RBG-561MLC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

107g
110g
103g
107g
110g
103g
107g
110g
103g
107g
110g
103g

1.70mts
1.70mts
1.70mts
1.70mts
1.70mts
1.70mts 
1.70mts
1.70mts
1.70mts 
1.70mts
1.70mts
1.70mts

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Amarelo
Amarelo
Amarelo
Laranja
Laranja
Laranja
Rosa
Rosa
Rosa
Verde
Verde
Verde

8-17lbs
5-10lbs
6-14lbs
8-17lbs
5-10lbs
6-14lbs
8-17lbs
5-10lbs
6-14lbs
8-17lbs
5-10lbs
6-14lbs

em tres libragens nos tamanhos  5.6 (1.68m). E a medida ideal para pesca de 
peixes esportivos como Tucunares, Robalos, Black Bass , Trairas, Bicudas, 
Tilapias , Pacus, Tambaquis, Dourados e otros.

Linha super PE com grande resistência e baixa abrasividade, a linha 
Rainbow chega para incrementar os produtos da serie Rainbow. 
Esta linha alem de muito resistente apresenta uma grande maciez, 
proporcionando longos arremessos e uma baixa abrasividade.

Opções:
150 metros - 1500 metros
300 metros - 3000 metros

Espessura      Resistência
0.20mm
0.23mm
0.26mm
0.30mm

10.50kg
12.70kg
15.90kg
20.20kg
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Fusion Shad FS-6.0

A isca Sumax Fusion Shad 60  de meia água 
com chocalho forte (Rattlin) garatéias OWNER.  

Iscas 

A Sumax procurou destacar na Fusion 
Shad o som atrativo e a cadencia de nado 
para melhor captura dos predadores, 
buscando aprimorar em tecnologia com 
materiais de primeira qualidade, 
como as garatéias OWNER, olhos 3D, 
cores reflexivas e sons estridentes 
para despertar a presa, ou seja, por fome, irritação ou até 
mesmo defesa da prole.

Big Gut SBG-70F
Isca com excelente acabamento, garatéias VMC e muito fácil de 
arremessar. Sua ação natural vai alem do conceito de peixinho de 
plástico, imitando um peixe invasor no território do predadores. 

Exploramos outros sentidos dos peixes, como a proteção dos 
filhotes, domínio territorial, instinto predador, reflexo, irritabilidade, 

competitividade e até curiosidade, fazendo com que o ataque das BIG 
GUT seja cada vez mais semelhantes a um peixe vivo.

Especificações:
Ação: Floating         Tamanho: 7cm           Peso: 17.7g

* Confira nosso site para mais cores e modelos

Detroit DT-80F
Isca Sumax Detroit é uma Isca de hélice que provoca 
muito barulho na superfície quando tracionada 
continuamente. Se for trabalhada com toques de ponta 
de vara irá mergulhar, o que a torna diferente de outras 
iscas de hélice. As iscas são equipadas de fabrica com 
Garatéias VMC.
Especificações:
Ação:Floating          Peso:14,0g.      Tamanho:80mm

A SUMAX procura destacar em sua confecção de 
iscas artificiais os sons atrativos e a cadencia de 

Bullet Minnow SMB-95 / SMB-110

nado para melhor captura dos predadores. 
Buscamos aprimorar nossa tecnologia 
com matérias de primeira qualidade, 
como as garatéias OWNER, olhos 
3D, cores refletivas e sons estridentes 
para despertar a presa seja, por fome, 
irritação ou até mesmo 
defesa da prole. 

Especificações:
Referencia: SMB-95
Tamanho: 95mm
Peso: 8 g
Açao: Meia-Água

Referencia: SMB-110
Tamanho: 110mm
Peso: 13 g
Açao: Meia-Água

Steak Minnow STK-110

O som da Sumax Loach Vib realça a curiosidade no peixe 
e o ataque é instantâneo. As vibrações produz atualmente 
frequencias sonoras que são harmônicas e em sintonia com 
a mãe natureza. Em pescarias de tucunarés quando estão 
acasalados no visual esta isca é imbatível, o peixe não 
resiste ao misto de abuso da isca com a total irritação do 
peixe. Todas as iscas são equipadas com garatéias.

Loach VIB SLV-80S 

Especificações:
Tamanho: 80mm        Peso: 21g         Ação: Fundo (Sinking)

Especificações:
Ação: Meia-Água       Tamanho: 6cm       Peso: 6,5gr

A isca Steak Minnow da Sumax tem um sistema 
de balanceamento que proporciona excelentes 
arremessos, apresentam uma pintura incrível com 
28 opções de cores,  um design único e detalhes 
expressivos, característica consagrada das iscas 
Sumax Fishing. Seu nado irresistível, uma verdadeira 
coringa em sua tralha de pesca, proporcionando fortes 
emoções. Vem equipada com garateias VMC de alta 
qualidade para garantir grandes capturas.

Especificações:
Tamanho: 110 mm       Peso: 13,5 g        Ação: Suspending
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PESCA

Corpo 
Texturizado

Cabeça moldada 
em 3D

Olhos 3D Garatéias 
Mustad

Isca de superfície preferida dos pescadores agora com novas cores, 
e não é só isso, agora ela vem equipada com garatéias Mustad super 
resistente, dispensando a troca de garatéias e garantindo a captura 
do seu troféu! 

REF: STJ-90
Ação: Floating
Peso: 10,5g
Tamanho: 90 mm

A isca Revo Shad Jr da Sumax esta de volta, 
e agora com cores novas e eqiupada com as 
garatéias Mustad!

Corpo 
Texturizado

Cabeça moldada 
em 3D

Olhos 3D Garatéias 
Mustad

REF: RS-80-JR
Açao: Floating
Peso: 10g
Tamanho: 80mm

A linha Sumax BT EXO é de flúor carbono, sendo assim, possui 
alta resistência à abrasão, usada especificamente para líder. Seu 
carretel possui 100 metros, cor transparente.

BT-EXO

BT-EXO-020
BT-EXO-025
BT-EXO-030
BT-EXO-035
BT-EXO-040
BT-EXO-045
BT-EXO-050
BT-EXO-060
BT-EXO-070
BT-EXO-080
BT-EXO-090

12lbs/5.50kg
15lbs/6.80kg
20lbs/9.00kg
25lbs/11.50kg
30lbs/13.50kg
40lbs/18.00kg
50lbs/22.50kg
60lbs/27.20kg
70lbs/32.00kg
80lbs/36.20kg

100lbs/45.50kg

0.20mm
0.25mm
0.30mm
0.35mm
0.40mm
0.45mm
0.50mm
0.60mm
0.70mm
0.80mm
0.90mm

Codigo    Espressura    Resistência

Linhas de monofilamento com tecnologia elevada super 
resistente, alta performance, baixa memoria.

Super  Strong

SS-3100-910-010
SS-3100-910-015
SS-3100-910-020
SS-3100-910-025
SS-3100-910-030
SS-3100-910-035
SS-3100-910-040
SS-3100-910-045
SS-3100-910-050
SS-3100-910-060
SS-3100-910-070
SS-3100-910-080
SS-3100-910-090

4lbs/1.80kg
6lbs/2.70kg
8lbs/3.60kg

12lbs/5.40kg
16lbs/7.20kg
20lbs/9.00kg
25lbs/11.30kg
29lbs/13.10kg
32lbs/14.50kg
38lbs/17.20kg
42lbs/19.00kg
60lbs/27.20kg
75lbs/34.00kg

0.10mm
0.15mm
0.20mm
0.25mm
0.30mm
0.35mm
0.40mm
0.45mm
0.50mm
0.60mm
0.70mm
0.80mm
0.90mm

Codigo           Espressura     Resistência
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PESCA
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Densidade

Linha 

Monofilamento
Linha 

Fluorcarbono

Visibilidade

Memória

Preço

Opções de 
Cores

Duração

Força vs 
Diâmetro

Elasticidade

Arremesso

Escolher a linha de pesca ideal varia muito de acordo com o objetivo e o perfil de 
cada pescador. Cada uma delas tem as suas vantagens e seu uso específico. 
Entender qual se encaixa melhor no tipo de pescaria que você curte garantirá um 
investimento certo. Para te ajudar a entender qual é a melhor, vamos destacar as 
características principais das duas linhas.

Linha de Monofilamento ou Fluorcarbono: 
Qual é a melhor?

Sem memória Alta memória

Vida prolongada

Pode se amontoar

Vida curta

Fácil

- Afunda na água
- Reduzindo line slack

 Muito baixa visibilidade  Baixa visibilidade 

Disponível em ampla gama de cores Incolor, extremamente claro

Baixa Alta

Suspende na água enquanto 
pesca com iscas de superficie

Linha SUMAX – GTR-300

Linha Monofilamento super soft 
e macia, sem memoria de alta 
performance ideal para competição

– Bitola: 300 metros
– Disponível em 3 cores carretel de 300 metros
– Tipo: Monofilamento
– Cor: Amarela, branco e laranja
– Uso: Tanto em Carretilhas como em Molinetes
– Super resistente, Super Flexível e Impermeável
– Sem Memória
– 100% Nylon

0-1.5m

1.5m-4.5m

1.5m +

Tenha em mente a profundidade da água ao selecionar 
a cor da linha de pesca

Monofilamento 
Vermelho

Monofilamento 
Azul

Monofilamento 
Verde

Monofilamento 
Claro

Fluorcarbono

mm / lbs mm / llbs

0.20mm / 8lbs 0.40mm / 25lbs

0.25mm / 12lbs 0.45mm / 30lbs

0.30mm / 15lbs 0.50mm / 35lbs

0.35mm / 20lbs 0.60mm / 46lbs
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PESCA AKITA
Carretilha Akita Sumax, 
uma carretilha de ótimo 
custo beneficio, com 
desempenho superior 
e grande resistência, 
com grande capacidade 
arremesso a Akita 
rapidamente se tornou 
um modelo muito popular 
e com grande procura, 
seu custo acessível é um 
dos grandes destaques 
aliado ao design moderno 
e a qualidade de sua 
construção

Codigo Rolamento Peso Recolhimento Cap, da linha Max Drag
AKT-SS-4001L 3+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-4000R 3+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-7001L 6+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-7000R 6+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-10001L 9+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-10000R 9+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs

AKT-SS-4001L

AKT-SS-7000R

AKT-SS-10000R

Ingredientes 
• 1 carré de cordeiro
• Azeite
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• 1/2 xícara de azeite de boa qualidade
• 8 fatias de pão de forma processados

Modo de preparo
1. Temperar o carré com sal e pimenta-do-reino.
2. Em frigideira com azeite, selar o carré, virando de 
todos os lados até dourar.
3. Preparar a farofa da crosta de ervas: misturar as 
fatias de pão de forma processados, os dentes de 
alho picados, tomilho e alecrim com 1/2 xícara de 
azeite.
4. Depois que o carré selado esfriar, besunte com 
mostade de dijon e pressione a farofa em volta do 
carré.
5. Coloque em assadeira e leve ao forno pré-aquecido 
por 10 minutos.
6. Se desejar a carne menos vermelha, deixar mais um pouquinho.
7. Ao retirar do forno, deixe a carne descansar por uns 10 minutos e fatiar.

• 2 dentes de alho bem picadinhos
• Mostarda Dijon
• Tomilho
• Alecrim

Costeleta de Cordeiro 
com Mostarda
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A roupa para ciclismo não é somente um item visual, mas um item de proteção. Ela tem um 
papel muito importante no seu conforto e proteção. Isso porque ela previne vários problemas 
que você pode ter pedalando, desde queimaduras de sol até lesões. As roupas para ciclistas 
são desenvolvidas em tecidos especiais e possuem tecnologias próprias, todas elas voltadas 

para proporcionar mais conforto durante a pedala. É por isso que nesta edição da Pura Energia,  
vamos falar sobre alguns motivos para usar a roupa de ciclismo e como essa peça pode 

inclusive melhorar a sua performance nas trilhas!

Roupa para Ciclismo 
Como elas podem ajudar em 
sua performance?

Troca térmica
A troca térmica presente nos forros 
para ciclismo ajuda a manter a 
temperatura ideal do corpo, já que 
a tecnologia utilizada faz com que o 
contato entre a pele e o forro alcancem 
um equilíbrio térmico. Dessa forma, o 
ciclista usufrui de maior segurança, 
conforto e liberdade na hora de 
pedalar.

Proteção contra agentes biológicos
A proteção biológica é uma 
combinação da proteção 
antimicrobiana,  proteção antifúngica 
e proteção antiácaros. Através das 
tecnologias da roupa, o ciclista evita 
a proliferação de fungos e bactérias, 
garante maior duração às suas 
roupas e também previne possíveis 
danos à sua saúde. É importante 
que o forro tenha proteção contra 
agentes biológicos aplicada no tecido 
e também na espuma, que é onde 
ocorre a maior retenção de calor e 
umidade.

Boa elasticidade e compressão
O ciclismo é uma das atividades 
físicas que mais gasta calorias em 
comparação com outros esportes. 
Sendo assim, não há como negar 
que os adeptos do pedal fazem 
movimentos diversos e intensos 
sobre duas rodas. 
Quase todas as roupas de ciclismo 
possuam boa elasticidade, para que 
os movimentos não sejam travados 
pela roupa e também para que haja 
maior compressão. A compressão 
do tecido nas roupas de ciclsimo 
estimula a circulação do sangue nas 
pernas e reduz os níveis de agentes 
metabolizantes, como o ácido lático.

Eliminação da umidade
Em geral o tecido da roupa de ciclismo 
também oferece suporte para 
eliminação do suor através de micro 
vasos. A tecnologia evita que o forro 
fique encharcado, proporcionando 
mais conforto e firmeza no pedal.

Absorção de impactos
Quando pedalamos, o nosso corpo 
absorve os impactos através das 
mãos, pés e glúteos. Enquanto as 
luvas e sapatos protegem mãos e 
pés, a área que entra em contato com 
o selim fica desprotegida. O forro da 
bermuda é composto de uma espécie 
de esponja, feita de lã, espuma ou gel. 
Essa tecnologia é que irá absorver os 
impactos na região dos glúteos.

CONTROLE DE TEMPERATURA
A roupa dos ciclistas consegue 
segurar calor nos dias frios, mantendo 
seu corpo na temperatura ideal, e 
liberar calor nos dias muito quentes, 
ajudando em questões 
como a transpiração 
e te deixando 
mais sequinho e 
confortável para 
enfrentar o percurso.

Aprenda a maneira correta de 
lavar roupas de ciclismo! 

A roupa de ciclismo em regra foi elaborada após um 
desenvolvimento tecnológico muito superior ao da roupa do 
dia a dia. Por isso mesmo, devemos ter um cuidado especial 
com ela.
- Use o sabão mais simples possível e em pouca quantidade. 
O excesso de sabão vai te dar assadura nas partes intimas 
e além disso vai acabar com toda a proteção de fábrica do 
tecido, ou seja, aquela camisa ou bermuda que custou caro 
não terá mais os mesmos efeitos com o passar do tempo.
- A utilização de amaciador é desaconselhada no caso de 
peças de vestuário com membranas impermeáveis, já que 
podem chegar a bloquear o poro transpirável, danificando o seu efeito 
protetor.
- A lavagem deve ser feita com a roupa do lado avesso, lembre-se, o 
principal a ser removido é o suor, que fica impregnado mais que terra e 
lama, e por isso, roupa sem cheiro é roupa limpa.
- O ideal é lavar a mão, mas se for colocar na máquina de lavar se 
assegure que todos os zíperes estejam abertos, de que a sujeira mais 
grossa tenha sido removida na base da massagem no tanque mesmo, e 
em seguida pode lavar tranquilo.
- Use o ciclo mais delicado no seletor da sua máquina de lavar para que 
ela trate com carinho seu uniforme preferido; convenhamos que ele é 
muito mais fino e delicado que os jeans surrados do dia a dia e não podem 
se juntar a essas peças pesadas durante a lavagem.
* Lembra-te sempre de consultar a etiqueta antes de lavar. *
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Descubra Seu Estilo
Os uniformes de ciclismo Maxgo representam o equilíbrio perfeito entre 

tecnologia e design.  O sonho de ciclistas se tornou realidade!

Ciclismo
* Material: tecido de malha de 
cristal
* Lado sem cortes
* Zip (encerramento) SAB: zip 
integral com função Stop
* Tecido respirável que evita o 
superaquecimento do corpo

* Material: Poliamidas e Nylon
* Respirável e confortável
* Choques de proteção e absorção de 
choque
* Disponível em 5 tamanhos: 
XS / S / M / L / XL

MAX-CAM-9

* Disponível em 5 
tamanhos:
 XS / S / M / L / XL MAX-CAM-8

MAX-CAM-10

* Material: tecido de malha de neve
* Cintura elástica com malha de origem italiana
* Material respirável que oferece maior conforto
* Feito de fibras que distribuem o suor uniformemente, 
oferecendo frescor.
* Disponível em 5 tamanhos: XS / S / M / L / XL

MAX-CAM-11

* Material: tecido de malha
* Cintura elástica com malha de origem italiana
* Material respirável que oferece maior conforto
* Feito de fibras que distribuem o suor uniformemente, 
oferecendo frescor.
* Disponível em 5 tamanhos: XS / S / M / L / XL

MAX-CAM-12

* Material: Poliamidas e Nylon
* Almofada de gel integrada com furos que oferece alta 
eficiência em anti-choque
* Excelentes costuras elásticas que dão uma sensação 
esculpida na pele que maximiza o conforto e a eficiência 
aerodinâmicos
* Material respirável que oferece maior conforto
* Disponível em 5 tamanhos: XS / S / M / L / XL

MAX-CAM-7
* Feito com tecido italiano MITI: material especialmente desenvolvido para 
ciclismo
* Design físico ergonômico anatomicamente projetado para contornar 
especificamente o corpo do ciclista
* Excelentes costuras elásticas que dão uma sensação de pele esculpida 
que maximiza o conforto e a eficiência aerodinâmicos
* Excelente absorção de impacto de choque
* Antibacteriano
* Disponível em 5 tamanhos: XS / S / M / L / XL
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Ciclismo

Toldo desmontável - Toldo-2

Leve e resistente, o toldo Maxgo é portatil e ideal para suas atividades, 
camping, pesca, eventos e muito mais.

 Acompanha bolsa 
para transporte

Estrutura reforçada

3 opções de ajuste 
de altura

Material: Lona em Poliéster
Tamanho: 3m x 3m x 2.55m

* Feito com o tecido italiano CAVICO: líder no 
mercado têxtil nacional e internacional
* Lado sem costura
* Material respirável que oferece maior conforto
* Feito de fibras que distribuem o suor 
uniformemente, oferecendo frescor.

MAX-CAM-5

* Manga comprida para proteção adicional contra raios 
ultravioleta
* Tecido que garante uma melhor evaporação do suor, 

MAX-CAM-6

* Produto de alta qualidade, leve, respirável e com alta absorção de 
umidade.
* Proteção contra raios ultravioletas
* Disponível em 5 tamanhos: XS / S / M / L / XL

painéis laterais super elásticos para um melhor ajuste.
* Mantém uma temperatura corporal constante em dias muito quentes
* Produto de alta qualidade, leve, respirável e com alta absorção de 
umidade.
* Disponível em 5 tamanhos: XS / S / M / L / XL

MAX-GU-01

MAX-GU-03
* Ventilada e anatômica
* Palma anti-deslizante
* Alças para facilitar a remoção
* 3 pontos em gel
* Faixa refletiva de segurança
* Travamento elástico

* Palma anti-deslizante
* Alças para facilitar a remoção
* 3 pontos em gel
* Travamento em Velcro

Protege-te do Sol 

Óculos de Sol

Os óculos MAXGO têm um design 
revolucionário que proporciona 
conforto e proteção. Utilizando 
tecnologia revolucionária que se 
adapta a ambientes esportivos, 
os óculos MAXGO são projetadas 
para estrada, corrida e ciclismo. 
Além de ajudar a proteger os 
raios ultravioletas, os óculos 
MAXGO incluem almofadas 
nasais que mantêm os óculos no 
lugar, aumentando a aderência e 
transpiração.

MAX-OC-01

MAX-OC-02

MAX-OC-03

MAX-OC-04

MAX-OC-05

MAX-OC-07
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Yoga e Ciclismo
Alivia o estresse mental e melhora sua postura 

e seu desempenho na bicicleta

Quando falamos de ciclistas, o yoga pode prevenir lesões, ajudar 
a adotar uma postura mais aerodinâmica e melhorar o conforto 
geral para que você possa passar mais horas no selim.  A prática 
das posturas e ensinamentos dessa técnica milenar ultrapassa 
os ganhos relativos à qualidade do condicionamento físico. Além 
da melhora da consciência corporal, do equilíbrio muscular e da 

flexibilidade das articulações, é preciso incluir 
nessa lista de vantagens o maior controle 
emocional desenvolvido com a prática do yoga 
para ciclistas. Controle esse que auxiliará, por 
exemplo, a enfrentar os desgastes dos treinos 
longos, a ansiedade antes das competições ou 
mesmo a lidar com o estresse do dia a dia. O 

recomendado é praticar yoga pelo menos 
duas vezes por semana, durante uma hora. 
Mas você pode fazer sessões até mesmo 
todos os dias. Confira algumas das posturas 
de yoga para ciclistas mais indicadas de 
acordo com a nossa revista.
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1 Virabhadrasana I - Postura do guerreiro I

2
Adho muka svanasana - Postura do cachorro olhando para baixo

A postura do guerreiro é uma postura realizada 
em pé, com uma perna a frente e outra para 
trás. Braços a frente do corpo, na altura dos 
ombros, mãos unidas. Ao inspirar, eleve seus 
braços acima da cabeça e ao expirar, flexione 
a perna da frente e incline levemente seu 
corpo para trás, procurando olhar para suas 
mãos. Observe atentamente o alinhamento 
do seu corpo, faça ajustes e então estabilize 
na postura fazendo respirações profundas e 
conscientes.

Benefícios
- Alivia dores nas costas, lombalgia e ciática
- Fortalece os músculos das costas
- Tonifica os músculos abdominais

Levante os joelhos para estender as pernas e suba o máximo possível os 
quadris; as plantas dos pés e as palmas das mãos são o único contato 
com o chão. Coloque a cabeça entre os ombros e olhe para o umbigo. A 
ideia é que se forme um V invertido com o seu corpo e que as costas se 
alonguem completamente.

Benefícios
- Energiza o corpo
- Alonga os ombros, isquiotibiais, 
panturrilhas, arcos, e as mãos
- Fortalece os braços e as pernas
- Ajuda a prevenir a osteoporose
- Alivia a dor de cabeça, insônia, 
dor nas costas e fadiga
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3

4

5Prancha estabilizadora

Salabhasana - Postura do gafanhoto

Navasana - Postura do barco
Mantenha apoiados a ponta dos pés e os antebraços na distância da largura 
dos ombros. Inspire, mantenha os cotovelos flexionados, estenda os joelhos 
até alinhar tronco, quadris e pernas. Expire e perceba onde está a força: 
tem que ser no core e nos braços. Mantenha-se assim por 45 segundos 
inicialmente e aumente o tempo de acordo com sua evolução.

Benefícios
- Fortalece o core e os braços
- Deixa o seu corpo mais forte
- Previne lesões
- Trará equilíbrio

Deite-se de barriga para baixo e deixe os braços estendidos ao 
lado do corpo. Eleve peito, ombros, braços e pernas, mantendo 
o olhar para a frente. Você precisará concentrar a força no 
abdome e nos músculos das costas. Mantenha a posição por 45 
segundos, repetindo três vezes. 

Benefícios
- Alongamento na coluna e abre o peito
- Melhora a flexibilidade do pescoço
- Alivia dores na região lombar

Deitado e com as pernas estendidas, eleve o tronco, mantendo as costas 
eretas. Flexione os joelhos, apoie as mãos atrás deles e, em seguida, 
eleve os pés até que as panturrilhas fiquem paralelas ao solo. Concentre 
a força no abdome. Quando se sentir preparado, tire o apoio das mãos e 
sustente os braços estendidos e paralelos ao chão. Mantenha a postura 
por 45 segundos, repetindo três vezes. Benefícios: fortalece o core e a 
musculatura das costas.

Benefícios
- Fortalece os flexores do abdome e 
do quadril
- Estimula os rins e intestinos
- Alivia o stress e melhora a digestão

aliviar o 
estresse

Posições de Yoga para
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