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Uma região de natureza abundante, unindo 
belezas únicas como o rio São Francisco e o 
cerrado mineiro. É neste ambiente que está 
localizado o bairro Beira Rio – na cidade 
de São Gonçalo de Abaeté-MG, vizinho de 
Três Marias.

O que espera por você aqui?

 contato genuíno com a natureza;

 mais de 150 espécies de peixes catalogadas, 
para pesca esportiva  embarcada ou em 
deques no rio São Francisco;

 estrutura completa com hospedagens e 
restaurantes com autêntica gastronomia 
mineira;

 hospitalidade tipicamente  mineira;

 cachoeiras, passeios náuticos e mais!

Visite
Beira Rio

Convidamos você a conhecer um pouco
de tudo o que está esperando a sua visita. 
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Explore,
desfrute,

contemple.

Também estamos nas redes sociais!
/visitebeirario
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Como
chegar

O acesso ao bairro Beira Rio é privilegiado. 
Afinal, a rodovia federal BR-040 passa ao 
nosso lado. Para quem vier de carro, esta é 
a principal porta de entrada: a 040, como 
é conhecida, começa em Brasília-DF e 
termina no Rio de Janeiro-RJ – facilitando 
a chegada para turistas de diversas partes 
do Brasil.
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a região?
Por que visitar

Se você precisa de um tempo para
se desligar dos problemas e se
reconectar com a natureza, o
Beira Rio é o seu lugar. Quer
saber por quê? 
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À beira do rio São Francisco, 
você vai se sentir vivo

graças ao contato direto
com a natureza.

São dezenas e dezenas de espécies de
peixes: o dourado, o tucunaré azul, o

pintado, o piau e o curimatã – que aqui
chamamos de curimba -  estão à sua espera!

Estrutura para relaxar e
passear pelo rio

e cachoeiras. 

Experiências turísticas
inesquecíveis para

a sua vida. 

7



Beira
Rio

O Beira Rio é um bairro tranquilo, que 
nasceu e cresceu no entorno do São 
Francisco. Foi às margens do Velho 
Chico que nascemos, crescemos e nos 
tornamos um lugar que surpreende a 
todo mundo que nos visita.

Paz, sossego, muitas belezas 
naturais e simplicidade: é isso o 
que você vai encontrar aqui. 

Somos um lugar de gente feliz e 
hospitaleira. Aqui, no Beiro Rio, é o São 
Francisco quem determina o ritmo das 
atividades. 
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São Francisco
Pesca no Rio

Se chegou até aqui, você já sabe: o rio 
São Francisco é nossa principal fonte de 
sustento e de vida. Para o bairro Beira Rio, a 
pesca esportiva tem significado especial. E
é justamente por isso que ela é uma
experiência inesquecível. 

Aqui na nossa região, o São Francisco tem 
profundidade média entre 5 e 6 metros,
além de pertencer a uma área de preservação 
permanente. Este é um dos motivos que 
fazem deste um roteiro imperdível para 
pescadores do Brasil inteiro: a fartura de 
peixes que se vê por aqui é impressionante. 
A olho nu é possível avistar vários cardumes, 
especialmente do curimatã.  

Por que tem tanto peixe no Beira Rio?

Na nossa região, são muitas  lagoas marginais 
que trazem vida ao Velho Chico. Ou seja, 
se você é apaixonado por natureza e pesca 
esportiva, precisa conhecer o Beira Rio. 
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Nossos
peixes

Não importa qual o seu estilo de pesca 
esportiva favorito. Seja embarcada ou em 
deques, são diversas espécies de peixes na 
região do bairro Beira Rio. Veja algumas delas!

Piau (Leporinus sp)
Embora não tão grande quanto outros 
peixes, é muito forte e arisco. Garantia de 
uma ótima luta na pesca esportiva. 

Dourado (Salminus franciscanus)
Esta espécie de dourado é exclusiva do 
Velho Chico. O dourado é um predador 
voraz, que nada contra a correnteza e pode 
ultrapassar 1,2m de comprimento. 

Pintado
(Pseudoplatystoma corruscans)
É o maior peixe da nossa região, chegando 
a até 1,8m. Para pescá-lo, são necessárias 
técnica e força na dose certa para conseguir 
fisgar e puxá-lo para o barco.  

Curimatã
(Prochilodus sp)
Em nossa região é chamado de curimba, 
mas é o mesmo peixe. É a maior espécie 
de curimatã e exige muita sensibilidade do 
pescador para a fisgada certa. 

Pacu
(Piaractus mesopotamicus)
Para pescadores esportivos, é bom saber 
que a característica principal dele é beliscar 
a isca. Isso pode facilitar a pesca, mas é 
preciso saber a hora certa de puxar a vara.

Tucunaré
(Cichla piquiti)
Além do azulão, existem diversas espécies 
de tucunaré introduzidas há décadas na 
região. O azulão pode chegar a 60kg. São 
peixes brigadores, que prometem ótimos 
combates com o pescador.
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Nossos
condutores

de pesca

A experiência de pesca esportiva no Velho Chico é extremamente marcante. Quer torná-la 
inesquecível? Aqui no Beira Rio temos diversos condutores de pesca que farão isso. 

Além da experiência na pescaria da região, eles conhecem cada pedaço do São 
Francisco desde que nasceram. E vão apresentar a você um rio como você 
nunca viu.

A lista dos condutores pode ser
vista em visitebeirario.com.br.
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O que
conhecer
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Passeios
náuticos

A água é, sem nenhuma dúvida, o 
maior tesouro do Beira Rio. Além 

da pesca esportiva, alguns dos 
nossos principais passeios têm a 

água como elemento central.

Passeio no rio até a usina

Passeio subindo o leito do Velho Chico até 
a barragem da usina hidrelétrica de Três Marias, 
onde podemos visualizar suas comportas, 
ouvindo histórias de pescadores locais.

Passeios na represa Três Marias

Diversas opções agendadas sob medida para 
realizar a pesca esportiva do tucunaré, ver 
cachoeiras, cânions, ilhas e outras maravilhas. 

Passeio de barco pela
Cachoeira Grande

Indicado para turistas que curtem aventura. É 
uma descida por corredeiras no leito original 
do rio São Francisco, que pode ser combinado 
com uma visita à represa ou estendido até 
o Pontal do Abaeté, onde as águas do Velho 
Chico encontram com as do rio Abaeté. 

Cachoeiras
A região do Beira Rio conta com 

diversas cachoeiras, com a beleza 
típica do cerrado brasileiro. 



História

A Igreja de Canoeiros é parte fundamental da história da nossa região. Fica em outro ponto 
da cidade de São Gonçalo do Abaeté, no vilarejo dos Canoeiros. 

Construída no século XVIII, ela é tombada pelo Patrimônio Cultural. A visita é indicada 
para quem gosta de passeios históricos: ela conta uma história menos conhecida da nossa 
região, famosa especialmente pelas águas do Velho Chico. 
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turísticas
Experiências
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da pescaA Arte

e o preparo
do peixe

Mais do que pescar na região do Beira Rio, 
este roteiro foi pensado e desenvolvido 
para quem quer viver daquelas experiências 
para nunca mais esquecer! 

O que é esta experiência?  

Ela traz uma vivência completa pelo 
universo da pesca esportiva: desde a 
montagem do equipamento até a hora de 
saborear um delicioso peixe assado na 
brasa às margens do lago de Três Marias, 
formado pelas águas do Velho Chico. 

Entre em contato com a Calangal Pesca e 
saiba mais.

Experiência de pesca para iniciantes
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cachoeiraTrilha,

e gastronomia
mineira

Uma imersão na natureza do cerrado 
mineiro de um jeito que você nunca viu!
 
Na região do  Ribeiro Manso, você vai fazer 
uma trilha deliciosa, desfrutar da cachoeira 
das Palmeiras, saborear a verdadeira comida 
de fogão a lenha, conhecer uma plantação 
de morangos única, – tudo respirando 
o ar puro da vida ao ar livre e ao lado de 
moradores locais no Recanto da Zezé. 

Entre em contato e saiba mais.

Taiana - (38) 99921-3015

Experiência rural
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AndrequicéVisita a
Um roteiro inspirado na obra Grande 
Sertão Veredas, do inesquecível 
Guimarães Rosa. 

Em uma região belíssima, você vai poder 
conhecer de perto alguns dos personagens 
vivos do autor, um dos maiores da literatura 
brasileira. É muita história e vivência, com 
visita a igrejas e museus, apresentação de 
dança, contação de histórias, conhecendo as 
bordadeiras de Andrequicé e muito mais! 

Entre em contato e saiba mais.

Samarra -  (38) 3754-6158

Introdução ao mundo de Manuelzão.  

Experiência cultural
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Agenda 
de eventos

Expo São Gonçalo

Festa típica da região, na cidade de 
São Gonçalo do Abaeté. Conta com os 

deliciosos pratos típicos da comunidade, 
shows com bandas e cantores e exposição 

de itens locais.  

Quando: no último final de semana de julho.

Festival Gastronômico
do Beira Rio 

Aconteceu a primeira vez em 2019, e 
voltará a partir de 2022 em caráter anual. 
É uma exposição e degustação de pratos 
típicos, com doces e salgados. A ideia é 
fortalecer e valorizar produtos locais. 

Quando: em julho. 

Barqueata

A barqueata é um arrastão de limpeza 
e conscientização ambiental. Diversos 
barcos descem 32km de rio, limpando 
as duas margens e conscientizando as 

pessoas da importância que ele tem para a 
população. 

Quando: em junho ou em outubro. 

Nossa região conta com alguns eventos anuais.
Coloque na agenda! 
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Hospedagens

Guia de
serviços turísticos

Hotel 3 irmãos
contato.hotel3irmaos@gmail.com
(38) 98818-9436
  @hotel3irmaos 

Hotel e Restaurante
Belas Águas
restaurantebelasaguas.com.br
reservas@hotelbelasaguas.com.br
(38) 3563-3051 / (38) 9907-1010
  @hotelerestaurantebelasaguas

Pousada Canto do Rio
pousadacantodorioo@gmail.com
(38) 3563-3100 / (38) 98814-0743
  @pousada.canto.do.rio

Pousada Chalés do Velho Chico
(38) 99163-4993
  @chalesdovelhochico

Pousada Doce Rio
pousadadocerio@hotmail.com
(38) 3563-3045
  @pousada_doce_rio 

Pousada Estância Modelo
pousadaestanciamodelo.com.br
pousadaestanciamodelo@gmail.com
(38) 98801-5033
  @pousadaestanciamodelo

Pousada Maria das Flores
pousadamariadasflores.com.br 
contato@pousadamariadasflores.com.br
(31) 99128-8782
  @pousadamariadasflores6024

Pousada Vila Mantilla
vilamantillapousada@gmail.com
(38) 98806-1423
  @pousada_vilamantilla

Chalés do Calangal Pesca
(31) 99291-3699
  @calangalpesca3marias

Hotel Tia Dora
hoteltiadora.com
reservas@hoteltiadora.com
(31) 98340-3242
  @hoteltiadora3m

Pousada América
(38) 98807-5974
  @pousadaamerica040

Pousada Norberto
(38) 99984-0315
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Gastronomia

Guia de
serviços turísticos

Xiquinhos Bar e Restaurante
(38) 9831-5049
  @xiquinhosbar_

Restaurante Rei do Peixe
(38) 98827-1865

Restaurante da Pousada
Canto do Rio
pousadacantodorioo@gmail.com
(38) 3563-3100 / (38) 98814-0743
  @pousada.canto.do.rio

Restaurante da Pousada
Doce Rio
pousadadocerio@hotmail.com
(38) 3563-3045
  @pousada_doce_rio

Restaurante Beira Rio
(38) 98416-2245
  @restaurantebeirario3m

Restaurante da Pousada
Tia Dora
hoteltiadora.com
reservas@hoteltiadora.com
(31) 98340-3242
   @hoteltiadora3m

Hotel e Restaurante
Belas Águas
restaurantebelasaguas.com.br
reservas@hotelbelasaguas.com.br
(38) 3563-3051 / (38) 9907-1010
  @hotelerestaurantebelasaguas

Restaurante da Pousada
Maria das Flores
pousadamariadasflores.com.br
contato@pousadamariadasflores.com.br
(31) 99128-8782
  @pousadamariadasflores6024

Restaurante da Pousada 
Estância Modelo
pousadaestanciamodelo.com.br
pousadaestanciamodelo@gmail.com
(38) 98801-5033
  @pousadaestanciamodelo

Restaurante e Pousada
Grande Rio
(38) 99858-0605
  @restaurantegranderio040
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Dicas
úteis

Clima

No bairro Beira Rio, o clima é o tropical – típico da 
região central do Brasil. Durante boa parte do ano 

as temperaturas são superiores a 23°C e chegando à 
casa dos 35°C. As chuvas costumam ser mais comuns 

durante o verão. 

Bancos

Existem diversos bancos próximos, com caixas 
eletrônicos disponíveis. A maior parte deles se encontra 

na cidade de Três Marias, distante apenas 4,5km do 
Beira Rio.

Telefonia

Em praticamente todo o território do Beira Rio 
funcionam todas as operadoras brasileiras, como Claro, 

Oi, Vivo e Tim. Assim como em praticamente todo o 
Brasil, nas áreas rurais, mais afastadas, o serviço de 

telefonia e de internet móvel é mais limitado. 

Formas de pagamento

Praticamente todos os comércios do Beira Rio, como 
meios de hospedagem, bares, restaurantes e lojas de 
artesanato, aceitam cartões de crédito. Algumas das 
empresas também operam com pagamentos via Pix.
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Este documento foi desenvolvido no âmbito do projeto de Apoio à Gestão Pública do Turismo de São Gonçalo do Abaeté, realizado 
pela Nexa e Instituto Votorantim e que tem a Turismo 360 Consultoria como Parceiro Técnico. O conteúdo foi elaborado em 

conjunto com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté e com o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). 

visitebeirario.com.br

@visitebeirario

@visitebeirario

Parceiro técnico: Apoio: Realização:

https://visitebeirario.com.br/
https://www.facebook.com/visitebeirario
https://www.instagram.com/visitebeirario
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