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POUSADA RIO XINGU - (Xingu River Lodge) 

 
A Pousada está localizada num morro que domina a chamada Volta Grande do Xingu, um grande trecho do rio 

que corre dividido em diversos braços, com algumas corredeiras, e duas cachoeiras que impedem a navegação 

de porte e a pesca comercial.  Ali o Governo do Estado do Pará criou, em conjunto com o IBAMA, um sítio 

pesqueiro – APAP (Área de Preservação Ambiental Permanente) onde somente a pesca esportiva é permitida, 

ou seja, a Pousada Rio Xingu está localizada numa área ambientalmente protegida, onde é praticado o “pesque e 

solte”.  

 

A Pousada utiliza barcos de alumínio de 8,40 metros, onde pescam três pescadores confortavelmente, além do 

piloteiro que somente conduz o barco e opera o motor elétrico (o piloteiro não pesca). O rio forma em vários 

pontos baías de águas calmas (na estação seca), cuja profundidade média é de dois a três metros, locais 

favoráveis para se encontrar os tucunarés. Lá se pega tucunarés também no rio, em água corrente, e às vezes em 

locais próximos a corredeiras. Numa situação dessas, um tucunaré de três quilos praticamente dobra a força e a 

valentia, ajudado pela água corrente.  

 

Os tucunarés da região têm pesos variando de um a quatro quilos, às vezes maiores. Lá se pega também 

cachorras e bicudas, peixes de uma valentia incomum. Alternando a pesca de peixes de fundo com iscas 

naturais, a pesca com iscas artificiais visando os tucunarés, as bicudas, as grandes cachorras, e com alguns 

ataques de grandes piranhas, rápidas e brigadoras. Outro peixe que atacou nossas iscas artificiais com 

frequência é o jacundá, pequeno, porém valente. As cachorras pegavam nas iscas na meia água, nos poções 

existentes ao lado de água mais corrente, e lá existem exemplares beirando os dez quilos!  

 

A Pousada tem capacidade para hospedar até 20 pescadores, e oferece um pacote de cinco dias inteiros de pesca 

e seis pernoites, com entrada na Pousada numa sexta-feira à noite, pescando-se do sábado até a quarta-feira 

seguinte, e regressando na quinta-feira pela manhã, com embarque em Altamira para Belém às 10:45 h. 

 

O pacote deve ser pago com sinal de 30%, e o restante pode ser pago parceladamente. O Pacote inclui: pensão 

completa na pousada (em apartamentos duplos e triplos) com três refeições e petiscos; bebidas (cervejas, 

refrigerantes, água mineral); barco com cadeiras giratórias e coletes, caixa térmica, motores de popa de 25 hp e 

elétrico, gasolina do barco, iscas brancas da região, o serviço do piloteiro.  Inclui também o traslado, ida e volta, 

do aeroporto de Altamira à pousada, em Van com ar condicionado.  Não inclui: Transporte da origem até 

Altamira, licença de pesca, material de pesca, refeições durante a viagem, outras iscas, lavanderia, outras 

despesas não mencionadas.  

 

Nas situações de impedimento ou desistência do participante, por qualquer razão, a menos de 30 dias da data da 

viagem, a Pousada reterá 50% do valor do pacote, ou marcará, dentro da disponibilidade de datas, outro período 

para a realização da pescaria. Obs.: a Pousada vende chumbadas, a preço de mercado. 


