
Piaçabuçu, em Alagoas, é onde o Rio São Francisco desemboca suas águas

A 184 km de Maceió, na divisa com 
o Estado de Sergipe, encontra-se 
o município de Piaçabuçu, um 

verdadeiro paraíso das águas, encon-
tro exuberante do rio com o mar, ilhas 
fluviais, dunas e muita vegetação. Pia-
çabuçu tem uma nobre história ligada 
à exploração do Rio São Francisco, em 
1660, coincidindo com o povoado des-
se município, onde o explorador portu-
guês André Dantas mandou construir 
uma capela em homenagem a São Fran-
cisco de Borja. Piaçabuçu foi elevada à 
categoria de vila apenas em 1882, desli-
gando-se de Penedo. 

É onde o São Francisco, o “Velho 
Chico”, que nasce de um fio na Serra 
da Canastra, em Minas Gerais, desem-
boca. Ao se juntar com o mar, as águas 
do São Francisco passeiam por mais cin-
co quilômetros sem se misturar com o 
sal do oceano, formando uma auréola 
prateada de beleza inconfundível. 

A população de mais de 16 mil ha-
bitantes - que se orgulham de ter uma Serviço / Services

Como chegar / How to get there

Acesso pela AL-101 Sul ou pela BR-101 Sul
Acess through the AL-101 Sul highway or through 
BR-101 Sul highway

Onde ficar e onde comer / Establishments

Pousada Chez Julie
Av. Beira-Mar, s/n – Pontal do Peba
Telefone: (82) 3557-1112

Pousada do Maninho
Av. Beira-Mar, s/n – Pontal do Peba
Telefone: (82) 3557-1133

Pousada Parque dos Coqueiros
Rua da Restinga, 20 – Pontal do Peba
Telefone: (82) 3557-1122

Pousada Santiago
Av. Amadeu Lobo, s/n – Centro – Piaçabuçu
Telefone: (82) 3552-1208

cena do mercado da cidade registrada 
no filme “Deus é Brasileiro”, de Cacá 
Diegues - vive da pesca, da agricultura, 
principalmente do cultivo do coco, pois 
são grandes produtores, e do turismo, 
com a ajuda do seu clima tropical e 
seco. 

A cidade, que fica entre Feliz Deser-
to, Penedo, Brejo Grande (SE) e o Oce-
ano Atlântico, também se destaca por 
ter o maior banco de camarões do Nor-
deste, resultado do volume de material 
orgânico jogado no mar pelo Rio São 
Francisco.

Piaçabuçu tem ao seu redor lugares 
maravilhosos, como Cabeço, lugarejo às 
margens do Rio são Francisco já na foz, 
onde a permanência dos turistas é de 
apenas uma hora, por determinação do 
Ibama. Outros locais seriam o povoado 
de Descanso e o povoado de Pixaim. 

O passeio até o povoado de Pixaim 
deve ser feito por um barco saindo de 
Piaçabuçu, que desce o Rio São Francis-
co entre canais e chega a um porto de-

serto. A partir da foz, são 4 km de cami-
nhada por uma trilha ecológica, onde 
encontramos cenas surpreendentes. En-
tre elas, destaca-se o tradicional encon-
tro das lavadeiras no Rio São Francisco. 
Os visitantes geralmente são recebidos 
pelo líder da comunidade, que os leva a 
um passeio de barco e conta as curiosi-
dades do local.

Também bastante visitada é a Praia 
do Pontal do Peba. Conhecida em todo o 
país pelos eventos pesqueiros, como a Gin-
cana de Pesca de Arremesso, tem 26 km de 
extensão e faz parte da Área de Proteção 
Ambiental (APA) do município. É lá que o 
rio desemboca. O mar é calmo, ideal para 
os banhistas, que podem se deleitar em 
águas mornas e tranqüilas. Em suas du-
nas, a melhor dica é o aluguel de buggies 
para se admirar melhor a natureza ao re-
dor. Belíssima praia marítima e fluvial, o 
Pontal da Barra é um verdadeiro berçário 
natural, onde são desenvolvidos projetos 
de proteção a tartarugas marinhas e aves 
migratórias.

A paisagem da grande faixa de co-
queiros em volta do Rio São Francisco, 
com belas dunas brancas que se perdem 
de vista, fazendo um belo contraste com 
o mar, é uma das maravilhas da cidade. 
Soma-se a isso o povo simples e sorri-
dente, que madruga para pescar o que 
será oferecido aos visitantes e morado-
res que passam os dias em Piaçabuçu.

Onde o rio vira mar
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A típica fortuna da gastronomia ala-
goana tem na região um de seus melho-
res exemplares. Após o fascínio com as 
paisagens aquecidas pelo sol intenso, a 
pedida é fazer uma leve caminhada pe-
las areias finas e, em seguida, saborear 
uma moqueca de peixe à moda local ou 
escolher entre os diversos pratos prepa-
rados com camarão. 

Piaçabuçu, in Alagoas, is where  the São Francisco river  
discharge its water

In the border of the Sergipe state and 184 
km from Maceió, is located Piaçabuçu. 
The place is truly a water paradise, full 

of dunes, fluvial islands and lots of wild 
vegetation. 

The history of Piaçabuçu is connected with 
the exploration of the São Francisco River 
in the year of 1660, when the portuguese 
explorer André Dantas built a chapel in 
honor of São Francisco de Borja. Piaçabuçu 
is the place where the São Francisco River 

When the river 
meets the ocean

discharges its water. The waters of the river 
travel for over five kilometers before they mix 
with the salty waters of the ocean. 

The local habitants support themselves 
through fishing, agriculture and especially 
through the culture of coconuts and tourism, 
helped by the tropical and dry weather.  

The city is located among Feliz Deserto, 
Penedo, Brejo Grande (SE) and the Atlantic 
Ocean and also stands out for having the 
biggest reserve of shrimps in the northeast 
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area due to the volume of organic material 
discharged in the ocean by the São Francisco 
River. 

Piaçabuçu is surrounded by marvelous 
places such as Cabeço, a small village in 
the border of the São Francisco River, where 
the tourists can only stay for one hour as 
a determination of the nacional agency of 
environmental protection (Ibama). Other 
places to visit would be the village of 
Descanso and the village of Pixaim 

The trip to Pixaim village starts with a 
boat ride along the São Francisco River, then 
the visitors go for a 4 km hike through an 
ecological track, where beautiful landscapes 
can be admired and at last they are welcomed 
by the leader of the village who takes them on a 
boat trip while local histories are being told. 

Another popular place is the Pontal do 
Peba beach, which is known by the fishing 
events and the warm and calm waters, 
perfect for swimming. If the visitors are 

interested in the dunes the best deal is to 
rent “buggies” (small cars) to better enjoy the 
local wonders.

In Piaçabuçu the major attractive is 
the coconut trees landscape around the São 
Francisco River as well as the magnificent 
white dunes near the bright sea. Add to 
this paradisiacal place the hard-working 
and warm-hearted population and the fine 
regional cuisine with its shrimp and fish 
dishes.  

Foz do Rio São Francisco
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