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POUSADA SALTO DO THAIMAÇU 
PESCANDO NO RIO SÃO BENEDITO 

 

A Pousada “Salto do Thaimaçu” está situada numa região bonita e selvagem, de preservação permanente, 

no sudoeste do Pará, divisa com Mato Grosso.  Fica localizada nas margens do rio São Benedito, um 

afluente do rio Teles Pires (formador do Tapajós), famoso pela sua piscosidade e pela variedade de peixes 

esportivos que abriga. Lá encontraremos Pacus, Trairões, Cachorras, Bicudas, Matrinxãs, Tucunarés, 

Pirapitingas, Tambaquis, Corvinas, e os peixes de couro: Jaús, Pirararas, Cacharas, Capararis, Jundiás, 

Barbados, e outros.  

 

A pescaria é feita nos rios São Benedito, e no seu afluente rio Azul. É possível pescar também no posto 

avançado da Pousada, no rio Teles Pires, próximo das chamadas “sete quedas”, onde são encontrados jaús, 

piraíbas, pirararas e outras espécies de couro de grande porte. Assim, a pescaria pode ser planejada para se 

pescar em ambos os rios. 

 

Segundo nossa experiência e as informações da Pousada, as épocas de pesca se dividem em duas: 

 - De Janeiro a Maio (período de rio cheio): É a temporada dos grandes bagres: Piraíbas, Jaús, Pirararas, 

Jundiás, Barbados, Cacharas, Capararis, É também a temporada das Matrinxãs, e ainda, de Bicudas, 

Cachorras, Corvinas. 

 - De Maio a Dezembro (período de rio baixo): Todos os peixes de couro, todos os de escamas, exceto a 

matrinxã, e muitos Tucunarés, Tambaquis, Trairões, Corvinas, Pacus. 

 

A Pousada é a primeira reserva de pesca esportiva que foi criada no Brasil, e tem 1,4 milhão de hectares 

exclusivos, com 255 km de rios com algumas corredeiras, baías, lagoas e pequenos afluentes. Lá se pratica o 

pesque-e-solte, ou seja, os peixes são devolvidos vivos ao rio.  A Pousada acomoda até 24 pescadores com 

segurança e conforto, em apartamentos duplos com ar condicionado, frigobar e banheiro privativo (chuveiro 

elétrico).  O serviço é completo: hospedagem em Apto. duplo, com ar condicionado e banho privativo; 

pensão completa com café da manhã, almoço,  jantar, petiscos, e o cardápio é variado, incluindo frutas, 

verduras e legumes produzidos lá mesmo. A pesca conta com guias experientes e especializados, e é feita 

em barcos de 6 metros com motores de 25 hp, pescando dois pescadores por barco. Seu campo de pouso, 

situado confortavelmente ao lado da pousada, permite o pouso de aviões de médio porte. 

 

O Pacote de pesca (sob consulta) 

1 - Pacote sem bebida e sem combustível 

Compreende: hospedagem na pousada com pensão completa (incluído o jantar e pernoite, chegando de 

véspera), pescaria de cinco dias, barco, motor e serviço de piloteiro, iscas brancas da região, serviço de 

lavanderia. 

Pacote completo por pescador 

Compreende: O pacote básico mais bebidas (cerveja, refrigerantes e água sem limite) e gasolina do barco 

(sem limite). 

 

Forma de pagamento: 30% para confirmação da reserva, no fechamento.  O restante pode ser parcelado, até 

a chegada na Pousada. 
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Pescador pescando sozinho: acréscimo de 25% no preço do pacote.  

 

O Pacote não inclui: Transporte da origem até Alta Floresta, e traslado de Alta Floresta até a Pousada - 

Outras bebidas (os pescadores podem levar destilados, sem taxa de rolha) – Outras iscas - Equipamentos de 

Pesca - Telefonemas - Licenças de Pesca  -  Outros extras não mencionados acima. 

A Pousada tem chumbadas à venda, e dispõe de conjuntos de pesca (varas e carretilhas ou molinetes) de 

porte médio e pesado, que são alugados. (O cliente fornece a linha, anzol, etc). 

Poderão ser encomendadas iscas vivas (tuviras) que fazem sucesso com uma grande variedade de peixes 

daquela região. 

  

Transporte aéreo e traslado: 

A melhor maneira de se viajar para Alta Floresta é pela AZUL/Trip, que tem um voo diário que sai de 

BH(Confins) às 08:55 h da manhã, com escala em Goiânia e Cuiabá, chegando a Alta Floresta às 13:45 h.  O 

retorno  é também pela AZUL, com voo diário que sai de Alta Floresta às 14:15 h, com as mesmas escalas, 

chegando a BH(Confins) às 20:28 h. 

Outra opção é ir de véspera para Cuiabá por outra empresa aérea, pernoitando naquela cidade, e tomando no 

dia seguinte o avião da AZUL, que sai de Cuiabá às 12:35 h, chegando em Alta Floresta às 13:45 h.   

De qualquer forma, o melhor retorno seria pelo voo da AZUL  acima descrito. 

 

O traslado de Alta Floresta até a Pousada pode ser feito via aérea, em avião táxi aéreo monomotor Cessna 

para 5 pessoas, sob consulta, também dividido pelo número de passageiros.  (Preços atuais do táxi aéreo, 

sujeitos a reajuste). O traslado aéreo dura 35 minutos. O traslado de Alta Floresta à Pousada também pode 

ser feito por via terrestre, em caminhonetes cabine dupla 4 x 4, com ar condicionado,  transportando quatro 

passageiros, sob consulta,  ida e volta. (Por terra o traslado demora de três a três horas e meia). 

Tanto o transporte aéreo quanto via terrestre são tercerizados e sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

 

Nós estamos às ordens para mais informações e detalhamento. Lembramos que a garantia do período 

escolhido para a pescaria se consegue com a reserva antecipada.  


