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POUSADA  PIRAAÇU  
PESCARIA NA AMAZÔNIA   -   RIO  ARIPUANÃ 

  

No sul do Amazonas, surge mais um destino de pesca esportiva no Brasil: a POUSADA  PIRAAÇU, que 

fica  na margem do rio Aripuanã, na região de Apuí. A localização da Pousada permite que se  pesque numa 

região ainda bastante preservada, em plena selva amazônica,  onde a pescaria é feita no rio Aripuanã 

(afluente do Madeira) e nos seus afluentes Pachiuba,  Buiuçu,  Guariba  e  os lagos Guariba I e II.  

 

No trecho coberto pela Pousada se pesca uma grande variedade de peixes, tanto de couro como de escamas. 

Vejam a lista:  Piraíba, Pirarara, Tambaqui, Pirapitinga, Cachara, Jundiá, Tucunaré, Apapá, Caparari, 

Barbado, Jatuarana,  Matrinchã, Cachorra, Corvina, Aruanã e outros. Lá se pesca esses peixes o ano inteiro, 

com predominância dos peixes de couro no período de Janeiro a Junho (na cheia). A Pousada Piraaçu adota 

a prática da Pesca Esportiva (pesque e solte). 

 

A Pousada tem instalações para atender até 16 pescadores, em dois dormitórios quádruplos  e quatro 

dormitórios duplos, todos com ar condicionado e banheiro privativo. O restaurante é espaçoso, oferece ótima 

comida e tem ar condicionado, e a Pousada dispõe de Internet wireless e telefone GlobalStar. Os barcos são 

de cinco metros e meio, para dois pescadores, com motores de 30 hp, cadeiras, coletes, caixa térmica e o 

serviço de piloteiro nativo, conhecedor da região.  A alimentação é completa, com café da manhã, almoço, 

jantar, e petiscos.  

 

A Pousada oferece um pacote bastante completo, a partir de Porto Velho, com:  

– Embarque em Porto Velho para a Pousada em avião fretado (Cessna Caravan) às 8:00 h da manhã, 

chegando às 09:30 h na pousada, que possui uma pista particular  

– Pensão completa 

– Barco, motor e piloteiro  

– Gasolina dos barcos, sem limite  

– Bebidas (cerveja, refrigerantes e água mineral) sem limite  

– Iscas brancas (peixes da região)  

– Chumbadas.   

– Retorno para Porto Velho na manhã do 6º dia, após café da manhã, com chegada prevista para as 12:00 h. 

 

O pacote não inclui: 

– Transporte da origem até Porto Velho  

– Pernoite em Porto Velho  

– Licença de Pesca  

– Material de pesca  

– Bebidas destiladas (são vendidas pela Pousada)  

– Outras iscas (tuviras: são vendidas pela Pousada). 

  

Preço do Pacote, por pescador: sob consulta (incluído avião fretado). 

 

Pagamento: Sinal de reserva de 30% do valor do pacote (NÃO REEMBOLSAVEL), o restante deverá ser 

pago até 10 dias antes da viagem. Em caso de desistência, este não será devolvido. 

 

Restante do pacote e despesas extras serão pagos na Pousada, em dinheiro ou cheque. 


