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©2021 Dovetail Games. Bassmaster é uma marca comercial registrada exclusiva da B.A.S.S. 
(IP), LLC e usada sob licença. "Dovetail Games" é uma marca comercial registrada da 
RailSimulator.com Ltd. Unreal® Engine, copyright 1998-2021, Epic Games, Inc. Todos os 
direitos reservados. Unreal® é marca registrada de Epic Games. Partes deste software 
utilizam a tecnologia SpeedTree® (Interactive Data Visualization ©2014, Inc.). SpeedTree® é 
marca registrada de Interactive Data Visualization, Inc. Todos os direitos reservados. 
Fotografias fornecidas por cortesia da B.A.S.S., LLC. Todos os outros direitos autorais e 
marcas registradas são exclusivos de seus respectivos proprietários e usados aqui com 
permissão. Cópia não-autorizada, adaptação, locação, revenda, uso em fliperamas, cobrança 
por uso, radiodifusão, transmissão a cabo, apresentação pública, distribuição ou extração do 
produto ou de quaisquer marcas comerciais ou direitos pertencentes ao produto são 
proibidos. Desenvolvido e publicado por Dovetail Games.  

 

Todas as marcas e marcas registradas são usadas aqui com permissão. O indivíduo, equipe, 
local, associação ou organização que se considere incluído e se oponha a tal inclusão poderá 
enviar-nos uma notificação para que atuemos de maneira razoável e apropriada para 
solucionar quaisquer considerações cabíveis.   



   
 

   
 

Introdução 

 

Obrigado por adquirir Bassmaster® Fishing 2022! Este guia ajudará você a começar a jogar de 
maneira fácil e rápida. Bassmaster® Fishing 2022 utiliza a tecnologia Unreal Engine 4®. Para 
instalar Bassmaster® Fishing 2022, é preciso baixar o Steam e criar uma conta na Steam. Para 
isso, acesse https://store.steampowered.com/about/ e clique em “Instale o Steam”.  



   
 

   
 

Controles 
Ação Controles (mouse e teclado) Controles (joystick) XB/PS 

GERAL   

Menu de pausa Esc Botão Menu / botão de opções 

Inventário I  Botão Y / botão triângulo 

Seleção de vara Tab Direcional esquerdo / botão de 
direção para a esquerda 

Iniciar lançamento Botão direito do mouse LT / L2  

Comprimento do ajuste do anzol Caps Lock  

Alterar câmera sobre/sob a água V LS (apertar) / L3 

POSIÇÃO DE LANÇAMENTO   

MELHORAR LANÇAMENTO (CONTROLE 
BÁSICO DE LANÇAMENTO) 

Segure o clique esquerdo Segure RT/ Segure R2  

Lançar (controle total de lançamento)  Segure o clique direito Segure LT/ Segure L2 

Mudar Método de lançamento Q LS (apertar) / L3 

Redefinir linha R Botão B / botão círculo 

Aumentar velocidade de molinete 0 (zero) RB / R1 

Reduzir velocidade de molinete  9 LB / L1 

Aumentar ângulo Roda do mouse para cima Direcional para cima / botão de 
direção para cima 

Reduzir ângulo  Roda do mouse para baixo Direcional para baixo / botão de 
direção para baixo 

Virar à esquerda  A Direcional analógico esquerdo / 
controle esquerdo 

Virar à direita D Direcional analógico esquerdo / 
controle esquerdo 

BARCO   

Avançar  W RT / R2 

Retroceder  S LT / L2 

Virar à direita D Direcional analógico esquerdo / 
controle esquerdo 

Virar à esquerda A Direcional analógico esquerdo / 
controle esquerdo 

Ajustar zoom da câmera  B  

Ativar localizador de peixes / minimapa  R Botão B / botão círculo 

Mudar para lançamento Q Botão X / botão quadrado 

(Segure) Ajustar motor de pesca Segure Shift Botão X / botão quadrado 

Aumentar o acelerador de corrico Seta para cima Direcional para cima / botão de 
direção para cima 



   
 

   
 

Diminuir o acelerador de corrico Seta para baixo Direcional para baixo / botão de 
direção para baixo 

Corrico – virar à esquerda  Seta para a esquerda Direcional esquerdo / botão de 
direção para a esquerda 

Corrico – virar à direita Seta para a direita Direcional para a direita / botão de 
direção para a direita 

Acionar motor de corrico (Automático) (Automático) 

PUXAR   

Puxar  Clique com botão esquerdo LT / L2 

Twitch Botão central do mouse  

Controle de refino Clique com o botão direito RT / R2 

 

  



   
 

   
 

Menu principal 
Ao iniciar o Bassmaster® Fishing 2022 pela primeira vez, você verá a tela de login da Dovetail Live 
com detalhes sobre os recursos disponíveis na Dovetail Live. 

 

Início 
A página inicial do menu principal permite entrar direito na ação nas opções Locais Bassmaster, 
Carreira e Bassmaster On-line. No menu Maestria, você pode verificar o progresso em relação aos 
desafios de maestria.  

Gerenciar 
O menu Gerenciar é onde você pode alterar a prática com os pescadores e os trajes de torneio. Você 
também pode comprar e selecionar o seu barco de pesca, inclusive a pintura usada. Por fim, a seção 
Gerenciar permite selecionar e melhorar o seu equipamento de pesca, tais como varas, molinetes e 
iscas. 

Maestria 
Confira o seu progresso nos desafios de maestria Bassmaster® Fishing 2022 na guia Maestria. Ela 
mostra a sua progressão e os desafios a cumprir para concluir em diferentes locais, modos de jogo e 
outros. 

Loja 
A loja é onde se compram novos DLCs, tais como novos locais, equipamentos ou o pacote de 
atualização deluxe digital. 

 



   
 

   
 

Modos de jogo 

 

Locais Bassmaster 
Este modo se destina a jogadores que querem praticar uma pesca relaxante num ambiente não 
competitivo. Escolha alguns dos locais no jogo e explore as águas com facilidade, assim você poderá 
preparar-se para a pesca de torneio. 

Modo carreira 
Quando você inicia a sua carreira, pode progredir como os profissionais ao participar de torneios. 
Você poderá participar de desafios profissionais, eventos do grande torneio e os torneios 
tradicionais conforme você avança na College Series, Open e Elite Series para chegar à fase final: o 
Bassmaster Classic®. 

On-line 
Bassmaster Royale 
Bassmaster Royale é um modo de jogo totalmente novo e cheio de adrenalina no qual você 
enfrentará outros jogadores até ser o último competidor. Este modo segue as regras tradicionais do 
Bassmaster, que são o peso total dos seus 5 maiores robalos (achigã, boca-pequena ou robalo-
manchado). Para permanecer no jogo, você precisará manter o peso total dos peixes acima dos 
outros jogadores ou correrá o risco de ser eliminado durante a partida. Vence o jogador com maior 
peso ao final da partida. 

Pesca livre 
A Pesca livre on-line é onde você pode pescar com os amigos. Selecione um servidor relativo ao local 
e participe para pescar com outros pescadores. 

 



   
 

   
 

Central do pescador 

 

Capturas lendárias 
Cada local tem 10 peixes lendários distintos para você capturar. A página Capturas Lendárias é onde 
você pode conferir o que pescou até então e o que ainda há para pescar.  

Lista de espécies 
A lista de espécies mostra exatamente que peixes você pode pescar em Bassmaster® Fishing 2022. 
Você também poderá ver a sua melhor captura em determinada espécie. Esta página também 
contém uma breve descrição de cada peixe para que você saiba exatamente o que irá pescar. 

Patrocinadores 
A página Patrocinadores permite definir 5 patrocinadores ativos para o seu pescador. Enquanto joga, 
o seu pescador ganhará seguidores para cada captura e cada torneio ganho. Quanto melhor a 
captura ou a vitória, mais seguidores você ganhará. A aquisição de mais seguidores sob contrato 
com patrocinadores melhorará o seu relacionamento com eles. Um bom relacionamento com os 
patrocinadores renderá descontos ao comprar e melhorar o seu equipamento no menu Gerenciar.  

Perfil do jogador 
O perfil do jogador contém uma visão geral das estatísticas de jogo. Elas abrangem informações tais 
como peso geral capturado, progressão no modo carreira e outros dados específicos de cada local.  

Tutorial 
Se você é iniciante no Bassmaster® Fishing 2022, o tutorial é uma ótima forma de aprender os 
fundamentos. Ele orientará você quanto ao uso do barco, à seleção da vara e à captura 
propriamente dita. Assim você se preparará para o sucesso quando entrar no seu primeiro torneio. 



   
 

   
 

Guia 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 / L2) enquanto 
estiver na margem e uma barra de energia aparecerá.  
3. Segure o botão esquerdo (RT / R2) para começar a encher a barra de energia.  
4. Solte o botão para lançar, mas 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 “Configurações de jogo”. 
Coloque o "Modo de Lançamento" em "Controle total de lançamento”.  
2. Para entrar no "estado" de lançamento, segure o botão direito (LT / L2) enquanto 
estiver na margem e uma barra de energia aparecerá. 
3. Desça o mouse (direcional analógico direito / controle direito) para levar a vara atrás 
da cabeça. 
4. Suba o mouse (direcional analógico direito / controle direito) para levar a vara a 
frente da cabeça.  
5. Solte o botão direito (LT / L2) enquanto a ponta estiver se movendo acima da sua 
cabeça. 

 



   
 

   
 

 Interface de pesca 

 

Conta Dovetail Live 
Os fóruns da Dovetail são o destino certo para tudo relacionado ao Bassmaster® Fishing 
2022. Temos uma comunidade crescente e vibrante de entusiastas de pescaria vindos do 
mundo inteiro, desde pescadores experientes até novos jogadores que mergulham no 
universo 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. Dovetail Live se tornará central para Bassmaster® Fishing 2022, enriquecendo a 
experiência do jogadores de inúmeras formas, seja oferecendo recompensas ou construindo 
uma comunidade de jogadores com gostos parecidos.  
A entrada em Dovetail Live é inteiramente voluntária. Contudo, usuários cadastrados 
receberão benefícios exclusivos. Veja mais em: https://live.dovetailgames.com 

Solução de problemas  
Caso tenha algum problema com sua cópia de Bassmaster® Fishing 2022, entre em contato 
com a equipe de assistência ao cliente em https://dovetailgames.freshdesk.com/support/home. 
Veja nossa sessão de ajuda no fórum em: https://forums.dovetailgames.com/forums/fishing/  

YouTube: https://www.youtube.com/c/dovetailfishing  

Créditos  
A lista completa de créditos pode ser acessada no menu “Opções”.  

 

https://forums.dovetailgames.com/
https://dovetailgames.freshdesk.com/support/home
https://forums.dovetailgames.com/forums/fishing/
https://www.youtube.com/c/dovetailfishing
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