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Pousada Nascente do Araguaia 

Torixoréu – MT 
 

Segue abaixo mais informações do pacote de pesca na Região dos Canyons do Rio Araguaia. Nosso roteiro 

de pesca é um dos melhores do Brasil, com a estrutura de hospedagem, alimentação e pesca. Tendo o 

privilegio de estar na região do Vale do Encantado, peixes encontrados na região, Filhotes, Piraíbas, Jaús, 

Piraras, Pintado Cacharas, Caranhas, Barbados, Apapás, Cachorras Largas, Matrinchãs, Piaus, Curvinas, em 

fim uma grande variedade de peixes, e belezas naturais dos grandes paredões de pedras, corredeiras, várias 

cachoeiras, cachoeira termal e praias do Rio Araguaia. Venha viver esta emoção com total segurança e 

conforto. 

 

Localização: Localizado na divisa dos Estados GOIAS COM MATO GROSSO, com distancia de 410 KM 

da Capital Goiânia, e a 97 km da cidade de Barra do Garças-MT com o trecho todo de ASFALTO (Passando 

por BOM JARDIM DE GOIAS/ BALIZA/TORIXREU-MT), e a 57 Km (Passando po PONTAL-MT / 

TORIXOREU-MT (Sendo 14 Km de ESTRADA DE TERRA). Saindo da Capital Goiânia, você passa por 

Trindade, São Luiz, Iporá, Piranhas, Bom Jardim de Goias (Entra em Bom Jardim), Baliza, Torixóreu-MT. 

(Após a travessia da ponte que divide os estados, primeira rua a esquerda 150m. está localizado a pousada). 

OBS: O VÔO da Companhia AZUL, agora já Opera na Cidade de BARRA DO GARÇAS-MT, SAINDO 

DE VARIAS CAPITAIS DO BRASIL. 

OBS: Para Aviões Particulares a cidade de Baliza-GO Tem Pista para 1200Mts 

  

ESTRUTURA DE HOSPEDAGEM 

04 Apartamento Quádruplo com ar SPLIT 12.000btus, TV de Led 32', sinal de parabólica com 32 Canais, 

aparadouro e banheiro privativo, chuveiro quente, box em Blindex. 

03 Apartamento Triplo com ar SPLIT 12.000btus, TV de Led 32', sinal de parabólica com 32 Canais, 

aparadouro e banheiro privativo, chuveiro quente, box em Blindex. 

03 Apartamento Duplos/Casal com ar SPLIT 12.000btus, TV de Led 32', sinal de parabólica com 32 Canais, 

aparadouro e banheiro privativo, chuveiro quente, box em Blindex. 

01 Casa, com 01 Suite para ate 03 pessoas, 01 Quarto para 02 pessoas, 01 Quarto para ate 03 pessoas, com 

02 banheiros para atender os quartos, todos com AR SPLIT 12.000btus, TV de Led 32', sinal de parabólica 

com 32 Canais, aparadouro e, chuveiro quente, churrasqueira, American Bar, 02 Duchas, Mini Cozinha. 

Estrutura da Pousada: Restaurante / bar / Espaço Gurmet / Churrasqueira / Piscina / Duchas /Mesa de 

Snooker / Mesa de Jogos/Poker/ Lago de 2400m para pesca 24hs / Porto Flutunte / Ponto de Apoio para 

Almoço. 

Alimentação: Pensão completa, café da manhã, petiscos no barco, almoço, jantar e tira gosto. 

Estrutura de navegação para 02 pessoas: Barcos de 5/6 metros motor de popa 25hp/30hp/40hp, remo, 

poita, cadeiras, coletes salva vidas e caixa térmica. 

Estrutura de Porto no Rio Araguaia: Porto Flutuante com american bar, ducha, freezer, cadeiras, mesas, 

guarda volumes. 

Estrutura de Guarda Barco: Rampa elétrica para subida/descida de barco e embarque prioritário. 

Lago para Pesca Esportiva (24hs): Lago de 2400mt para pesca esportiva, com os peixes, Tambaqui, 

Tambatinga, Matrinchã, Piau, Pirarucu, Jau, Barbado, Pintado Cachara, Pirarara etc... 

Estrutura de Iscas vivas: 

07 Lagos para engorda e criação de iscas vivas (Caranha, Lambari, Piaus.) 

 

CONCEITO: 
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A Pousada trabalha sob o CONSEITO DA PESCA ESPORTIVA, temos como prioridade a preservação do 

local, peixes, fauna e flora, fazemos a restrição do abate dos peixes proibido por LEI , e da espécie JAU, 

Não abatendo nem pra consumo. É imprescindível a licença de pesca para conforme legislação ambiental 

vigente. 

 

Quanto às épocas para pesca no Rio Araguaia (REGIÃO DOS CANYONS): 
* Março / Abril (REGULAR): O Rio Ainda Esta Cheio, conforme as chuvas, é constante a presença de 

grandes peixes, Piraiba / Filhote / Pirarara, considerando como fatores o nível do Rio e a presença do peixe 

Candiru, para a pesca de pequenos bagres (Mandi Moela (ÓTIMO). 

* Final de Abril/Maio (BOM): O Rio já está em processo de baixa e a as águas já estão ficando limpa, e se 

inicia o processo da subida dos cardumes de peixes de escama, Caranhas, Matrinxãs, Piau Voador, 

Curimbata, e demais peixe de couro, são encontrados o ano todo nos Canyons (Jaú, Filhote, Piraíba, 

Pirarara.) 

* Final de Maio/Junho (OTIMO): O Rio já está com a água bem limpa, com os poços definidos, os 

cardumes ja estão em abundância,e também onde se inicia a subida dos cardumes de Pintados Cacharas, 

Mandi, Jurupensem, demais peixe de couro, são encontrados o ano todo nos Canyons ( Jaú, Filhote, Piraíba, 

Pirarara.) 

* Julho (Regular "Agua Fria") Neste período se encontra todos os peixes relacionados acima, a dificuldade e 

pela agua fria, a produtividade da pesca fica pouca, já para a pesca de peixes de cevas (Piaus, Pacus) não 

interfere,demais peixe de couro, são encontrados o ano todo nos Canyons ( Jaú, Filhote, Piraíba, Pirarara.) 

* Agosto , Setembro a Outubro: ((ótimo "água quente") ótimo para iscas Artificiais / Fly Fishing)), neste 

período Rio já esta com a água quente, e também muito limpa, a produtividade de pesca e muito boa, peixes 

desta época, Apapás, Cachorras Largas Cachorras Facão, Bicudas, e demais peixes de couro nos Canyons, 

Jaú / Filhote / Piraiba / Pirarara. 

Opções de pacote para pesca 

A Pousada possui opções de pacotes, onde o pescador poderá chegar na tarde anterior ao início da diária de 

pesca. Preferencialmente as chegadas na Pousada aos domingos a tarde (17:00hs) com a pesca iniciando na 

segunda-feira ou dia seguinte conforme chegada. 

 

Material de Pesca Para Locação: 

Material Pesado ( Vara / Carretilha / Linha ) = sob consulta 

Material Leve / Médio ( Vara / Carretilha / Linha ) = sob consulta 

 

HORARIOS: 

* As diárias de HOSPEDAGEM / CHEGADA(CHECK IN), inicia-se as 17:00hs  

* As diárias de PESCA, Café da manhã a partir das 06:40hs até as 08:00hs, almoço programado no RIO 

/POUSADA, Jantar as 20:00hs.  

* As diárias de SAIDA (CHECK OUT), após café da manhã.  

 

PACOTE COMPLETO – 02 Pessoas por barco + Piloterio 5/6mt 

Incluso no pacote 
Hospedagem com alimentação completa (Café, almoço, jantar, petiscos no barco, petiscos na pousada e 

churrascos durante o pacote). 

Bebidas no barco (Cerveja em lata 1 caixa (15 und. CERVERJA PALITO) por pescador/dia, refrigerante, 

água). 

Bebidas na pousada (Cerveja em garrafa, refrigerantes, água, sucos naturais). 
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Barco completo (cadeiras, caixa térmica, gelo, colete salva-vidas, motor 25/30/40HP) – 2/3 pessoas por 

barco. 

Combustível/Óleo 2 Tempo - Livre. 

Isca Branca - Peixes da região.(Fresco no Gelo) 

Iscas Vivas (tuvira / lambari). 

Chumbadas para pesca pesada. 

Drinks de caipirinha e caipiroska. 

  

Não incluso no pacote 

Tralhas de pesca.  

Chumbadas medias/leves.  

Licença de Pesca.   

Transfer até a Pousada. 


