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Piranhas é um destino 
encantado em Alagoas

O Nordeste do Brasil tem 
muito mais a oferecer do que 
extensas praias paradisíacas 
e resorts aos turistas. Um 
exemplo é a pequena e histó
rica cidade de Piranhas, em 
Alagoas, à margem do Rio 
São Francisco.

Localizada a 267 km da 
capital Maceió e a 207 km de 
Aracaju (SE), Piranhas é re
pleta de antigas, históricas e 
coloridas casas e guarda em 
suas proximidades paisagens 
únicas, além de sua cultura e 
tradições. Como a única cida
de do Semiárido Brasileiro, 
tombada pelo Patrimônio 
Histórico, Piranhas foi pal
co, em 1938, da prisão e mor
te de Lampião, Maria Bonita 
e seu bando, guardando em 
sua história esse misterio
so capítulo da História do 
Brasil. 

Em seu centro histórico, 
o Museu do Sertão tem im
portantes relatos,  objetos e 
vestes dos temerosos canga
ceiros. Há ainda antigos ca
sarões, igrejas centenárias 

e monumentos totalmen
te preservados. No final da 
tarde, bares e restaurantes 
que funcionam nas históri
cas construções já começam 
a arrumar as mesas do lado 
de fora, preparando para a 
grande movimentação de
pois do pôr do sol.

Para quem vem de Ma
ceió, o acesso é pela rodo
via AL220 em uma viagem 
que dura em média 4 horas. 
Já de Aracajú, no Sergipe, o 
acesso é pela rodovia SE230 
e BR235. Outra alternativa 
para conhecer o local é con
tratar um passeio através de 
agências de turismo. Desse 
modo, é possível conhecer 
melhor a região e cidades vi
zinhas, como Canindé de São 
Francisco.

Um dos passeios imperdí
veis é pegar um catamarã e 
conhecer o Cânion do Xingô.  
Esse é o 5º maior cânion na
vegável do mundo, com lin
das paisagens e a possibili
dade um banho no Rio São 
Francisco. No trajeto, o en
contro com a imagem de 
São Francisco de Assis en
tronizada nas rochas torna 

a experiência ainda mais 
emocionante.

Localizada entre Pira
nhas e Canindé de São Fran
cisco, a Usina Hidrelé trica 
de Xingô oferece um passeio 
guiado aos visitantes que po
dem conhecer seus reserva
tórios e instalações, além de 
uma ampla e inesquecível 
vista do Rio São Francisco. 

Outro imperdível atra
tivo natural é o Vale dos 
Mestres, localizado a 41 
km de Piranhas, um desti
no perfeito para quem bus
ca aproveitar a natureza. O 
atrativo é formado pelo Rio 
São Francisco e está situado 
em meio a cânions e paisa
gens do Sertão, sendo possí
vel fazer passeios de barco e 
aproveitar trilhas e piscinas 
naturais. 

Na antiga Piranhas, há 
ainda a Grota dos Angicos, 
o exato local onde Lampião 
e Maria Bonita foram cap
turados e mortos. Essas são 
apenas algumas dicas do que 
encontrar em Piranhas, uma 
cidade surpreendente em 
pleno sertão alagoano. Vale a 
pena conhecer!
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A encantadora Piranhas, ao cair da tarde, prepara-se para receber os turistas

Piranhas proporciona aos visitantes diversos passeios ou simplesmente banho nas águas do Rio São Francisco


