
Notas sobre pescaria magnética 

1) Descobri um vídeo1 interessante no youtube - nele, algumas crian-

ças estavam nas Cataratas do Iguaçu pescando moedas, com a ajuda 

de um adulto - como lá é área de atração turística internacional, é 

possível perfeitamente encontrar real, dólar e euro. Por essa razão, a 

pescaria me parece interessante - é o tipo de coisa que gostaria mui-

to de fazer, se pudesse. 

2) Investigando mais a fundo, encontrei vídeos de pescaria magnéti-

ca - e encontrei um cara lá no Rio Grande do Sul que vende esses kits 

de pesca2. Vou comprar esse material e guardá-lo com carinho. 

3) Como um bom pescador tem que conhecer o que deve ser pesca-

do, fiz um pequeno levantamento do que pode ser "pescado". 

3.1) Todas as moedas da primeira e da segunda família do real po-

dem ser pescadas. Mas as moedas de 50 centavos e de 1 real, cunha-

das entre 1998 e 2001, não são magnéticas, pois são de cupro-níquel. 

3.2) As moedas de 1 e 2 euros são magnéticas apenas na sua área 

central. As moedas de 1, 2 e 5 centavos de Euro são  magnéticas em 

toda a sua extensão. As moedas de 10, 20 e 50 centavos de Euro, no 

entanto, não têm qualquer propriedade magnética.  

3.3) As notas de dólar podem ser atraídas por um ímã, pois possuem 

ferro em sua composição. As moedas de dólar, no entanto, não são 

magnéticas, pois na sua composição não há metais que possam ser 

atraídos por um ímã. 

                                                           
1  Eu me refiro a este vídeo aqui:  http://adf.ly/1KwxXl 
  
2 Registros do trabalho de pesca magnética que ele faz podem ser encontrados 
nestes links: 
 
Pescaria Magnética em Arraial do Conde - RS: http://adf.ly/1KwxnF 
 
Pescaria com ímã de neodímio - primeiro teste: http://adf.ly/1Kwy3k 
 
Pescaria com ímã de neodímio: http://adf.ly/1KwyYo 
 
Para comprar o kit, enviar e-mail para ele: valdeni@eltronica2002.com.br 
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