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PESCANDO NO ARAGUAIA E NO CRISTALINO 
POUSADA ASA BRANCA I – CRISTALINO 

 

Este é certamente um dos  melhores locais de pesca na região do rio Araguaia. A Pousada Asa Branca está 

localizada na barranca daquele rio, em frente à ilha do Bananal e um pouco abaixo da barra do rio Cristalino 

com o Araguaia. Essa localização privilegiada dá aos pescadores inúmeras opções de pesqueiros, tanto nos dois 

rios como também nas várias lagoas a que se tem acesso a partir do Cristalino. Praticamente todas as espécies 

de peixes da bacia do Araguaia são fisgados ali, como a Pirarara, o Apapá (dourada), a Piraíba, o Tucunaré, 

Cachorra, Barbado, Matrinxã, Palmito, Aruanã, Surubim Chicote, o Cachara, Traíra e vários outros.  Temos 

portanto pescarias dos gigantes de couro, como também oportunidades para pescar Tucunarés, Aruanãs, 

Matrinxãs e outros peixes nas iscas artificiais. A região é muito bonita e bastante conservada. 

 

A Pousada Asa Branca fica a 1490 Km de Belo Horizonte, sendo 1400 Km até a cidade de São Miguel do 

Araguaia, e mais 90 km até o porto de Fio Velasco, na margem do rio Araguaia.  Ali no porto os barcos da 

pousada estarão esperando os pescadores, para transportá-los pelo rio por cerca de 90 minutos, até a pousada. A 

pescaria assim já começa de uma forma divertida e pitoresca. 

  

A Pousada acomoda até 30 pessoas, em apartamentos quádruplos, acomodação em beliches, com ar 

condicionado  e banheiro individual, em construções simples  mas confortáveis. Tem um amplo restaurante, que 

serve também como salão de estar e lazer. Tem TV via satélite, telefonia celular rural, aparelhagem de som, 

mesas para jogos, e geração própria de energia. Dispõe de barcos com motores de 15 ou 25 Hp, com cadeiras de 

encosto, caixa térmica, coletes,  e serviço de piloteiros experientes, conhecedores da região. 

 

O transporte (NÃO INCLUSO) será feito em avião, de Belo Horizonte (Confins) até Goiânia. Em Goiânia os 

pescadores tomarão um micro-ônibus que os levará até o porto de Fio Velasco. De lá, seguirão nos barcos até a 

Pousada, num percurso de 90 minutos. 

 

Pacote: A Pousada oferece um pacote de pesca que inclui o seguinte: Pensão completa, com cinco dias de 

pesca (seis pernoites) - Serviço de barco, motor e piloteiro, com dois pescadores por barco - 20 (vinte) litros de 

combustível por barco / dia - Bebidas (cerveja, refrigerantes, água) sem limite - Iscas brancas da região – Um 

churrasco no período - Traslado por terra, de Goiânia a Fio Velasco, ida e volta - Traslado por água de Fio 

Velasco até a Pousada, ida e volta - Gelo. 

Pagamento: Sinal de 30%, e o restante parcelado, até a data da viagem. 

 

Obs.: 1) Este Pacote não inclui: Transporte aéreo de Belo Horizonte a Goiânia – Transporte de Goiânia a 

Pousada – Hotel em Goiânia (se for necessário) – Refeições no trecho terrestre - Licença de pesca - material de 

pesca - outras iscas – Outros itens não mencionados.   

2) É indispensável a licença de pesca embarcada, ou prova de aposentado ou de maior de 65 anos. 


