
Fomento do Turismo Náutico e 
Ecoturismo – Importância para a região



Vapor Benjamim Guimarães
“O herói do Velho Chico”

É reconhecido e protegido por tombamento como
patrimônio histórico estadual, desde 1985, e
incorporada ao patrimônio histórico do município de
Pirapora, em 1997.



Histórico

O Benjamim Guimarães compara-se
a um museu flutuante, simbolizando
o auge da navegação fluvial no
estado na segunda metade do século
XX. A embarcação é a única no
mundo ainda funcionando pelo
sistema original a lenha e
caldeira. Foi construído em 1913
no Vale do Rio Mississipi (EUA) e
configura-se como um verdadeiro
museu flutuante.



Histórico

De potencial invejável, a
embarcação histórica tem como
uso principal passeios turísticos
na confluência entre os rios São
Francisco e das Velhas. O vapor
também recebeu apresentações
da “Sinfonia Velho Chico”,
formada por músicos da
Orquestra Sinfônica Jovem de
Pirapora.







Histórico

 Em 1985, inicia as obras Projeto de
Restauração do Vapor (Set-1895 a Out 1986),
realizada pelo PRESERVE – Programa de
Preservação do Patrimônio Histórico e
Artístico do Ministério de Transportes/
Companhia de Navegação do São Francisco.
Passou pela primeira obra de recuperação que
abrangia pintura e reparos pontuais no casco
e madeiramento.

 Em 1995 foi elaborado o Projeto para
captação PRONAC de Restauração e
Revitalização do Vapor Benjamim Guimarães,
pela Associação dos Amigos da Cultura
Piraporense;



Histórico

 No ano de 2002 a 2004, ocorreu uma grande
intervenção com serviços de substituição de peças
estruturais do piso, madeiramento em geral, pisos
do convés, janelas, portas, divisórias e pintura.
Esta fase foi acompanhada pelo Iepha. Nesta
mesma intervenção foram realizados serviços na
parte mecânica da embarcação que foi
acompanhado pela FRANAVE – Companhia de
Navegação do São Francisco. O acompanhamento
do Iepha fora originado de um convênio entre
Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de
Turismo de Pirapora, com aporte de recursos da
Caixa Econômica.



Ação Estratégica de Restauração
Licitação IEPHA 

 No ano de 2011 houve a realização de um anteprojeto
contratado pela EMUTUR, empresa de Turismo de
Pirapora.

 Foram realizadas 05 tentativas de contratação por
meio de licitação pelo Iepha entre os anos de 2016 e
2017, TP 01/2016 – 19/09/16; TP 02 31/10/16; TP
01/2017 – 08/11/2017; TP02/2017 – 01/12/2017.



Ação Estratégica de Restauração

 Tendo em vista a sucessão de licitação desertas, foi
realizada a contratação no valor de R$ 91.150,00,
assinado em março de 2018, contratado: MOC
Engenharia, cujo objeto contratado foi: serviços
especializados de engenharia naval com atualização e
revisão do projeto executivo de reforma e restauração
da embarcação com elaboração de planilha
orçamentária.

 Pretende-se uma ação de recuperação da estrutura da
embarcação, especificamente seu casco, e a
recuperação das instalações elétricas e hidráulicas do
vapor



Situação Atual

 O Iepha-MG encaminhou no início de maio de 2019, o
projeto de Restauração do Vapor Benjamim Guimarães à
Marinha do Brasil para análise. A previsão, segundo os
responsáveis da instituição, é que o projeto e planilha,
estando aptos para contratação, sejam liberados. E por se
tratar de obra pública, uma licitação deverá ser aberta.

 Foi realizada vistoria conjunta entre Iepha-MG, Marinha e
Empresa contratada, para analisar a situação atual da
embarcação e definir quais medidas emergenciais serão
tomadas antes da obra de restauração.

 Em relação ao recurso para a obra de restauração a
previsão orçamentária, até o fechamento do
projeto/planilha é de R$4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil).



Balneário das Duchas de 
Pirapora





Histórico

A partir da década de 60, Pirapora ganhou fama
como cidade praiana, graças a campanha turística
“Minas também tem praia, visite Pirapora” (autoria
de Eloy Ferreira Ramos) e uma obra visionária da
administração do Prefeito Eduardo José Hatem –
“Dudu”. Em 1968 ele construiu o Balneário das
duchas, obra considerada o primeiro grande
investimento da história municipal com o objetivo
de tornar a cidade um polo regional de turismo.



Moda praia na orla fluvial

A partir de então, a moda-praia de biquínis
passou a povoar a orla fluvial piraporense –
praia, duchas, cachoeiras e corredeiras,
coexistindo com o auge da navegação e a
tradicional atividade pesqueira no Rio São
Francisco. “Assim, pode-se afirmar, então, que a
inauguração das duchas e a chegada da moda do
biquíni em Minas marcaram o início da, então,
promissora vocação turística de Pirapora”,
destacam jornalistas e historiadores.





Situação atual

Ao longo da história destaca-se que
praticamente todas os atrativos turísticos de
Pirapora, estão relacionados ao rio São
Francisco, como: o balneário das duchas, o
Vapor Benjamin Guimarães, a Ponte Marechal
Hermes, a prática de esportes radicais como o
rafting e a canoagem, além de todos os eventos
e festas que são realizados com grande
frequência na orla fluvial, em frente ao Velho
Chico.



Situação atual
É importante destacar que não somente
Pirapora, mas várias localidades ao longo do rio
São Francisco sofrem com a erosão, o
desmatamento, o assoreamento e outras tantas
ações do homem. O assoreamento pode ser visto
no rio São Francisco, tanto a montante quanto a
jusante da Ponte Marechal Hermes. Para os
turistas que visitaram a cidade há muitos anos, a
paisagem impressiona, principalmente nos
períodos de estiagem.





Contato: (38)3741-2366 / (38)99837-2265
E-mail: receptivoemutur@gmail.com
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