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© 2019 Dovetail Games ("DTG"), nome comercial de RailSimulator.com Limited. “Dovetail 
Games" e “Fishing Sim World” são marcas comerciais ou marcas registradas de DTG. Todos os 
direitos reservados. Unreal® Engine, copyright 1998-2019, Epic Games, Inc. Todos os direitos 
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feita nem inferida.  Todos os nomes, marcas e marcas registradas são usadas aqui com 
permissão.  Elas pertencem aos seus respectivos donos e não damos garantias nem fazemos 
representações em nome deles.  Caso qualquer indivíduo, equipe, local, associação ou 
organização que se considere incluído em Fishing Sim World e se oponha a tal inclusão poderá 

enviar uma notificação em https://dovetailgames.kayako.com/. Em seguida, agiremos de 
maneira razoável e apropriada para solucionar quaisquer considerações cabíveis. 
 

Nenhum peixe foi ferido durante a produção deste jogo. 

Introdução 
 

 

Agradecemos a compra de Fishing Sim World: Pro Tour®! 

https://dovetailgames.kayako.com/


Este guia ajudará você a começar a jogar de maneira fácil e rápida. Fishing Sim World: Pro Tour® 

utiliza a tecnologia Unreal Engine 4®. Para instalar Fishing Sim World: Pro Tour baixe e crie uma 

conta no Steam.  

Visite a página https://store.steampowered.com/about/ e clique em "Instalar Steam agora". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controles 
 

Ação Controles (Mouse e Teclado) Controles 
Interagir E A 
Posição de lançamento Q LT 
Alternar para pesca/direção Q X 
Pausar Esc Botão Menu 
Escolher vara TAB Direcional esquerdo 
Movimento W,A,S,D LS 
Alternar vista V Botão visão 
Ajustar ângulo Roda do mouse para 

cima/baixo 
Botões direcionais para 
cima/baixo 

Molinete Clique com botão esquerdo LT 
Mover câmera Mouse RS 
Redefinir linha R B 
Configurar clipe de linha T (ao lançar a linha) Y (ao lançar a linha) 
Voltar F B 
Cancelar F B 
Fechar Base F Segure B 
Inventário I Y 

https://store.steampowered.com/about/


Selecionar Menu Espaço Botão Menu 
Abaixar Vara Espaço A 
Velocidade de Molinete 9/0 LB/RB 
Caminhada Rápida Shift RT 
Lançamento Lento Shift RT 
Lançamento Clique com o botão direito 

(Segurar) 
RT 

Sair de Lançamento Clique com o botão direito 
(Soltar) 

LT 

Twitch Clique com o botão direito RT 
Alternar motor de pesca T Aperte o analógico direito 
Ativar controles de motor de 
pesca 

Segure SHIFT Segure A 

Ajustar velocidade de motor de 
pesca 

Seta para cima/ baixo 
(enquanto segura o SHIFT) 

Botões direcionais para 
cima/baixo (enquanto 
segura o A) 

Ajustar direção de motor de 
pesca 

Seta esquerda/direita 
(enquanto segura o SHIFT) 

Botão direcional 
esquerdo/direito 
(enquanto segura o A) 

 

 

 

 

 

 

Menu principal 
 



 

Ao abrir Fishing Sim World: Pro Tour pela primeira vez, você precisará selecionar seu estilo de 

pesca entre as opções de pesca de robalos, de carpas ou de todos. A partir disso, o jogo mostrará 

informações mais relevantes de acordo com o estilo selecionado. Após selecionar seu estilo de 

pesca, você será levado para o menu de criação de personagem onde poderá escolher a 

aparência e as roupas do seu personagem. 

Início 
A página inicial do menu principal permite entrar direito na ação ou passar alguns minutos 

aprendendo sobre as funcionalidades e mecanismos do jogo em nossos tutoriais. O menu da 

Dovetail Live mostra tudo do último Fishing Sim World: Pro Tour, além das notícias da Dovetail 

Live disponíveis para leitura dentro do jogo. A loja de complementos mostra o conteúdo 

adicional disponível para o jogo. 

Jogar agora 
A página “Jogar agora” mostrar todos os modos de pesca disponíveis em Fishing Sim World: Pro 

Tour.  

Viagem de pesca 
Escolha um lago, uma hora do dia, o clima, seu equipamento e comece a pescar. Pesque no seu 

próprio ritmo sem limite de tempo ou regras de competição. 

Modo carreira 
Comece uma nova carreira ou continue a partir do progresso salvo. Enfrente os melhores dos 

melhores e se torne um pescador de elite. 

Multijogador 
Crie ou entre em uma sessão. Você pode escolher entre pescar com seus amigos ou encontrar 

outros pescadores para competir no modo multijogador. Altere as regras e o número de rodadas 

para criar uma partida de uma rodada ou um torneio. 



Torneios On-line 
A Liga de Pesca Dovetail é onde você pode competir contra pescadores do mundo inteiro em 
eventos individuais on-line pela glória de ser coroado "Pescador do Mês".  
 
A LPD é formada por eventos múltiplos divididos em quatro séries diferentes. Cada uma das 
séries possui o próprio placar de temporada e os pontos obtidos nelas são somados para 
determinar sua posição no Placar Mundial de Temporada. 
 

Torneios off-line 
Torneios Individuais permitem que você teste suas habilidades contra adversários de IA. Há 

quatro disciplinas, cada uma delas possui quatro torneios para progredir. Você deve ficar entre os 

três primeiros lugares para avançar ao torneio seguinte. 

Personalizar 
No menu “Personalizar”, você escolherá a aparência do seu personagem, o equipamento que 

usará na sua caixa de pesca, além do barco e da capa.  

Equipamento 
Compre equipamento e edite a configuração da sua caixa de pesca Você começará com três 

caixas de pesca padrão, cada uma com equipamentos que lhe auxiliarão no início. Você pode 

editá-las e comprar novos equipamentos para usar.  

Aparência 
Edite a sua aparência e compre itens novos para usar. Escolha entre um personagem masculino 

ou feminino. Decida os trajes do personagem e compre roupas novas para compor um novo 

visual. 

Barcos 
Personalize seu barco ou compre um novo. Neste menu, você pode ver os barcos que possui e 

escolher qual capa usar neles. 

 

Histórico do pescador 
O “Histórico do pescador” registra os peixes capturados e mostra os troféus obtidos, além dos 

recordes pessoais para cada espécie.  

Capturas de troféu 
Ver detalhes do seu peixe troféu. Acompanhe seu progresso na pesca do peixe troféu de cada 

lago e veja quais já capturou e quais ainda não. 

Espécie 
Ver as espécies e recordes de pesca. Veja sua melhor marca por espécie e descubra informações 

sobre cada uma delas.  

Tutoriais 
Aprenda a jogar. Os tutoriais acompanharão você no básico e ensinarão tudo o que você precisa 

saber para começar a jogar Fishing Sim World. Pro Tour.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo carreira 
 



 

No “Modo carreira”, você começará como um pescador amador em uma jornada para se tornar 

um pescador de elite. Durante a jornada, você competirá contra mais de 100 pescadores 

profissionais reais. Será que você consegue vencê-los e se tornar o campeão?  

Ao começar uma nova carreira, você verá nossa mensagem e vídeo de apresentação. Após o 

vídeo, você selecionará sua nacionalidade e depois as cores de sua camiseta para o torneio e se 

seu personagem usará chapéu e óculos de sol. Você poderá selecionar cores diferentes para as 

camisetas dos torneios de robalo, carpa e predador. 

Depois de escolher as cores, você selecionará em quais circuitos competirá. Selecione um, dois 

ou os três e continue para começar a temporada. Em seguida, você irá para o “Central de 

Carreira” onde poderá ver estatísticas de carreira, os patrocinadores, as posições na temporada, 

conferir o calendário de eventos ou começar um novo evento.  

Começar um novo evento levará você para a tela do evento onde estarão as informações sobre o 

torneio em que participará, como o local, as regras, o número de rodadas e as espécies 

qualificatórias. Veja se está com o equipamento correto e escolha entre fazer uma rodada de 

treinamento ou iniciar o evento. Se não quiser concluir o torneio, você pode ignorá-lo. 

Cada evento que participar concederá pontos, rendimentos de carreira e seguidores com base na 

sua posição final. Aumentar o número de seguidores desbloqueará oportunidades de patrocínio 

com as mais de 50 empresas disponíveis pelos três circuitos. Ganhe pontos suficientes e você 

receberá uma promoção para a liga seguinte. Avance até os níveis de elite para competir com os 

melhores e se tornar o campeão! 

Boa sorte! 

 

 

Guia de lançamento 
 



 

Existem dois métodos de lançamento em Fishing Sim World: Pro Tour, Controle Básico de 

Lançamento e o Controle Total de Lançamento. 

Controle básico de lançamento 
1. O Controle Básico de Lançamento é ativado no menu de configurações nas 

"Configurações de Jogo" ao mudar o "Método de lançamento" para "Controle Básico de 

Lançamento".  

2. Para entrar no "estado" de lançamento, clique o botão direito (LT) enquanto estiver na 

margem e uma barra de energia aparecerá.  

3. Segure o botão esquerdo (RT) para começar a encher a barra de energia.  

4. Solte o botão para lançar, evite as áreas vermelhas pois nelas a precisão do lançamento se 

perde. 

Controle total de lançamento 
1. O Controle Total de Lançamento é ativado no menu de configurações em "Jogo". 

Coloque o "Modo de Lançamento" em "Controle total de lançamento". 

2. Para entrar no "estado" de lançamento, segure o botão direito do mouse (LT) enquanto 

estiver na margem e seu pescador erguerá a vara sobre a cabeça. 

3. Desça o mouse (botão do dedão direito) para levar a vara atrás da cabeça. 

4. Suba o mouse (botão do dedão direito) para levar a vara a frente da cabeça. 

5. Solte o botão direito (LT) enquanto a ponta estiver se movendo acima da sua cabeça. 

 

 

 

 

 

Guia do Barco 
 



 

Você precisará de um barco para circular e encontrar locais de pesca nos nossos imensos lagos 

de robalos. Você receberá um barco de iniciante e, quando ganhar mais Pontos de Pesca, poderá 

conseguir um barco mais rápido e robusto.  

Pilotando um barco 
Ao entrar nos lagos americanos, você precisará de um barco. Caminhe até o barco e interaja 

usando E (A). Quando entrar no barco, use W (RT) para começar a acelerar. Pilote com os botões 

A/D ou o botão do dedão esquerdo.   

Encontrando um Peixe 
Seu barco é equipado com um GPS e um Localizador de peixes para ajudar você a encontrar os 

peixes enquanto pilota pelo lago. O GPS indica sua localização no lago enquanto o Localizador de 

peixes mostra quando você está próximo de um peixe e a profundidade dele no lago.   

A tela do localizador de peixes mostra quando você passa sobre o peixe, e a sessão direita do 

extremo da tela mostra o que há abaixo do barco. Quando encontrar um bom local para pescar, 

aperte Q (X) para entrar na posição de pesca e lançar.  

Motor de pesca 
Quando estiver na posição de pesca, você poderá estender o motor de pesca. Aperte T (botão do 

dedão direito) para descer o motor de pesca na água e depois segure o SHIFT ESQUERDO (A) 

para ativar os controles. As setas para cima e para baixo (direcional para cima e para baixo) 

aumentam e diminuem a velocidade do motor de pesca. As setas direita e esquerda (direcionais 

direito e esquerdo) ajustam a direção do motor de pesca. 

 

 

 

 

Guia de Pesca de Robalo e Predador 
 



 

Na Pesca de Predador e Robalo, você poderá usar uma isca para atrair as espécies predadoras 

em nossas instalações norte-americanas e europeias.  

Existem três técnicas de recolha usadas com as iscas. São elas: Constante, Pescar e Soltar, e 

Twitch. Veja qual técnica é compatível com a isca ao selecioná-la. Após lançar a linha, você pode 

usar uma das técnicas de recolha para chamar a atenção dos peixes na área. 

Quando houver um peixe na linha, o indicador de isca ficará com um ponto de exclamação, é 

nessa hora que você deve atacar o peixe. Para atacar, puxe a vara para trás em direção ao 

personagem ou na direção oposta ao movimento do peixe, do mesmo modo como o lançamento 

é feito. Ataque na hora certa, se o fizer cedo demais ou tarde demais, o peixe escapará. Com um 

bom ataque, o peixe ficará preso.  

A qualidade do anzol é definida após o ataque de sucesso. A qualidade do anzol se baseia no 

momento e na força do ataque, com um ataque na hora errada o anzol não se fixará de forma 

perfeita. Somado à grande tensão na linha, há uma grande possibilidade de o peixe escapar. 

Qualidade de anzol perfeita significa que há poucas chances de o peixe escapar com a grande 

tensão, porém, continua sendo ideal tentar tensão baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

Guia de pesca flutuante 
 



 

A pesca flutuante é um estilo interativo e rápido, perfeito para capturar espécies menores de 

peixes em Fishing Sim World: Pro Tour. 

Quando chegar no lago, abra a Caixa de Pesca e veja se há uma boia equipada. É possível trocar a 

isca por minhocas de sangue ou larvas, pão também é uma ótima opção.  

Tente não mover muito a boia enquanto espera uma fisgada ou o peixe se assustará. Espere que 

a boia se mova, isso indica a fisgada. Para atacar, puxe a vara para trás em direção ao 

personagem ou na direção oposta ao movimento do peixe, do mesmo modo como o lançamento 

é feito. Ataque na hora certa, se o fizer cedo demais ou tarde demais, o peixe escapará. Com um 

bom ataque, o peixe ficará preso.  

A qualidade do anzol é definida após o ataque de sucesso. A qualidade do anzol se baseia no 

momento e na força do ataque, com um ataque na hora errada o anzol não se fixará de forma 

perfeita. Somado à grande tensão na linha, há uma grande possibilidade de o peixe escapar. 

Qualidade de anzol perfeita significa que há poucas chances de o peixe escapar com a grande 

tensão, porém, continua sendo ideal tentar tensão baixa. 

 

 

 

 

 

 

 



Guia de Lago 
 

Lake Boulder 
Naturalmente formado por uma geleira móvel, o Lake Boulder, ao norte de Nova Iorque, oferece 

uma variedade de hábitats para achigãs e achigãs-de-boca-pequena caçarem suas presas. Com 

faces de pedra gigantes, rampas íngremes, trincheiras profundas e muitos juncos e nenúfares, 

nesse lago você usará todas as iscas da sua caixa de pesca. 

Espécies: 

 Achigã 

 Achigã-de-boca-pequena 

 Bagre-americano 

 Truta-marrom 

 Truta-arco-íris 

 Lúcio-almiscarado 

 Lúcio-tigre 

 Lúcio-negro 

 Lúcio-do-norte 

 Picão-verde 

 Peixe-jacaré 

 Perca-sol-de-guelra-azul 

 Achigã-prateado 

 Perca-americana 

Lake Johnson 
Localizado nas terras planas ensolaradas da Flórida, o Lake Johnson oferece uma pesca incrível 

onde achigãs de tamanho troféu podem pesar acima de 5 kg. As docas protegem os peixes do sol 

quente, enquanto áreas de Taboas, Lótus e Hydrilla colocarão à prova suas técnicas de recolha. 

Espécies: 

 Achigã 

 Bagre-americano 

 Lúcio-negro 

 Peixe-jacaré 

 Perca-sol-de-guelra-azul 

 Achigã-prateado 

 Achigã-branco 

 Perca-americana 

Lago Guntersville 
Localizado ao norte de Alabama, no Rio Tennessee, o Lago Guntersville é um dos favoritos entre 

os pescadores profissionais e fãs de pescaria. Aqui, focamos no Big Spring Creek, que conta com 

várias cavidades para explorar, canaviais, garagens náuticas para pescar e três pontes que 



canalizam os peixes-iscas entre seções diferentes. Essas águas abrigam achigãs imensos, e é por 

isso que tantos pescadores vão para lá em busca de um novo recorde. 

Espécies: 

 Achigã 

 Achigã-de-boca-pequena 

 Robalo-manchado 

 Bagre-americano 

 Truta-arco-íris 

 Lúcio-almiscarado 

 Lúcio-negro 

 Peixe-jacaré 

 Achigã-prateado 

 Achigã-branco 

Lago Travis 
Um vasto reservatório localizado no Rio Colorado no centro do Texas, o Lake Travis é uma 

parada comum nos circuitos profissionais. Essa seção segue o Sandy Creek Arm a partir do canal 

principal do rio até o norte em Jonestown, e conta com vários riachos para explorar e garagens 

náuticas para pescar. Com três espécies de robalo, bagres-americanos e trutas arco-íris, espere 

uma competição intensa e brigas difíceis. 

Espécies: 

 Achigã 

 Achigã-de-boca-pequena 

 Robalo-manchado 

 Bagre-americano 

 Truta-arco-íris 

 Peixe-jacaré 

 Perca-sol-de-guelra-azul 

 Achigã-prateado 

 Achigã-branco 

Lake Miller 
Situado no coração de Lincoln County em Wisconsin, o Lake Miller é um local de pescaria 

simplesmente magnífico. O lago abriga lindos achigãs e achigãs-de-boca-pequena, o que garante 

uma ação empolgante na volta anual do Northern Classic. Com picões-verdes, lúcios-

almiscarados, bagres e trutas também aos montes, há vários peixes para encontrar e pontos de 

pesca para descobrir. 

Espécies: 

 Achigã 

 Achigã-de-boca-pequena 

 Bagre-americano 

 Truta-arco-íris 



 Truta-marrom 

 Lúcio-almiscarado 

 Lúcio-tigre 

 Lúcio-do-norte 

 Perca-sol-de-guelra-azul 

 Achigã-prateado 

 Achigã-branco 

 Picão-verde 

Canal Grand Union 
Localizado na parte oeste de Londres, este local oferece grandes oportunidades de pesca 

predatória. Lúcios e percas prosperam nas águas calmas. Certifique-se de usar o equipamento 

correto, pois o lúcio espécime deste lugar é bem desafiador. Além dos predadores, carpas e 

outros peixes de criação fazem desse o local ideal para uma competição de pesca.  

Espécies: 

 Carpa-comum 

 Carpa-espelho 

 Carpa-de-couro 

 Lúcio-do-norte 

 Zander 

 Perca-europeia 

 Barbo 

 Brema 

 Tenca 

 Olho-vermelho 

Gigantica 
Gigantica ganhou esse nome por representar as enormes carpas que nadam em suas águas 

cristalinas. As carpas de Gigantica não são carpas comuns, o calibre desses peixes não é nada 

mais que perfeito. Fudgies, a joia da coroa, pesava 36 kg da última vez que foi capturada. 

Espécies: 

 Carpa-comum 

 Carpa-espelho 

 Carpa-de-couro 

 Lúcio-do-norte 

 Perca-europeia 

 Brema 

 Tenca  

 Pardelha 

 Olho-vermelho 

Manor Farm 
Manor Farm fica no complexo de Linear Fisheries em Oxford, Inglaterra. Possui 700 carpas e 

uma variedade de tencas, bagres e muitas bremas grandes. Grande parte das carpas pesam 9 kg. 



Pelo menos cinquenta carpas diferentes pesam acima de 13 kg, com seis passando dos 18 kg e 

quase alcançado os 22 kg! 

Espécies: 

 Carpa-comum 

 Carpa-espelho 

 Carpa-de-couro 

 Carpa-fantasma 

 Siluro 

 Lúcio-do-norte 

 Perca-europeia 

 Brema 

 Tenca 

 Pardelha 

 Olho-vermelho 

Bergsee 
Bergsee fica nas colinas das montanhas australianas onde o cenário é tão espetacular quanto a 

pesca. Ninguém esperaria encontrar um lago lá, mas quem conhece sabe que esse local de 6 

hectares tem peixes especiais. Há lindas carpas pesando até 16 kg, mas o local é famoso pelo 

tamanho de suas espécies de criação, que conseguem crescer sem nenhum bagre presente. Com 

bremas pesando acima de 8 kg, tencas acima de 6kg e percas acima de 1,5kg, Bergsee é o lar de 

maravilhosos espécimes. 

Espécies: 

 Carpa-comum 

 Carpa-espelho 

 Carpa-de-couro 

 Carpa-fantasma 

 Carpa-koi 

 Truta-arco-íris 

 Truta-marrom 

 Lúcio-do-norte 

 Perca-europeia 

 Brema 

 Tenca 

 Pardelha 

 Olho-vermelho 

 

Waldsee 
Waldsee é uma joia escondida nas famosas florestas da Alemanha e também o lar de alguns 

espécimes raros! Com cerca de 4 hectares, é grande o bastante para comportar muitas opções, 

mas as florestas em volta e os caminhos de madeira criam um ambiente íntimo. Não se sabe a 



população exata de peixes desse lago selvagem, mas já foram pescadas carpas de até 28 kg e 

bagres pesando até 31 kg, além de bremas, tencas e pardelhas de espécime. 

Espécies: 

 Carpa-comum 

 Carpa-espelho 

 Carpa-fantasma 

 Carpa-koi 

 Siluro 

 Lúcio-do-norte 

 Zander 

 Perca-europeia 

 Barbo 

 Brema 

 Tenca 

 Pardelha 

 Olho-vermelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conta Dovetail Live 
 

Os fóruns da Dovetail são o destino certo para tudo relacionado ao Fishing Sim World: Pro 

Tour®. Temos uma comunidade crescente e ativa de entusiastas da pescaria do mundo todo, 

desde pescadores experientes veteranos até novos jogadores, que acabaram de mergulhar no 

mundo da simulação de pesca. Se ainda não tiver uma conta, faça-a hoje mesmo e entre na nossa 

comunidade. Adoraríamos ter você a bordo! Veja mais em: https://forums.dovetailgames.com 

Dovetail Live é um destino on-line que permite aos jogadores interagirem com os produtos de 

Dovetail e uns com os outros em um ambiente feito especialmente para os fãs de simuladores. A 

Dovetail Live se tornará a central do Fishing Sim World: Pro Tour®, enriquecendo a experiência 

do jogadores de inúmeras formas, seja oferecendo recompensas, construindo uma comunidade 

de jogadores com gostos parecidos e ajudando cada jogador a encontrar o conteúdo certo para 

criar a experiência perfeita. 

A entrada em Dovetail Live é inteiramente voluntária. Contudo, usuários cadastrados receberão 

benefícios exclusivos no futuro. 

Veja mais em: https://live.dovetailgames.com 
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Solução de problemas 
 

Caso esteja tendo algum problema com sua cópia do Fishing Sim World: Pro Tour, entre em 

contato com a equipe de apoio ao cliente em https://dovetailgames.kayako.com.  

Veja nossa sessão de ajuda no fórum em 

https://forums.dovetailgames.com/forums/troubleshooting-support.109/.  

https://dovetailgames.kayako.com/
https://forums.dovetailgames.com/forums/troubleshooting-support.109/

