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IVY ST. IVE
É a maior treinadora profissional de Pokémons do mundo, 
tendo elaborado, ao longo de décadas, um conjunto de dicas 
e truques que a transformaram na líder do Pokémon Go.

São vários os meios de comunicação — The New York 
Times, NBC, BBC, entre outros — que têm recorrido aos 
seus conselhos quando falam no jogo. Neste livro, a autora 
revela as suas próprias táticas, que permitirão a qualquer 
entusiasta do jogo tornar-se um especialista a apanhar 
Pokémons.

Há milhões de fãs do Pokémon Go em todo o mundo. Pessoas de todas as idades 
saem à rua com os seus telemóveis para capturar as pequenas criaturas. Todos 
querem ser o melhor treinador profissional de Pokémons, mas para isso é preciso 
conhecer os segredos do jogo:

• Conhecer a melhor tática para combater e tornar-se um líder dos Ginásios;
• Saber como usar os acessórios recolhidos em Pokéstops

(Poções, Revive, e todos os outros…);
• Escolher a melhor equipa;
• Encontrar os locais onde se escondem os diferentes tipos de Pokémons;
• Descobrir os segredos escondidos em cada Pokémon.

… E muito, muito mais!

Para os que querem iniciar-se no Pokémon Go
e para os que desejam tornar-se mestres do jogo, 
Pokémon Go: O Guia Não-Oficial é a ferramenta indispensável!

Este guia não foi aprovado pela 
Niantic, Inc., Pokémon, Nintendo / 

Creatures Inc. / GAME FREAK Inc. 
e Nintendo.

‹13mm›

A maior treinadora profissional
de Pokémons do mundo



DOS MILHÕES DE JOGADORES 
a perseguirem Charmanders e a caçarem 
Pikachus em todo o mundo, houve 
alguns que se destacaram entre  
os melhores. Eu sou a Ivy St. Eve, 
jornalista, e, embora a minha paixão 
por tudo o que seja Pokémon possa 
levar-te a crer que cresci numa colónia 

de Golbats, da minha formação pessoal 
constam as mesmas coisas que da tua: jogos 

de vídeo, banda desenhada, filmes, e tudo o mais do universo Pokémon.  
Por conseguinte, quando a Pokémon Go me propôs a hipótese de concretizar 
o sonho de uma vida — ser uma Ash Ketchum na vida real —, lancei-me a essa  
realidade como um Clefairy a um Moon Stone gigantesco, e tornei-me numa 
das primeiras Treinadoras profissionais de Pokémon nos EUA. A minha história  
tem sido publicada em vários meios de comunicação social — The New York 
Times, NBC, BBC, BuzzFeed e muitos mais. Até à data, tem sido com muito 
gosto que partilho as dicas que posso com outros Treinadores e entusiastas 
dos Pokémons pelo mundo fora, mas ainda não tinha tido oportunidade de 
partilhar o alcance dos meus conhecimentos — até agora. Pokémon Go: O Guia  
Não-Oficial deu-me espaço para divulgar táticas, estratégias e atalhos que 
tenho aprendido no jogo. Neste guia vou ajudar-te a seres uma lenda entre  
os teus colegas Treinadores, seja qual for o nível em que te encontras agora. 
Continua a ler — o caminho para a grandeza do Pokémon Go está à tua espera.

 Ivy St. Ive 
Treinadora Profissional de Pokémons

Sou eu, a Ivy St. Eve!

IvySt lve

XP

XP

Level
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POKÉSEGURANÇA
COMO MANTER A SEGURANÇA ENQUANTO CAPTURAS 
POKÉMONS NO MUNDO REAL.

CONHECER OUTRAS 
PESSOAS
Parte da diversão do jogo Pokémon Go 
está em conhecer outros Treinadores 
no mundo real. Embora a maioria dos 
outros Treinadores só esteja interessada 
em apanhar o Dratini mais próximo,  
tem havido casos de agressão, roubo  
e muitos acidentes pelo mundo fora.

Nesse sentido, e porque é sempre bom 
ter juízo, será melhor ter em mente 
certas coisas quando jogas para estares 
sempre em segurança!

1. Se usares uma conta no Google para 
jogar Pokémon Go, será melhor criar 
uma segunda conta de «ensaio», para 
que as tuas informações se mantenham 
privadas. Em alternativa, usa a opção 
de conta PTC.

2. Se ainda não fores adulto, nunca te 
esqueças de dizer a alguém onde vais 
se saíres para apanhares Pokémons  
— tem de haver sempre alguém que 
saiba do teu paradeiro!

3. Nunca vás a parte alguma  
com alguém que tenhas acabado  
de conhecer. Tal como no dia a dia, 
nunca vás com ninguém que não 
conheces, mesmo que já conheças  
o sítio.

4. Captura Pokémons sempre em 
bando. Se saíres para os apanhar, 
vai sempre com, pelo menos, outro 

Treinador. É muito divertido porque 
podem ambos procurar Pokémons  
e terás alguém com quem partilhar  
as melhores capturas, e também podes 
fazer batalhas de Ginásio em conjunto! 
Isto também ajuda à segurança, pois 
podem tomar conta uns dos outros.

5. Toma atenção ao ambiente que te 
rodeia! O próprio jogo lembra-te disso. 
Olhos e ouvidos bem abertos e cautela 
com os perigos. Não te deixes distrair 
a ponto de saíres do caminho, ou do 
passeio para a estrada, e cuidado onde 
pões os pés — não vás de encontro  
a outro Treinador! Levanta os olhos  
do ecrã com frequência.

6. Se saíres para um longo dia de caça  
aos Pokémons, usa sempre roupa 
adequada ao clima. Se estiver calor, 
põe protetor solar e bebe muita 
água. Se estiver frio ou a chover, usa 
agasalhos para não te constipares.

CONDUÇÃO
Se tiveres a sorte de poder ir de carro  
caçar Pokémons, nunca jogues 
enquanto conduzes. A caça àquele 
Charizard fugidio não vale um acidente 
de viação! Encosta em segurança  
antes de sacares do telemóvel  
outra vez.

ESTRADAS
Quer estejas no passeio quer vás  
a atravessar a rua, tens de estar  
sempre alerta!
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PONTES, SEMÁFOROS, ETC.
Pode haver Pokémons excelentes perto ou em cima  
de pontes, mas deves ter sempre cuidado — ao  
lançar uma bola bem apontada a um Pokémon,  
podes atirar o teu telemóvel pelo ar!

DESVIOS
Se caçares Pokémons no jardim, no parque ou na 
floresta, não faças desvios! É muito fácil perdermo-nos  
num sítio que não conhecemos, especialmente  
se estivermos concentrados no telemóvel.  
Assim, também não incomodas a vida selvagem!

INVASÃO 
Apanhar Pokémons não serve de desculpa para 
invadir propriedade privada. Se te deres bem  
com os vizinhos, é melhor pedires-lhes com  
bons modos para capturar um Pokémon no  
jardim deles.
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MERGULHAR  
DE CABEÇA
COMO MAXIMIZAR OS TEUS PRIMEIROS PASSOS 
RUMO AO DOMÍNIO DO POKÉMON GO.

Uma das primeiras escolhas em jogo será 
entre um Charmander, um Bulbasaur  
e um Squirtle mas, com engenho e arte,  
o Pikachu também estará ao alcance.

COMEÇAR 
A primeira decisão a tomar em 
Pokémon Go consiste no avatar  
que te representa no domínio digital. 
Não te rales muito a escolher a cor 
do cabelo, dos olhos, ou a roupa de 
Treinador. Podes sempre voltar atrás 
para alterar, clicando na página do teu 
perfil. Quando terminares de conceber 
o teu avatar, vais vê-lo colocado  
num mapa da tua área circundante. 
Será o teu ecrã principal para localizar 
Pokémons, Pokéstops, Ginásios e tudo 
o mais de que tens ouvido falar tanto. 
Antes que fiques assoberbado por este 
admirável mundo novo, o Professor 
Willow explica o básico como, por 
exemplo, atirar uma Pokéball, e ajuda  
a capturar o teu primeiríssimo 
Pokémon.

Vão aparecer três Pokémons  
perto da tua localização no mapa  
— Charmander, Bulbasaur e Squirtle —  
e, se tocares num deles, passas do mapa  
para um ecrã onde ficas em confronto 
com um Pokémon. Tens de aproveitar 
esta oportunidade para aprender a 
lançar uma Pokéball certeira porque,  
na natureza, os Pokémons sabem fugir 
à bola e desaparecer.

No fundo do ecrã tens uma Pokéball.  
Toca nela e segura-a com o dedo. 
Agora verás um círculo branco a rodear 
o Pokémon, junto com um círculo 

Catch a Pokémon
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A personalização do avatar é a tua apresentação 
ao Pokémon Go, e o jogo facilita muito que uma 
pessoa se perca na quantidade de combinações 
possíveis aos potenciais Treinadores profissionais. 
Aspeto facial, cor do cabelo, roupa, acessórios, 
tudo se pode personalizar neste ecrã.

verde, amarelo, cor de laranja ou 
vermelho que se contrai repetidamente. 
O objetivo é atirar a Pokéball ao círculo 
colorido em frente de cada Pokémon. 
Se acertares no círculo na parte mais 
larga, ganhas um bónus de 10 XP 
(Pontos de Experiência) depois da 
captura. Se acertares no círculo quando 
se tiver contraído até exatamente 50 por  
cento, ganhas um bónus de 50 XP.  
Se acertares no círculo no ponto mais 
pequeno, ganhas um bónus de 100 XP.  
O lançamento de uma bola curva 
(quando a fazes rodar) também  
te granjeia mais 10 XP se apanhares  
o Pokémon. Esta técnica, no princípio, 
custa a dominar mas vale a pena  
o esforço porque te ajuda a subir 
de nível mais depressa e a apanhar 
Pokémons com mais facilidade.

Os Pokémons não são esquisitos 
com o sítio onde aparecem.  

Pode ser na casa de banho, numa 
reunião de negócios ou até na 

cabeça do teu cão.

Na tabela de capturas de Pokémons, 
estes aparecem por ordem, do mais 
próximo ao mais distante. Embora 

ainda não se saiba bem a que 
equivalem as distâncias exatas nesta 

tabela, fica sabendo que, se um 
Pokémon surgir no teu mapa, 
provavelmente está na área 

circundante.

AR

CONSELHO
DE PERITO
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A definição AR em Pokémon Go (1) é muito divertida, mas dificulta a captura dos Pokémons. Os Ovos (2) 
podem ser chocados no jogo caminhando 2 km, 5 km ou 10 km no mundo real, um incentivo ao exercício 
físico que alguns jogadores têm tentado contornar com astúcias, mas em vão (consulta a p. 94).

GANHAR ROBUSTEZ
Agora que tens o primeiro Pokémon  
no teu Pokédex, vais partir à descoberta  
e ganhar XP. Quando olhas para o 
mapa, reparas que estás a ver o teu 
bairro. A app usa a localização GPS  
e o Google Maps para colocar 
Pokémons no teu mundo, e por isso 
é que vês tantas criaturas fofas em 
restaurantes e edifícios nas tuas apps 
de redes sociais.

Embora muita da diversão do jogo  
seja avistar Pokémons no local de 
trabalho ou na própria cozinha, podes  
clicar no botão AR, no canto superior 
direito, para desligar a câmara  
e substituir o mundo real por um 
genérico ao estilo banda desenhada, 
o que poupa a bateria do telemóvel. 
Desligar o modo AR também facilita  

a captura de Pokémons voadores  
como, por exemplo, Zubats.  
A mecânica de apanhar Pokémons 
continua a mesma do modo AR, 
embora possa ser menos divertido.

Também terás reparado num  
artigo, a Incubadora, no teu inventário. 
É útil assim que ganhas um Ovo,  
que podes receber aleatoriamente 
numa Pokéstop. Quando pões um  
Ovo na Incubadora, o jogo começa  
a rastrear as tuas caminhadas.  
Quando atinges uma certa distância, 
o Ovo choca um Pokémon. Há três 
variedades de Ovos com base na 
distância de choco: 2 km, 5 km  
e 10 km. Como seria de prever,  
quanto maior a distância, mais  
«raro» e «melhor» será o Pokémon  
que sai da casca.

Use your phone to find a Pokemon in 
the real world!

Try it out! You can turn it off with the 
AR button anytime

YES,  CAMERA ON

MAYBE LATER

4.7/5.0 km

4.7/5.0 km

0.0/2.0 km

2.2 / 5.0 km

2.2 / 5.0 km

0.0 / 2.0 km

4.7/5.0 km

4.7/5.0 km

0.0/5.0 km

POKÉMON EGGS
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PONTOS DE INTERESSE
Apanhar o primeiro Pokémon  
é uma sensação inesquecível  
e viciante. Agora que já lhe  
tomaste o gosto, toca a apanhar  
todos os 151! Aparecem silhuetas  
de Pokémons próximos no fundo  
do ecrã, portanto, se deres a  
volta ao quarteirão, pode ser que  
os apanhes. Também vais ver várias 
pilhas de grandes quadrados azuis  
no mapa. São Pokéstops colocadas  
pelo jogo em pontos de interesse  
geral. Clica nelas e começa a rodar  
o círculo que aparece com o teu  
dedo para ganhares toda a espécie 
de peças, desde Pokéballs adicionais 
a Poções (para sarar o teu Pokémon) 
entre muitas outras.

CONSELHO
DE PERITO

A dificuldade de apanhar Pokémons 
aumenta com a subida de nível em jogo. 

Os Pontos de Experiência necessários 
para subir de nível também aumentam 

exponencialmente em níveis de 
Treinador superiores. Se quiseres 

tornar-te mesmo um perito,  
conta que o jogo aumente  
bastante de dificuldade.

Memorial
John Woolman Abolitionist

Memorial
John Woolman Abolitionist

Quando houver uma Pokéstop por perto, fica parecida com a da imagem (3). Passa o dedo no círculo 
para começar a rodar e recolher recompensas (4)!
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Já terás reparado que, quando capturas 
um Pokémon na natureza, recebes 
Stardust e Candies.

Podes usar Stardust em qualquer 
Pokémon para lhe aumentar os valores  
de HP e de CP. Os Candies são específicos 
de cada espécie de Pokémon. Assim 
que adquirires Candies suficientes  
para determinada espécie, podes  
gastá-las num Pokémon para o fazer 
evoluir numa forma mais robusta.  

Cada Pokémon vem com três Candies 
quando apanhado na natureza. 
Também ganhas um Candy ao transferir 
Pokémons adicionais para o Professor.

Os Pokémons evoluídos são 
complementos vitais à tua coleção,  
se quiseres competir em batalhas  
de Ginásio que ficam disponíveis  
assim que sobes de nível de Treinador.  
Ora, antes de mais, tens de te 
familiarizar com os monstros iniciais  
em Pokémon Go.  
 

(1) Podes usar Stardust e Candies para 
potenciar o teu Pokémon; (2) Um Golbat 

prepara-se para uma infusão de 
Stardust, ficando muito mais poderoso.

Gobalt

Poison / Flying 18.91 kg 1.17m

HP 57/57 +2

Type Weight Height

Do you want to power up Pidgeot?

YES

NO
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CONSELHO
DE PERITO

É preciso um sinal wi-fi, 3G ou 4G  
forte para jogar Pokémon Go  

no smartphone. Por este motivo,  
tenta não vaguear em zonas  

com pouca rede quando procuras  
um novo Pokémon, senão acabas  

por não encontrar nada.

Os ótimos 
lançamentos podem 
dar-te bónus em XP, 
mas recebes sempre 
100 XP e três Candies.

Pokemon Caught

Great Throw

TOTAL
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DICAS GERAIS
•  Reiniciar o telemóvel antes  

de começar uma sessão de jogo.
•  Reiniciar a app sempre que ficar 

bloqueada. Os jogadores também  
têm dito que reiniciá-la 
periodicamente pode ser bom  
pois ajuda o jogo a carregar.

•  Desligar a música e outros efeitos 
sonoros.

•  Verificar se a ligação wi-fi ou 4G  
é forte.

•  Desligar a câmara AR (no canto 
superior direito do ecrã).

•  Fechar todas as outras apps  
enquanto jogas Pokémon Go.

PREPARAR  
O TELEMÓVEL
COMO OTIMIZAR O TEU SMARTPHONE PARA POUPAR  
A BATERIA E IMPEDIR A APP DE SE IR ABAIXO.  
NÃO É PRECISO STARDUST.

Como tantas apps novas, o jogo Pokémon Go é propenso a ir-se abaixo e a esgotar 
bateria mais depressa do que o ataque Thunder Shock de um Jolteon. Esperemos 
que as atualizações futuras resolvam estes problemas na app. Até lá, estes truques 
ajudam-te a impedir o ecrã de ficar bloqueado mesmo antes de apanhares o tal 
Growlithe.

NO IPHONE
•  Atualizar para a versão mais recente 

do iOS.
•  Ir a Settings > General > Background 

App Refresh para confirmar que  
a opção está desativada.

•  Ir a Settings > General > Siri 
para confirmar que a opção está 
desativada.

•  Ir a Settings > Privacy > Camera > 
Pokémon Go para confirmar que  
a opção está desativada.

•  Ir a Settings > Display & Brightness 
para desativar a opção  
Auto-Brightness (luminosidade 
automática do ecrã).

•  Limpar a memória RAM: fechar  
todas as aplicações. No ecrã inicial, 
premir o botão Home até surgir  
o ecrã de encerramento.

•  Concluir o fecho do Pokémon Go 
clicando duas vezes no botão Home  
e passando o dedo para cima na app.  
Ativar o Airplane Mode (modo de  
avião) e abrir a app outra vez. Quando  
vires uma barra vermelha a dizer  
«No Wi-Fi» passa o dedo de baixo 
para cima de modo a abrir o Control 
Centre e desativar o Airplane Mode  
e ativar o wi-fi.
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COMO POUPAR BATERIA NO 
TELEMÓVEL
Visto que tens de ter a app aberta  
para localizar Pokémons próximos  
e registar quilómetros para chocar 
Ovos, o Pokémon Go acaba-te com 
a bateria como se não houvesse 
amanhã. O ideal será ter uma fonte 
de alimentação alternativa e um 
carregador, mas também temos  
outras dicas para poupar bateria.

DICAS GERAIS PARA O 
TELEMÓVEL
•  Baixa a luminosidade ao mínimo 

possível para veres o ecrã.
•  Desativa o wi-fi para que o aparelho 

não procure rede.
•  Procura zonas públicas amplas  

com wi-fi grátis para jogar como,  
por exemplo, centros comerciais  
ou parques.

Desliga a AR quando 
andares à caça de 

Pokémons na 
natureza, pois poupa 
bateria ao telemóvel 

e poupa-te a ti a 
muita frustração.

CONSELHO
DE PERITO

Capturar Pokémons em redor  
de prédios altos pode causar 

oscilações na rede GPS do telemóvel  
e levar o jogo «a pensar» que estás 
em movimento quando não estás.  
Até pode dar jeito a chocar Ovos,  

mas depois de alguns erros  
e sucessos.

GUARDAR DADOS 
Assegura-te de que o Pokémon Go não 
te consome numa tarde o equivalente  
a um mês de dados:

•  Abre o Google Maps no telemóvel.
•  Toca no botão Menu.
•  Navega até ao menu Settings 

(definições).
•  Toca em «Offline áreas» (zonas sem 

rede).
•  Toca na região recomendada «Home» 

ou usa o botão «+» no canto inferior 
direito para selecionar uma área 
específica do mapa, e faz o download.

Weedle CP

AR
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uma altura em que estejas prestes a 
evoluir ou a chocar muitos Pokémons. 
Com cada evolução ganhas 500 XP, um 
dos maiores incrementos de XP em  
jogo e, quando evoluis com um Lucky 
Egg, duplicas essa quantidade já de si  
considerável. É frequente que os 
jogadores poupem dezenas de Pokémons 
e os façam evoluir todos ao mesmo 
tempo para subir de nível rapidamente.

POKÉBALL, GREAT BALL  
E ULTRA BALL
Vais reparar que, quando mudas de 
uma Pokéball para uma Great ou uma 
Ultra Ball, muda a cor circundante da 
zona de captura do Pokémon, descendo 
um nível de dificuldade: de vermelho 
para cor de laranja ou de cor de laranja  
para amarelo. Trata-se de feedback 
interno ao jogo, a garantir-te que o 
Pokémon passa a ser mais fácil de 
capturar. Se tiveres dificuldade em 
apanhar um determinado Pokémon, 
experimenta uma Great Ball primeiro, 

MAXIMIZAR  
O EQUIPAMENTO
TIRA PARTIDO DOS COMPONENTES POKÉMON GO.

INCENSO
Se ativares um Incenso, vais atrair 
Pokémons, estejas onde estiveres, 
durante 30 minutos. Podes usá-lo 
quando passares tempo nalgum sítio, 
ou quando estiveres em movimento, e 
será mais provável atraíres Pokémons 
mais raros ou de níveis mais altos do 
que normalmente. Todavia, porque o 
Incenso só atrai realmente um Pokémon 
por minuto enquanto estiver quieto, 
recomendamos que o uses junto com 
um Lure Module ou quando fores a 
Pokéstops (que também tendem a 
atrair mais Pokémons), em vez de 
usares um Incenso por si só.

LURE MODULE
Este componente é um módulo de 
isco e só se pode ativar em Pokéstops, 
atraindo Pokémons a um único lugar 
durante 30 minutos. O Lure Module  
beneficia todos os jogadores dessa  
área e tende a criar um ambiente  
de comunidade sempre que usas um. 
Para o máximo de eficácia com este 
componente, organiza uma «festa do  
isco» com amigos, em que se vão revezar  
a lançar iscos num local predeterminado. 
Se envolveres muita gente, até podem 
atrair todos os Pokémons durante 
horas, sem terem de mexer um pé.

LUCKY EGGS
São ovos especiais, ovos da sorte que  
duplicam os teus XP durante 30 minutos  
quando ativados. O uso mais eficaz 
destes itens está em guardá-los para 

CONSELHO
DE PERITO

A Niantic deu pistas oficiais em como  
as Pokéstops não tardam a servir de  

centros de saúde para monstros cansados  
da batalha, numa homenagem aos 

Pokécenters originais da série. Esta  
mudança será essencial aos mestres  
de batalha que se queixam de que  

as Poções obtidas em jogo  
são poucas para manter  
combates a longo prazo.
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A module that attracts Pokémon to 
a PokéStop for 30 min. The effect 
benefits other people nearby.

ITEMSITEMS

PotionPokéBal l

Super Pot ionGreat  Bal l

Hyper Pot ionUltra  Bal l  

ReviveRazz  Berry

A spray-type medicine for treating 
wounds. It restores the HP of one 
Pokémon by 20 points.

A device for catching wild  
Pokémon. It’s thrown like a ball at a 
Pokémon, comfortably  
encapsulating its target.

A spray-type medicine for treating 
wounds. It restores the HP of one 
Pokémon by 50 points.

A good, high-performance PokéBall 
that provides a higher catch  
rate than a standard PokéBall.

A spray-type medicine for treating 
wounds. It restores the HP of one 
Pokémon by 200 points.

An ultra-high performance PokéBall 
that provides a higher catch  
rate than a Great Ball.

A medicine that revives fainted 
Pokémon. It also restores half of a 
fainted Pokémon’s maximum HP.

Feed this to a Pokémon to make it 
easier to catch.

L u r e M o d u l e

Um dos enigmas do Pokémon Go está em atingir um equilíbrio de materiais para o Treinador  
ter consigo em movimento. As combinações específicas de Lure Modules (1), Ultra / Great /  

Pokéballs (2), Poções (3) e Ovos variam consoante o Treinador.

para ver se a zona de captura passa  
a uma cor aceitável antes de lançares 
as preciosas Ultra Balls.

POÇÕES / SUPERPOÇÕES /  
/ HIPERPOÇÕES
Só se pode obter estes componentes 
em Pokéstops, portanto, se quiseres 
fazer batalhas em Ginásios, dá uma 
volta e abastece-te primeiro. Quando 
chegares a um nível mais alto, não 
contes que as Poções ajudem assim 
tanto o teu Pokémon. Antes pelo 
contrário, deves concentrar-te em 
Superpoções e Hiperpoções.

REVIVES
Só os vais usar se o teu Pokémon 
desmaiar em batalha ou depois de 
destacares um Pokémon num Ginásio e 
for derrubado do alinhamento. Por este 
motivo, é natural que uses muito menos 
Revives do que Poções. Se precisares 
de mais espaço para Pokéballs ou 
Poções, recomendamos que elimines 
primeiro os Revives. Basta clicar 
no botão do lixo do lado direito do 
componente e selecionar a quantidade 
de que te queres livrar.

INCUBADORAS
Recebes uma Incubadora de uso 
ilimitado no princípio do jogo, e depois 
intermitentemente (cada uma só se 
pode usar três vezes) em Pokéstops  
ou ao subires de nível (vê na p. 34  
o que recebes quando sobes de nível). 
Recomendamos que guardes as 
Incubadoras que se usam três vezes para  
Ovos mais difíceis — os de 5 km ou de 
10 km, que chocam Pokémons mais raros  
e de nível mais alto — e que guardes a 
Incubadora de uso ilimitado para chocar 
Ovos de 2 km, mais fáceis (que chocam 
Pokémons mais comuns). Ninguém quer  
gastar uma Incubadora que custou tanto a  
ganhar em mais um Rattata ou um Pidgey!

RAZZ BERRIES
Dás uma Razz Berry a um Pokémon 
antes de lançares uma Pokéball para  
o apanhar, e ele fica com menos 5 a 10 
por cento probabilidade de fugir se não 
acertares ou se conseguir desviar-se.  
Podes dar uma Razz Berry a um Pokémon  
antes de cada lançamento, portanto, 
fica à vontade para refastelar um 
Pokémon especialíssimo se quiseres 
juntá-lo à tua coleção. 
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CONSELHO
DE PERITO

Se te custa fazer pontaria  
aos Pokémons quando os tentas 

apanhar, desativa o modo AR.  
Isto vai centrar automaticamente  
o Pokémon no teu ecrã e eliminar 
movimentos em segundo plano  

que te distraem.

ESTÁS FARTO DE ANDAR EM CÍRCULOS  
EM BUSCA DAQUELE PORYGON?  
ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR.

Se não contarmos com batalhas e estratégias para maximizar os valores de CP, 
controlar Ginásios e dominar a teoria da evolução, o Pokémon Go oferece aos 
Treinadores um prazer simples e inegável — encontrar e apanhar Pokémons.  
Ora, localizar o Pokémon mais desejável implica muito mais do que bater o bairro 
de telemóvel esticado na mão, na esperança de encontrar uma Squirtle num mar 
de Staryus. Para criar uma coleção admirável de Pokémons, tens de dominar como, 
porquê e (mais importante) onde desovam as criaturinhas. Continua a ler e vai 
capturá-los com objetivos.

SEGUIR OS SINAIS
Talvez no intuito de conservar  
o mistério dos jogos Pokémon originais 
para Game Boy, o Pokémon Go não dá 
um mapa detalhado da localização  
da maioria dos Pokémons que te 
rodeia. Se clicares na barra cheia 
de ícones de Pokémons no canto 
inferior direito do ecrã, abres outro 
ecrã a mostrar Pokémons nas tuas 
proximidades. A que distância  
estarão? Ninguém sabe ao certo, 
especialmente desde que a Niantic  
removeu do jogo os ícones rudimentares  
das «passadas» e encerrou todas  
as apps de rastreio exteriores,  
por enquanto. Assim, a localização  
dos Pokémons é mais uma arte  
do que propriamente uma ciência. 
Contudo, os Treinadores já  
deslindaram algumas regras básicas 
para ter aquele Onix ao seu alcance.  
O Pokémon que estiver mais perto  

SER UM ÓTIMO  
EXPLORADOR

O Pokémon Go tem inspirado Treinadores  
a descobrir a vizinhança em busca de 
Pokémons como estes jogadores aqui  
em Tóquio, no Japão.
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do canto superior esquerdo é o que 
está mais próximo de ti. Se deixares 
ligado o ecrã Nearby, do «Pokémon 
próximo», avançares numa direção  
e, quando vires um Pokémon mexer-se,  
te aproximares do canto superior 
esquerdo, irás na direção certa.

Assim que franqueares a distância 
até ao Pokémon de maneira a passá-lo  
para o topo da lista, deves poder 
encontrá-lo sem muito trabalho.  
Assim que estiveres a cerca de 70 metros 
de distância de um Pokémon, este 
aparece no teu mapa.

Já se chegou à conclusão que certos 
tipos de Pokémon aparecem com mais 

frequência em determinados ambientes 
no mundo real (consulta a tabela da  
p. 22 para mais detalhes), e o mesmo  
se verifica ao nível mais microscópico  
— Pokémons individuais a desovarem 
novamente no mesmo local exato.  
Se encontrares muitas vezes aquela 
Sandshrew numa viela ao pé da  
escola ou do escritório no intervalo  
do almoço, vai lá ver outra vez  
quando acabares o expediente,  
pois há boas hipóteses de ter  
desovado novamente, e de tu achares 
um método à prova de bala para 
recolher vários exemplares  
de determinado Pokémon. 

NEARBY

(1) Colocar isco (Lure) numa Pokéstop é certinho e direitinho para atrair mais Pokémons. Podes ver se  
há isco numa Pokéstop ao ver os confeitos cor-de-rosa a rodopiarem. Todas estas Pokéstops têm iscos!  
(2) Embora tenham acabado com o ícone de rastreio das passadas, ainda podes usar o ecrã «Nearby»  
para reduzir a busca.
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CAPTURAR POKÉMONS  
EM GRUPO
A Niantic, que é a empresa criadora do 
Pokémon Go, não atribui aleatoriamente 
o local de cada Hitmonchan e Snorlax. 
Os Treinadores mais diligentes têm 
apurado que os Pokémons tendem  
a desovar em zonas de maior atividade 
celular, ou seja, sítios onde as pessoas 
andam sempre agarradas ao telemóvel. 
Por conseguinte, mesmo que o 
Ash, o Brock e a Misty fossem com 
frequência para o interior localizar 
Pokémons, tu vais sair-te melhor mais 
perto de bancos, lojas, restaurantes e 
outras zonas de trânsito intenso (sem 
estorvares o funcionamento das coisas).

DISPONIBILIDADE 
CONSOANTE O LOCAL
Outra coisa a ter em mente será 
a disponibilidade dos Pokémons 
consoante o ambiente mas também 
o continente. Felizmente para os 
Treinadores desejosos de colecionar 
o máximo de Pokémons sem terem 
passaporte, o número de regiões 
exclusivas limita-se a quatro:  
o Mr. Mime atua na Europa, o Tauros dá 
marradas na América do Norte,  
o Farfetch’d predomina na Ásia  
e o Kangaskhan tem o seu lar na 
Austrália. Não te aflijas se não fores  
um passageiro frequente. Também  
os podes chocar com Ovos.

Tauros

CP

HP

Normal
Type

134.2 kg
Weight

STARDUST TAUROS CANDY

1.71 m
Height

P O W E R  U P

XL

103

Tauros CP

AR

A menos que estejas na América do Norte, é impossível encontrar o Tauros na natureza. Ainda podes 
chocar um Ovo, se tiveres a sorte de encontrar um! (3) (4)
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IVY ST. IVE
É a maior treinadora profissional de Pokémons do mundo, 
tendo elaborado, ao longo de décadas, um conjunto de dicas 
e truques que a transformaram na líder do Pokémon Go.

São vários os meios de comunicação — The New York 
Times, NBC, BBC, entre outros — que têm recorrido aos 
seus conselhos quando falam no jogo. Neste livro, a autora 
revela as suas próprias táticas, que permitirão a qualquer 
entusiasta do jogo tornar-se um especialista a apanhar 
Pokémons.

Há milhões de fãs do Pokémon Go em todo o mundo. Pessoas de todas as idades 
saem à rua com os seus telemóveis para capturar as pequenas criaturas. Todos 
querem ser o melhor treinador profissional de Pokémons, mas para isso é preciso 
conhecer os segredos do jogo:

•  Conhecer a melhor tática para combater e tornar-se um líder dos Ginásios;
•  Saber como usar os acessórios recolhidos em Pokéstops

         (Poções, Revive, e todos os outros…);
•  Escolher a melhor equipa;
•  Encontrar os locais onde se escondem os diferentes tipos de Pokémons;
•  Descobrir os segredos escondidos em cada Pokémon.

… E muito, muito mais!

Para os que querem iniciar-se no Pokémon Go
e para os que desejam tornar-se mestres do jogo, 
Pokémon Go: O Guia Não-Oficial é a ferramenta indispensável!

Este guia não foi aprovado pela 
Niantic, Inc., Pokémon, Nintendo / 

Creatures Inc. / GAME FREAK Inc. 
e Nintendo.
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A maior treinadora profissional
de Pokémons do mundo




