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1. APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta os resultados da avaliação técnica realizada pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM 
nos municípios de Canindé do São Francisco – SE, Piranhas – AL, Delmiro Gouveia – AL, Olho D’Água do Casado 
– AL e Paulo Afonso - BA, no período de 14 a 23 de Fevereiro de 2022, em atendimento ao ofício externo n° 
8/2022 do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, da SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOL-
VIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE do Estado de Sergipe, através Processo nº 48086.000259/2022-06, 
OFÍCIO Nº 7/2022/PR/CA-CPRM.

Os levantamentos de campo foram realizados pelos profissionais listados no quadro abaixo.

Quadro 1 - Profissionais que participaram dos levantamentos de campo.

Nome completo Cargo ou função Instituição

Anselmo de Carvalho Pedrazzi Pesquisador em Geociências Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Fernando Lúcio Borges Cunha Pesquisador em Geociências Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Rubens Dias Pesquisador em Geociências Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Ten.Coronel QOBM Luciano Santos Queiroz Diretor Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil 
de Sergipe

Capitão QOBM Alysson de Carvalho Santos Diretor Adjunto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E 
DEFESA CIVIL DE SERGIPE

Capitã QOBM Flávia Emanuela Cruz Almei-
da de Oliveira

Gerente de Planejamento e Gestão de 
Riscos

Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil 
de Sergipe

Sub Ten. BM R/R José Cícero de Oliveira 
Santos

Gerente de Resposta e Gestão de De-
sastres

Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil 
de Sergipe

2° Sgt. BM Alex de Carvalho Santos Chefe de Monitoramento e Segurança de 
Cenários de Riscos

Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil 
de Sergipe

Marcus Antônio Oliveira dos Santos Motorista Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Sustentabilidade

Prof. Ms. Jacqueline Barreto Leite Geóloga PROGEOLOGIA/ NUPEG/ UFS

Arielma Rodrigues Geóloga PROGEOLOGIA/ NUPEG/ UFS

Major QOBM Silvio Leonardo Prado Coordenador Geral Defesa Civil Municipal de Aracaju, SE

Ruan Victor Figueiredo Agente de Defesa Civil Defesa Civil Municipal de Aracaju, SE

Coronel BM Moisés Pereira de Melo Coordenador Defesa Civil Estadual de Alagoas

Major Rômulo Silva Guedes de Araújo Chefe da seção de coordenação e contro-
le operacional Defesa Civil Estadual de Alagoas

Subtenente BM Alex Sander Pacheco Setor de desastres tecnológicos Defesa Civil Estadual de Alagoas

1° Sgt. BM Sérgio Ricardo Freire de Oliveira Controlador Interno da Defesa Civil de 
Alagoas Defesa Civil Estadual de Alagoas

1° Sgt. Ricardo Freire de Oliveira Controlador Interno Defesa Civil Estadual de Alagoas

Adilson Lima Damasceno Coordenador Defesa Civil Municipal de Canindé do São Francisco, 
SE

Gleidson da Silva Lima Chefe da Divisão de Defesa, Apoio e Ação 
Comunitária

Prefeitura Municipal de Canindé do São Francisco, 
SE

Marcelo Eduardo Dias dos Santos Coordenador Defesa Civil Municipal de Olho D’Água do Casado, AL

José Reinaldo da Silva Alves Coordenador Defesa Civil Municipal de Piranhas, AL

Risoneide dos Santos Silva Coordenadora Defesa Civil Municipal de Delmiro Gouveia, AL

Emerson Leandro Costa de Oliveira Chefe de Unidade de Conservação ICMBio

Osmar Barreto Borges Analista Ambiental ICMBio

Albino Luciani Gonçalves Leal Técnico CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco
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1.1 Agradecimentos

Um especial agradecimento:

• Ao Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Sergipe, por garantir nossa segu-
rança durante os trabalhos;

• A Agência Fluvial de Penedo, da Capitania dos Portos de Alagoas - Marinha do Brasil, por nos garantir 
acesso total aos pontos de interesse;

• Ao Sr. Antônio Manoel de Carvalho Neto, presidente da ATOLX – Associação dos Operadores Turísticos 
do Lado Xingó, por viabilizar os trabalhos com toda a estrutura necessária; 

• E ao Sr. Eliseu Gomes, proprietário do Restaurante Castanho Ecológico, por ser nosso consultor histórico.

1.2 Objetivos

Este estudo objetiva:

• Registrar e caracterizar as principais áreas visitadas por turistas, indicadas pela Defesa Civil Municipal ou 
autoridade competente, que contenham áreas suscetíveis à ocorrências de processos geológicos que 
possam culminar em desastres, colocando em risco a população que frequenta tal localidade. 

• Subsidiar os administradores e órgãos públicos na tomada de decisões  voltadas à prevenção, mitigação 
e resposta a desastres provocados;

• Contribuir com a definição de critérios para disponibilização de recursos públicos destinados ao financia-
mento de intervenções nas áreas afetadas por movimentos de massa, enchentes, inundações e enxurradas.

É importante ressaltar que:

• Os resultados expostos no presente relatório representam as condições observadas no momento da 
visita de campo, as quais podem se alterar ao longo do tempo.

• O presente trabalho não constitui um mapeamento das áreas de risco geológico nem das áreas susce-
tíveis existentes no município, mas sim uma caracterização das áreas, habitadas ou não, que recebem 
turistas em regiões suscetíveis a algum processo geológico (queda, rolamento ou tombamento de blocos, 
deslizamentos, inundações, erosões). 

• Desta forma, não se descarta a possibilidade de existirem no município outras áreas de risco geológico 
não incluídas neste trabalho.

1.3 Aplicabilidades e limitações de uso

Este trabalho pode ser utilizado para:

• Subsidiar o poder público na seleção das áreas prioritárias a serem contempladas por ações destinadas 
à prevenção dos desastres em áreas turísticas com componentes geológicas na paisagem;

• Contribuir para a elaboração de projetos de intervenção estrutural em áreas suscetíveis à ocorrência de 
processos geológicos ligados a desastres;
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• Embasar a elaboração de planos de contingência e/ou manejo;

• Auxiliar a construção de sistemas de monitoramento e alerta de desastres;

• Direcionar as ações da Defesa Civil e autoridades competentes;

Este trabalho não deve ser usado para:

• Qualquer aplicação incompatível com a escala cartográfica de elaboração; 

• Substituir análises de estabilidade de taludes e encostas;

• Substituir projetos de engenharia destinados à correta seleção, dimensionamento e implantação de 
obras estruturais nas áreas vistoriadas;

• Avaliar a pertinência e eficácia de obras de engenharia de qualquer natureza;

• Prever quando ocorrerão eventos adversos nas áreas de risco;

• Determinar a energia, alcance e trajetória de movimentos de massa, enxurradas e inundações.

2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Os trabalhos aqui apresentados, foram motivados pelo evento ocorrido no lago da Represa de Furnas, na 
região do município de Capitólio – MG, em janeiro de 2022. 

A semelhança entre os cenários, de ambas atrações turísticas, serviu de alerta aos responsáveis pela admi-
nistração das áreas turísticas na região do Cânion do Xingó, de que algo semelhante pudesse ocorrer. Chegaram 
então a conclusão, de que era necessário realizar uma vistoria preventiva, com o intuito de fomentar o aumento 
da segurança dos visitantes e demais frequentadores. 

A atração é, de fato, um conjunto formado por 3 partes: os Cânions, que são os paredões rochosos que 
compõem as margens escarpadas do lago; o lago, que foi formado pelo represamento das águas do rio São 
Francisco e seus afluentes, criando o reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó; e Unidade de Conservação 
de Proteção Integral Monumento Natural do Rio São Francisco, que é administrada pelo ICMBio e abrange as 
terras ao redor do lago, com uma área de 26.736,30 hectares. 

A parte do Cânion do Xingó por sua vez, é na verdade um complexo de 3 cânions (principais) interligados, 
formados pela ação dos rios São Francisco, Xingó e Talhado, que ao longo de milhões de anos vem erodindo as 
rochas, em conjunto com o soerguimento da crosta terrestre, simultaneamente. 

Estima-se que o rio São Francisco, já escoava sobre a superfície da Terra no fim do período Cretáceo, seguindo 
a direção sudoeste-nordeste, rumando para o oceano Atlântico Equatorial, mas com o soerguimento da Bacia 
do Araripe, no sul do Ceará,  o rio mudou seu curso, passando a fluir na direção sudeste, desaguando na costa 
leste do Brasil.

Essa mudança de direção foi a responsável pela acentuada incisão no relevo, principalmente entre a Cachoeira 
de Paulo Afonso, na Bahia, e a cidade de Canindé de São Francisco, no Estado de Sergipe. Posteriormente, à 
época do Plioceno, essa incisão foi largamente ampliada por soerguimentos posteriores e também é associada 
à mudanças do nível de base do rio São Francisco, causadas por rebaixamentos do nível do mar durante as 
glaciações. 
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Figura 1 - Mapa de localização da Unidade de Conservação de Proteção Integral Monumento Natural do Rio São Francisco (em 
verde) e a área do lago reservatório (em azul).
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Figura 2 -  Vista aérea do lago da represa de Xingó, com margens formadas pelos paredões rochosos.

Figura 3 -  Vista aérea do lago da represa de Xingó, com margens formadas pelos paredões rochosos.
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3. JUSTIFICATIVAS 

A necessidade de transitar pelo lago, não só pelos turistas, mas também por funcionários da represa, da 
unidade de conservação, por pesquisadores e pelos moradores locais que dependem economicamente do lago, 
por si só, já fundamenta  um olhar mais cauteloso em relação aos seus perigos. Os turistas, por sua vez, além 
de navegarem pelo belo espelho d'água do lago, também são atraídos para perto dos paredões, devido a sua 
beleza única, contribuindo em muito para o número de visitantes.  

Devido a sua vastidão e sua complexidade geológica, existem variadas conformações de terreno, com parti-
cularidades próprias, não cabendo aqui, sua total explanação. Todavia, em geral, as margens do Lago de Xingó 
são suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa em praticamente toda sua extensão. Seus paredões, nos 
trechos de maior amplitude, podem chegar aos 80 metros de altura, o equivalente a um prédio de 25 andares 
e suas inclinações chegam a ser negativas, literalmente formando tetos sobre as águas do lago.

Figura 4 - Exemplo de paredão com inclinação negativa, na sua parte superior.

Figura 5 - Exemplo de paredão com elevada amplitude, ao longo do percurso feito pelos visitantes.
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Mesmo nos trechos onde as amplitudes e declividades do terreno ocorrem de forma mais suave e moderada, 
ainda é possível que ocorram regiões instáveis nas encostas. Processos como deslizamento e rastejo podem 
ocorrer onde os solos são mais espessos e o nível do lençol freático está mais próximo da superfície.

Outro fator preponderante, é o grau de fraturamento das rochas que formam os paredões, que varia de 
moderado a intenso. 

As principais famílias de fraturas observadas na região dos cânions são: as sub horizontais, que nos grani-
tóides ocorrem em espaçamentos regulares, mas que no arenito tendem a aproveitar o acamamento primário 
da rocha, sendo menos frequentes onde a camada é mais maciça, e em maior densidade onde o arenito é mais 
estratificado; e as subverticais, que podem existir em direções diferentes, normalmente concorrentes entre 
si. As famílias de fraturas inclinadas são menos comuns, com exceção das rochas do plúton Xingó, nas quais 
formam camadas tabulares mergulhando na direção nordeste.

Figura 6 - Imagem de deslizamento rotacional em margem não escarpada do lago Xingó, coordenadas 622230_N / 8345536_L / 24S. 
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Figura 7 - Imagem ilustrando as fraturas sub-horizontais no plúton Propriá, onde é possível constatar seu espaçamento regular.

Figura 8 - Imagem ilustrando as  fraturas sub-horizontais na formação Tacaratu.
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Figura 9 - Imagem mostrando família de fraturas subverticais na formação Tacaratu.

Figura 10 - Imagem ilustrando as fraturas inclinadas no plúton Xingó
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Essas famílias de fraturas, criam diferentes padrões de segmentação nas rochas. Cada um destes padrões gera 
um ambiente preferencialmente suscetível (mas não exclusivo) a um determinado tipo de processo geotécnico.

Os principais processos identificados foram: Tombamento rochoso, causado por um movimento em arco 
de um fragmento de rocha solto, apoiado apenas pela base; Queda de blocos, causado por um movimento de 
queda livre, de fragmentos de rocha, normalmente ligados ao paredão apenas lateralmente, sem apoio para a 
base; Rolamento de blocos, causado por fragmentos de rocha que podem rolar ou quicar devido a perda de 
apoio ou atrito em superfícies inclinadas; Desplacamento, causado pelo desprendimento de lajes ou placas 
rochosas, em um movimento deslizante sobre superfícies inclinadas. 

Figura 11 - Imagem de matacão rochoso suscetível a processo de tombamento, onde é possível constatar seu desacoplamento do 
resto do paredão rochoso, mantendo-se apoiado apenas pela base e já adernando para frente.

Figura 12 - Imagem de matacão rochoso suscetível a processo de tombamento, onde é possível constatar sua total separação do 
paredão rochoso, estando sustentado apenas por rochas fraturadas em sua base.
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Figura 13 - Imagem de blocos rochosos apoiados apenas lateralmente ao maciço (acima das setas vermelhas), suscetíveis ao 
processo de queda de blocos.

Figura 14 - Imagem mostrando local onde houve queda de bloco, que por sua vez, removeu a base de apoio da rocha acima.
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Figura 15 - Imagem de bloco rochoso com baixa estabilidade, suscetível a processo de rolamento de bloco.

Figura 16 - Imagem mostrando paredão onde o fraturamento inclinado (em vermelho) formou lajes suscetíveis ao desplacamento 
rochoso.
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Já a erosão superficial agindo nos paredões do cânion, possui menos impacto se comparado aos processos  
citados anteriormente. O clima árido da região oferece baixos volumes de chuva ao longo do ano, resultando 
apenas em sulcos rasos, ou pequenas cavidades formadas por lixiviação. Nota se também, falhas nas faces dos 
paredões, causadas pelo desplacamentos da capa de alteração. 

Nas bases dos paredões, onde o arenito permanece em contato com as águas do lago, foi observado a for-
mação de cavidades arqueadas de médio porte, geradas pela perda de coesão entre os grãos da rocha, devido 
a saturação por capilaridade. Nas porções superiores dos paredões, prevalece a erosão eólica.

Figura 17 - Imagem de paredão mostrando local onde já houveram desplacamentos rochosos.
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Figura 18 - Imagem mostrando pequenos sulcos formados por lixiviação.

Figura 19 - Imagem mostrando o desplacamento da capa de alteração na face do paredão.
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Figura 20 - gem mostrando área colapsada com teto arqueado na base do paredão, gerada pela perda de coesão  
dos grãos da rocha.

Figura 21 - Imagem mostrando os efeitos da erosão eólica no topo dos paredões.



18

Serviço Geológico do Brasil – CPRM

No entanto, os mesmos paredões que atraem os turistas à região, também são os responsáveis por criar 
situações de perigo aos visitantes.

Além dos parâmetros geotécnicos descritos acima, completam a justificativa, a presença humana e a exis-
tência de propriedades privadas, na região do lago e dos cânions.

Os  majestosos paredões rochosos e o magnífico espelho d'água, chegaram a atrair 719 mil turistas em 
2019 (na área do Monumento Natural do Rio São Francisco). Anualmente são cerca de 300 mil visitantes, que 
se aventuram em passeios de lanchas e catamarãs, saindo do pier Karrancas em Canindé de São Francisco, 
seguindo em percursos que os levam a diferentes atrações. 

Dessas atrações, como veremos a seguir, algumas são móveis e outras são fixas, algumas estão em terra 
firme e outras flutuando sobre as águas.

4. RESULTADOS

Foram analisadas as situações de 19 locais distintos, frente ao grau de perigo e risco, para eventos de 
movimentação gravitacional de massa, processos hídricos e erosão. Dessas áreas, 13 foram classificadas 
como de perigo alto, 3 como perigo moderado e 3 como perigo baixo. Estes locais foram organizados nas 
seguintes classificações: 

• Áreas associadas a movimentos gravitacionais de massa; 

• Áreas de risco geológico associadas a processos hídricos; 

• Áreas a serem monitoradas; 

• Áreas sem necessidade de monitoramento.

Figura 22 - Localização dos pontos visitados: 1 - Imagem de São Francisco, 2 - Talhado oeste, 3 - Talhado leste, 4 - Vale dos Mestres, 5 - 
Toca do Sal, 6 - Fazenda Mundo Novo, 7 - Pedra do Japonês, 8 - Pedra do Gavião, 9 - Furna do Morcego, 10 - Trilha Vai & Vem, 11 - Vale 
do Sal, 11.1 - Ponto Extra no Vale do Sal, 12 - Lagoa de Pedra, 13 - Trilha das Pinturas Rupestres, 14 - Restaurante Show da Natureza, 15 

- Cachoeira de Paulo Afonso, 16 - Praia da Cruz, 17 - Praia da Dulce, 18 - Restaurante Ecológico Castanho e 19 - Píer Karrancas.
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4.1 Caracterização das áreas associadas a movimentos gravitacionais de massa

Aqui estão listadas 12 áreas vistoriadas, que apresentaram grau de perigo alto para movimentação 
gravitacional de massa, incluindo os locais onde existe presença humana constante, edificações em terra e 
estruturas flutuantes.

4.1.1 Imagem de São Francisco

Localizado no município de Delmiro Gouveia – Al, próximo às coordenadas 621462_N / 8947543_L / 24S, 
a atração consiste em uma pequena capela natural, em uma reentrância formada por erosão, onde foi posi-
cionada uma imagem de São Francisco. Seu acesso é feito por uma escada metálica inclinada, pois a capela 
fica a uma altura de cerca de 12m no paredão acima do nível de água da represa. 

A razão para o acesso é basicamente para manutenção e para o acendimento de velas. Não há acesso 
indiscriminado de turistas, que se mantêm embarcados a uma certa distância, enquanto tradicionalmente, 
realizam suas orações.

Figura 23 - Imagem da capela natural onde está depositada a imagem de São Francisco e a escada metálica que dá acesso.
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O paredão do cânion no local, apresenta uma face irregular, com inclinações variando de 70° a 90°, inclusive 
com pontos negativos formando pequenos tetos e uma amplitude chegando a 30m de altura. Não ocorre 
acúmulo de sedimentos na base do paredão, como depósitos de tálus, pois sua inclinação na parte submersa 
se mantém alta até grandes profundidades.

Sua geologia é definida pela Formação Tacaratu, rocha sedimentar com predomínio de quartzo-arenitos 
e conglomerados, com intercalações de argilitos e siltitos. 

Seu fraturamento varia de baixo a moderado, sendo as fraturas subverticais, as mais notáveis e relevan-
tes. Fraturas sub horizontais ocorrem seguindo o acamamento original, principalmente em mudanças na 
granulometria. Sua parte inferior é distintamente mais maciça e compacta, mas com algumas áreas com 
lixiviação superficial.

Figura 24 - Imagem mostrando um catamarã parado ao largo do paredão, onde os visitantes podem contemplar o oratório. 
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Figura 25 - Imagem do paredão, onde é possível constatar a variação da amplitude e da inclinação, onde se encontra a imagem.

Figura 26 - Imagem exibindo o padrão de fraturamento subvertical, comum no local.
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Figura 27 - Imagem mostrando a borda recuada na parte superior do paredão, onde é possível constatar a existência de blocos de 
rocha fragmentados.

Figura 28 - Imagem mostrando em detalhe os blocos de rocha fragmentados, imediatamente acima da escada metálica.
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Na parte superior do paredão, da borda até o topo, ocorre um recuo das camadas de rocha, deixando 
para trás, um certo número de blocos de dimensões decimétricas segmentados e soltos, na direção exata 
da escada metálica que leva a imagem de São Francisco. Esses blocos caracterizam a área fonte de processo 
de queda e rolamento de blocos, que associado com a alta amplitude e declividade, classificam a área com 
grau de perigo alto para movimentos gravitacionais de massa.

4.1.2 Talhado oeste

Localizado no município de Delmiro Gouveia, próximo às coordenadas 621157_N / 8948155_L / 24S, a 
atração consiste na chamada Gruta do Talhado, com a presença de uma plataforma flutuante ancorada, 
onde os visitantes desembarcam para desfrutar da vista, se banharem em um cercado de bóias com cerca 
de 360m² e de onde embarcam em um passeio de canoa até o fundo da gruta propriamente dita. É o ponto 
mais visitado e procurado pelos turistas.

Figura 29 - Imagem mostrando a plataforma flutuante e sua área cercada para banhistas, entre os paredões do Cânion do Talhado. 
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O local é a foz de um antigo curso hídrico intermitente, que desaguava no riacho do Talhado, antes da cria-
ção da represa. Esse curso hídrico escavou as rochas, criando em seu trecho final, um corte muito profundo 
e estreito, além de uma foz em formato de anfiteatro, que posteriormente foi inundada.

Figura 30 - Imagem mostrando a entrada da Gruta do Talhado onde são realizados os passeios de canoa.

Figura 31 - Imagem mostrando a vista de cima da Gruta do Talhado, onde é possível constatar seu formato estreito e profundo.
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Figura 32 - Imagem mostrando as bordas superiores do cânion no acesso à gruta.

Figura 33 - Imagem mostrando o formato em anfiteatro do Cânion do Talhado.
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A conformação do local é de tal forma que, parece ao visitante estar cercado em ¾ (três quartos) de sua 
volta por paredões com até 30m de altura e com uma inclinação média maior que 80°. 

Os paredões do anfiteatro possuem faces relativamente planas, apesar da alta rugosidade, se comparadas 
com as paredes ao longo da “gruta”, que em alguns trechos, são bastante irregulares, formando protuberân-
cias e tetos onde os visitantes são obrigados a passar por baixo e a centímetros de distância.

Não ocorre acúmulo de sedimentos na base do paredão, como depósitos de tálus, pois sua inclinação na 
parte submersa se mantém alta até grandes profundidades.

Figura 34 - Imagem mostrando os paredões do cânion, onde é possível constatar a variação da amplitude, inclinação e rugosidade. 

Figura 35 - Imagem mostrando o interior da gruta, onde podemos constatar a proximidade entre os paredões opostos e o formato de 
suas faces, que em alguns pontos, praticamente obriga os visitantes a passarem por baixo das rochas.
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A geologia do local é definida pela Formação Tacaratu, rocha sedimentar com predomínio de quartzo-
-arenitos maciços e espessos e conglomerados com arcabouço granular a seixoso, com intercalações de 
camadas centimétricas de argilitos e siltitos.

Seu grau de fraturamento varia de baixo a moderado, sendo as fraturas sub horizontais as em maior 
quantidade, induzidas pelo acamamento primário. Mas são as famílias de fraturas subverticais as mais rele-
vantes, podendo criar em alguns pontos, um padrão de monólitos prismáticos ou tabulares, que se mantêm 
relativamente estáveis por se apoiarem uns nos outros.

Figura 36 - Imagem exibindo detalhes do arenito Tacaratu, onde podemos constatar a variação granulométrica da rocha.

Figura 37 - Imagem exibindo detalhes do arenito Tacaratu, onde podemos constatar a variação granulométrica da rocha.
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Ao longo dos paredões, mas principalmente das bordas superiores até o topo, é possível notar um grande 
número de blocos de dimensões decimétricas, segmentados e soltos, suscetíveis a processos de queda e 
rolamento de blocos. 

Já os monólitos formados pelas famílias de fraturas subverticais, mesmo estando relativamente estáveis, 
são suscetíveis a tombamento além de possuirem um maior potencial destrutivo em decorrência dos grandes 
volumes de rocha.

Figura 38 - Imagem mostrando paredão do cânion, onde é possível constatar o fraturamento subvertical da rocha.

Figura 39 - Imagem mostrando o topo do paredão, onde podemos constatar a presença de muitos blocos soltos,  
muito próximos à borda.
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Estes corpos rochosos suscetíveis a movimentação, associados com as altas amplitudes e declividades dos 
paredões, classificam a área como sendo de grau de perigo alto para movimentos gravitacionais de massa.

Já em se tratando da plataforma flutuante e sua área cercada para banho, por estarem a uma distância 
mínima menor que ½ (meia) vez a altura do paredão, pode ser classificada como sendo de risco alto para 
movimentos gravitacionais de massa.

4.1.3 Talhado leste

Localizado no município de Olho D`água do Casado – AL, próximo às coordenadas 621340_N / 8948283_L 
/ 24S, a atração consiste de duas plataformas flutuantes ancoradas, onde os visitantes desembarcam para 
desfrutar da vista e se banharem em dois cercados de bóias, o maior com cerca de 650m² e o menor com 
cerca de 150m², e de onde embarcam em um passeio de canoa ao longo do paredão.

Figura 40 - Imagem mostrando a estrutura flutuante e seu cercado para banhistas, onde podemos constatar a proximidade lateral 
com os paredões.
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Figura 41 - Imagem mostrando as plataformas flutuantes usadas na visitação turística e os cercados para banho.

Figura 42 - Imagem mostrando a plataforma onde embarcam e desembarcam os visitantes.
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O local é a foz de um antigo curso hídrico intermitente, que desaguava no riacho do Talhado, antes da 
criação da represa, escavando uma foz em formato triangular nos paredões do cânion, na margem do lago 
oposta à Gruta do Talhado.

O paredão ao sul é o trecho com maior amplitude, chegando a 45m de altura e com uma inclinação média de 
82°. Ainda no paredão sul, está presente um estreito sopé com declividade moderada. No centro do paredão, 
a nordeste, onde está a foz do leito escavado pelo curso hídrico intermitente, a amplitude do terreno diminui. 
O trecho norte do paredão está dividido em dois patamares, sendo o inferior o mais espesso, emergindo da 
linha d'água com uma inclinação já subvertical, sem presença de sopés. O segundo patamar, na parte superior, 
se apresenta ligeiramente recuado, em relação à borda inferior e possui baixa espessura.

Figura 43 - Imagem mostrando o corte escavado pelo curso hídrico nos fundos da reentrância no cânion.
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Figura 44 - Imagem mostrando as variações da amplitude e inclinação no paredão ao norte dos flutuadores.

Figura 45 - Imagem mostrando as variações da amplitude e inclinação no paredão ao sul dos flutuadores.
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A geologia do local é definida pela Formação Tacaratu, rocha sedimentar com predomínio de quartzo-arenitos 
espessos, maciços ou acamadados e conglomerados com arcabouço granular a seixo, com intercalações de 
argilitos e siltitos branco a lilás.

Seu grau de fraturamento varia de baixo a moderado, sendo a família de fraturas subverticais, as mais notá-
veis e relevantes, podendo criar em alguns pontos, um padrão de monólitos prismáticos ou tabulares, que se 
mantêm relativamente estáveis por se apoiarem uns nos outros. 

Tais monólitos, apesar de estarem em relativa estabilidade, são suscetíveis a tombamento, com alto poder 
destrutivo, em consequência do grande volume de rocha. As fraturas subverticais estão mais presentes no 
patamar superior da parte norte, o que contribuiu para a segmentação da rocha em pequenos blocos soltos, 
localizados muito próximos à borda.

Figura 46 - Imagem mostrando as rochas da formação Tacaratu, onde podemos constatar sua variação granulométrica, com arenitos 
amarelos em camadas espessas em cima de filitos e argilitos rosados e brancos em camadas centimétricas abaixo.
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Figura 47 - Imagem mostrando paredão do cânion onde podemos constatar o padrão de fraturas subverticais, presentes nos dois 
patamares do cânion.

Figura 48 - Imagem do topo do paredão, onde podemos constatar a presença de blocos e lascas soltas, muito próximos à borda.
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Figura 49 - Imagem exibindo a proximidade excessiva entre o flutuador menor e o paredão do cânion, diretamente abaixo de blocos 
segmentados próximos da borda.

Figura 50 - Imagem onde é possível constatar a proximidade excessiva entre o flutuador maior e o paredão do cânion.
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Estes corpos rochosos suscetíveis a movimentação, associados com a alta amplitude e declividade dos pare-
dões, classifica a área como sendo de grau de perigo alto para movimentos gravitacionais de massa.

Já em se tratando da plataforma flutuante e sua área cercada para banho, por estarem a uma distância mínima 
menor que ½ (meia) vez a altura do paredão, pode ser classificada como sendo de risco alto para movimentos 
gravitacionais de massa.

4.1.4 Vale dos Mestres

Localizado no município de Canindé do São Francisco - SE, próximo às coordenadas 616471_N / 8944177_L 
/ 24S, a atração consiste em uma enseada, com uma pequena praia arenosa ao fundo, cercada pelos paredões 
do cânion, onde os visitantes podem apreciar a vista e se banhar nas águas rasas.

O local é a foz do riacho Cachoeirinha, de caráter intermitente, que deságua no rio São Francisco. Esse curso 
hídrico normalmente seco, apresenta grandes elevações repentinas após chuvas fortes e concentradas. Esse 
comportamento permitiu que a rocha fosse escavada, criando um leito estreito e profundo entre paredões 
rochosos. Após a criação da represa, seu trecho inferior foi inundado, criando a enseada que hoje vemos.

Figura 51 - Imagem mostrando a praia arenosa onde os banhistas ocupam.
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Figura 52 - Imagem da entrada do Vale dos Mestres, cercada pelos paredões do cânion.

Figura 53 - Imagem aérea do Vale dos Mestres e seu terreno adjacente.



38

Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Os paredões laterais possuem amplitude variada, podendo chegar aos 25m de altura, com uma inclinação 
média de 70° devido a pequenos patamares e recuos erosivos se intercalando às faces verticais dos paredões. 
Ao fundo da enseada, após a pequena praia, o caminho se encontra bloqueado por blocos e matacões carac-
terísticos de depósitos de tálus.

A geologia local é definida pela Formação Tacaratu, rocha sedimentar com predomínio de quartzo-arenitos 
acamadados, rico em estratificações cruzadas e paralelas, marcas de ondas e conglomerados, com intercalações 
de argilitos e siltitos.

Figura 54 - Imagem mostrando as variações da amplitude e inclinação nos paredões ao redor da prainha.

Figura 55 - Imagem com vista de cima do local, onde podemos constatar a presença de blocos e matacões no fundo da enseada.
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Seu grau de fraturamento varia de moderado a alto, sendo que o paredão leste possui fraturas com mergulho 
suave (aprox. 12°) em direção à enseada. A principal família de fraturas subverticais possui direção sub-paralela 
à borda dos paredões, segmentando lajes e monólitos rochosos de tamanhos variados. 

Além desses, foram formados pela erosão, inúmeros outros blocos e matacões que estão soltos em super-
fícies muitas vezes inclinadas e/ou próximos às bordas superiores dos paredões em meio a vegetação.

Figura 56 - Imagem exibindo as estratificação cruzada no arenito Tacaratu.

Figura 57 - Imagem mostrando paredão a leste com fraturas de mergulho suave em direção a prainha.
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Figura 58 - Imagem mostrando o padrão típico das fraturas sub horizontais no arenito Tacaratu.

Figura 59 - Imagem de cima mostrando blocos e matacões segmentados por fraturas subverticais com direção sub-paralela às faces 
dos paredões.
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Figura 60 - Imagem mostrando face irregular de paredão, onde podemos constatar um ambiente suscetível à queda de blocos.

Figura 61 - Imagem de bloco solto, apoiado em superfície inclinada, próximo a borda do paredão, acima da área de banho da prainha.
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Figura 62 - Imagem de matacão arredondado, apoiado em superfície inclinada, próximo a borda do paredão, acima da área de banho 
da prainha, altamente suscetível a processo de rolamento de blocos.

Figura 63 - Imagem mostrando lascas de rochas instáveis em borda de paredão do cânion.
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Tal conformação do terreno, de amplitudes, declividades e fraturamentos, torna o local suscetível aos pro-
cessos de queda e rolamento de blocos, tombamento de rocha e desplacamento rochoso, o que classifica a 
área como sendo de grau de perigo alto para movimentos gravitacionais de massa.

4.1.5 Toca do Sal

Localizado no município de Canindé do São Francisco - SE, próximo às coordenadas 614342_N / 8945336_L 
/ 24S, a atração consiste de uma pequena baía formada entre o paredão do cânion e uma península escarpada, 
onde os visitantes podem apreciar a paisagem, destacando se a pedra do machado. Não ocorre desembarque, 
nem banhos no local. Nome se deve a antiga atividade de extração de salitre no fundo da baía.

Figura 64 - Imagem mostrando o fundo da baía cercada pelos seus paredões rochosos.
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Figura 65 - Imagem mostrando o ponto do cânion, de onde era extraído o salitre.

Figura 66 - Imagem da atração conhecida como “pedra do machado”.
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A baía em formato da Letra “U”, apresenta amplitude irregular ao longo do cânion, variando de 45m de altura 
no paredão ao sul (S) até 15m na ponta da península (P). Suas inclinações também variam. Na face sul, por se 
apresentar em patamares  formados pelo recuo erosivo da borda, sua inclinação média  é de aproximadamente 
70° e aumenta gradativamente até alcançar 90° de inclinação na extremidade da península.

Figura 67 - Imagem aérea mostrando o formato da baía da Toca do Sal, onde é possível discernir o paredão sul (S) e a península (P), 
bem como seu terreno adjacente.

S
P

Figura 68 - Imagem mostrando as amplitudes e inclinações do paredão ao sul da baía.
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Figura 69 - Imagem mostrando as amplitudes e inclinações do paredão ao norte da baía.

Figura 70 - Imagem mostrando o arenito Tacaratu, rico em estratificações cruzadas de médio porte.
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A geologia do local é definida pela Formação Tacaratu, já descrita anteriormente.

A rocha possui um grau  de fraturamento que varia de baixo a alto ao longo da área da baía. As fraturas sub 
horizontais tendem a acompanhar o acamamento primário da rocha, sendo que o recuo erosivo tende a ocorrer 
onde esta família de fraturas é mais densa. 

As fraturas subverticais ocorrem em distanciamentos irregulares, sendo menos frequentes no fundo da 
baía, a leste, e formam, em alguns pontos, um padrão de monólitos prismáticos ou tabulares, que se mantêm 
relativamente estáveis por se apoiarem uns nos outros.

Figura 71 - Imagem do paredão do cânion onde é possível constatar o padrão de fraturas sub horizontais, além de um sopé formado 
pelo acúmulo de tálus (abaixo da linha vermelha).
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Tal conformação do terreno, com altas amplitudes, declividades e grau de fraturamento, torna o local susce-
tível aos processos de queda e rolamento de blocos, e tombamento de rocha, tendo sido constatada até mesmo 
uma cicatriz recente formada pela queda de blocos, o que classifica a área como sendo de grau de perigo alto 
para movimentos gravitacionais de massa.

Figura 72 - Imagem da ponta do paredão, ao norte da baía, onde é possível constatar principalmente, o padrão de fraturas 
subverticais.

Figura 73 - Imagem do paredão do cânion, onde é possível constatar um depósito recente de blocos rochosos (círculo vermelho), 
formado pelo processo de rolamento.
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4.1.6 Fazenda Mundo Novo

Localizado no município de Canindé do São Francisco - SE, próximo às coordenadas 612672_N / 8945707_L 
/ 24S, a atração consiste em uma enseada, com um pequeno atracadouro para embarque e desembarque, 
principalmente de hóspedes da Eco Fazenda Mundo Novo. Nessa localidade os visitantes normalmente apenas 
apreciam a paisagem das embarcações, visto não ser comum a opção de  banho nas águas do lago.

As paredes do cânion ao sul da enseada apresentam as maiores amplitudes, podendo chegar aos 40m de 
altura, com inclinações que, na entrada da enseada são maiores que 70°, mas que se suavizam para uma média 
de 40° no fundo da enseada. 

A face norte da enseada possui a margem sinuosa com dois patamares escarpados (+/- 5m de altura o inferior 
e (+/- 15m de altura o superior) separados por uma superfície com inclinações moderadas (entre 15° e 40°) e 
relativamente ampla para os padrões do cânion (+/- 100m de extensão).

Figura 74 - Imagem mostrando a entrada do atracadouro da Fazenda.
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Figura 75 - Imagem aérea mostrando o formato da enseada e o terreno acima onde está localizado a Eco Fazenda Mundo Novo  
(seta vermelha).

Figura 76 - Imagem mostrando o patamar escarpado inferior do paredão a norte da enseada.
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A geologia do local é definida pela Formação Tacaratu, rocha sedimentar com predomínio de quartzo-
-arenitos, acamadados, rico em estratificações cruzadas, intercalados com camadas de conglomerados, de 
argilitos e siltitos. Estes duas últimas, ocorrem localmente em maiores espessuras do que visto em outras partes 
e são as responsáveis pela existência da superfície suavizada entre os patamares escarpados, já que suas baixas 
competências contra a erosão, favoreceram o arrasamento diferenciado do relevo.

O grau de fraturamento da rocha varia de baixo a alto ao longo da área da enseada. As fraturas sub horizon-
tais tendem a acompanhar o acamamento primário da rocha.

Já as fraturas subverticais ocorrem em distanciamentos irregulares, e formam em alguns pontos, um padrão 
de monólitos prismáticos ou tabulares, que se mantêm relativamente estáveis por se apoiarem uns nos outros.

Figura 77 - Imagem do arenito Tacaratu com sua abundante estratificação cruzada.
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É possível identificar ao longo de enseada, inúmeros blocos e matacões segmentados, soltos, próximos à 
borda ou distribuídos ao longo das faces do cânion  em meio a vegetação ou acumulados nas bases dos paredões. 

Com tal abundância de materiais rochosos  instáveis, aliados a conformação do terreno, de altas amplitudes, 
altas declividades e intenso fraturamento, o local se torna suscetível aos processos de queda e rolamento de 
blocos, e tombamento de rocha,  o que classifica a área como sendo de grau de perigo alto para movimentos 
gravitacionais de massa.

Figura 78 - Imagem do paredão do cânion, onde é possível constatar o padrão de fraturas subverticais, gerando os monólitos 
apoiados, suscetíveis a tombamento.

Figura 79 - Imagem mostrando blocos e matacões soltos ao longo da face do paredão, em meio a vegetação. 
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4.1.7 Pedra do Japonês

Localizado no município de Canindé do São Francisco, próximo às coordenadas 622776_N / 8944344_L / 
24S, a atração consiste em um afloramento de rochas “empilhadas”, que se assemelham a um rosto humano em 
contraste com o terreno ao redor, onde os visitantes podem apreciar a vista. No local não ocorre desembarque, 
nem é permitido o banho no lago. 

Figura 80 - Imagem de matacão de grandes proporções depositado no sopé do paredão, por processo de queda  
e rolamento de blocos.

Figura 81 - Imagem mostrando a Pedra do Japonês e seu terreno adjacente.
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Nesse trecho da margem leste do rio São Francisco, os paredões do cânion apresentam margens irregula-
res, com inclinações maiores que 50° (podendo chegar a 90°) e com amplitudes alcançando os 40m de altura.

O afloramento da Pedra do Japonês, que se ergue num pequeno promontório de forma imponente e se des-
taca do terreno ao redor por sua proeminência e pela falta de vegetação que cobre seu entorno, é o resultado 
da diferença de competência frente ao intemperismo físico e químico que atuou na área. 

A geologia do local é definida pelo plúton Propriá, uma suíte intrusiva de Biotita-Granito, não deformado, 
muito duro e pouco intemperizado. Pontualmente, aflora como um maciço rochoso, altamente fraturado.

A Pedra do Japonês possui 3 famílias principais de fraturas: uma subhorizontal, uma subvertical e uma incli-
nada. As fraturas sub horizontais ocorrem em maior densidade, com espaçamentos decimétricos relativamente 
equidistantes. As fraturas subverticais, são menos frequentes e correm com espaçamentos maiores e irregulares. 
Já as fraturas inclinadas são raras e ocorrem com forte mergulho para noroeste.

Essa conformação do fraturamento resultou em um alto grau de segmentação do maciço, se comportando 
como um conjunto de blocos soltos e empilhados. Esse fraturamento também favorece a percolação de água 
da chuva, o que tende a diminuir a coesão e resistência ao movimento de massa.

Figura 82 - Imagem ao longo no lago, com vista para a margem escarpada do cânion, onde é possível constatar  
suas amplitudes e inclinações.
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Figura 83 - Imagem lateral do maciço fraturado, onde é possível constatar a presença de blocos instáveis suscetíveis a queda.

Figura 84 - Imagem do padrão de fraturamento comum às rochas do plúton Propriá.
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Tal conformação do terreno, com altas amplitudes e declividades e intenso fraturamentos, torna o local 
suscetível aos processos de queda e rolamento de blocos, tombamento de rocha, permitindo classificar a área 
como sendo de grau de perigo alto para movimentos gravitacionais de massa.

4.1.8 Pedra do Gavião

Localizado no município de Piranhas - AL, próximo às coordenadas 627576_N / 8940850_L / 24S, a atração 
consiste em um afloramento de rochas “empilhadas”, que se assemelham a cabeça de um gavião, onde os 
visitantes param para apreciar a vista. No local não ocorre desembarque, nem é permitido o banho no lago. É 
o primeiro atrativo aos visitantes que embarcam no Pier do Canindé, junto ao Karrancas’s Bar e Restaurante. 

Nesse trecho da margem leste do rio São Francisco, os paredões do cânion apresentam margens irregulares, 
com inclinações variando entre 15° e 60° (chegando a 90° no maciço rochoso) e com amplitudes alcançando 
os 45m de altura. 

O afloramento da Pedra do Gavião, se destaca do terreno de modo abrupto, por sua imponência e pelo 
contraste entre da vegetação com o entorno. Se originou como resultado do diferencial de competências, frente 
ao intemperismo físico e químico do material rochoso na área.

Figura 85 - Imagem mostrando a Pedra do Gavião e seu terreno adjacente.
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A geologia do local é definida pelo plúton Propriá, descrito anteriormente. Pontualmente, aflora como um 
maciço rochoso, altamente fraturado.

Foram detectadas 3 famílias principais de fraturas na Pedra do Gavião,  uma sub horizontal e duas sub verti-
cais concorrentes entre si, em grandes quantidades gerando um alto grau de segmentação do maciço, gerando 
uma grande oferta de blocos soltos e instáveis. 

Esse fraturamento também favorece a percolação de água da chuva, o que tende a diminuir a coesão e 
resiliência ao movimento de massa.

Tal conformação do terreno, com altas amplitudes e declividades e intenso fraturamento, torna o local 
suscetível aos processos de queda e rolamento de blocos, tombamento de rocha, permitindo classificar a área 
como sendo de grau de perigo alto para movimentos gravitacionais de massa.

Figura 86 - Imagem mostrando a variação da amplitude e inclinação ao redor do maciço fraturado.
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Figura 87 - Imagem mostrando o maciço fraturado, onde é possível constatar o padrão de fraturamento na pedra do Gavião.

Figura 88 - Imagem mostrando a face sudeste do maciço fraturado com inclinação negativa (à direita) e blocos descalçados 
sustentados apenas lateralmente, suscetíveis a queda.
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4.1.9 Furna do Morcego

Localizada no município de Delmiro Gouveia – AL, próxima às coordenadas 588794_N / 8961683_L / 24S. 
A atração Furna do Morcego consiste em uma trilha declivosa entre os paredões do cânion e pelas ruínas de 
uma antiga construção, que leva a uma majestosa caverna, com uma entrada ampla e um vasto salão. No 
fundo foi erigido um altar, atualmente vazio. 

Atualmente, se encontra fechado a visitações turísticas para melhoria da infraestrutura. Área de pro-
priedade da CHESF – Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Era usada por Lampião e seu bando para se 
esconderem da polícia.

Figura 89 - Imagem de detalhe do topo da Pedra do Gavião, onde é possível constatar a presença de muitos blocos instáveis 
suscetíveis a queda e rolamento.
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Figura 90 - Imagem de cima, mostrando a entrada da Furna do Morcego e seu terreno adjacente.

Figura 91 - Imagem mostrando o interior da Furna do Morcego.
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A caverna ocupa o final de um braço escarpado do cânion, quase 50m abaixo da cota da superfície. O cami-
nho que leva a sua entrada, desce por uma escadaria, beirando os paredões do cânion até cerca da metade 
do caminho. Sua parte final é feita por entre as rochas irregulares que compõem o fundo do vale. A entrada 
da caverna, que é voltada para sudoeste, é cercada pelos dois lados por paredões com amplitudes que podem 
chegar a 46m de altura e com inclinações que variam entre 60° e 90°. 

No lado oposto à entrada da caverna, a uma distância de aproximadamente 150m, jaz às margens do lago 
da represa. O interior da caverna é parcialmente dividido pelos restos de uma “parede” natural, parcialmente 
erodida. No centro, existe uma elevação de aproximadamente 10m de altura, formada pelo acúmulo de material 
que cai das paredes e teto da caverna.

Figura 92 - Imagem mostrando o altar no fundo do salão.

Figura 93 - Imagem onde se pode ver a escadaria que constitui o acesso à entrada da caverna.
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Figura 94 - Imagem onde se pode ver, a trilha de acesso que leva a entrada da gruta e as ruínas de uma antiga construção.

Figura 95 - Imagem mostrando o lado oposto à entrada da caverna, ocupado por um braço da represa.
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Figura 96 - Imagem mostrando a parede da caverna parcialmente colapsada.

Figura 97 - Imagem mostrando interior da caverna, onde é possível constatar o monte formado pelo acúmulo de material caído do 
teto e das paredes.
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A geologia do local é definida pelo Complexo Belém de São Francisco, formado por uma variedade de Orto-
-Gnaisses-migmatíticos, intensamente dobrados e com grau de intemperismo avançado em muitas partes, 
principalmente ao redor do pórtico da caverna.

O grau de fraturamento da rocha varia de moderado a intenso, com famílias de fraturas verticalizadas 
tanto paralelas quanto concorrentes, fraturas com mergulho moderado com diferentes direções e fraturas 
sub-horizontais.

Essa miscelânia de fraturas gerou diferentes tipos de corpos segmentados de rochas, algumas delas em blo-
cos relativamente cúbicos, outras em lajes tabulares ou mesmo em lascas irregulares. Esse panorama também 
é muito favorável à percolação de água da chuva, inclusive nas rochas do teto da caverna.

Figura 98 - Imagem mostrando a entrada da caverna, onde é possível constatar as dimensões e  
o grau de intemperismo avançado nas rochas.
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Figura 99 - Imagem mostrando a composição migmatítica nas rochas do complexo Belém do São Francisco e seus intenso 
fraturamento.

Figura 100 - Imagem mostrando paredão do cânion, onde é possível constatar fraturas inclinadas formando lajes rochosas suscetíveis 
a desplacamento.



66

Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Figura 101 - Imagem de cima do paredão, onde é possível constatar a direção do fraturamento subvertical.

Figura 102 - Imagem do paredão, próximo a entrada da caverna, onde é possível constatar padrões de fraturas sub horizontais e 
fraturas moderadamente inclinadas.
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Essa conformação criou um ambiente onde o material rochoso é suscetível a quedas e rolamentos de blocos 
e desplacamentos. No teto da caverna existem muitas rochas segmentadas, pouco coesas, moderadamente 
intemperizadas, suscetíveis a queda livre. 

Sendo assim, toda a área desde a escadaria até o interior da caverna é classificada como sendo de grau de 
perigo alto para movimentos gravitacionais de massa.

4.1.10 Trilha Vai & Vem

Localizada no município de Paulo Afonso – BA, próximo às coordenadas 592200_N / 8955609_L / 24S, a 
atração consiste em uma trilha que se inicía a cerca de 400 metros a norte do povoado Rio do Sal, para depois 
seguir a leste por cerca de 1.000 metros até as margens do reservatório de Xingó, de onde os visitantes podem 
apreciar a vista.

A trilha começa em uma ampla superfície aplainada, de onde segue pela cumeada, para um promontório 
comprido que se torna cada vez mais estreito, com o topo variando de cerca de 140 metros de largura no início 
da trilha, para meros 2 metros no final. 

Suas vertentes laterais escarpadas, possuem inclinações variadas, desde 40° até paredões com 90° e ampli-
tudes que diminuem gradativamente com 60 metros de altura no começo da trilha, até 15 metros no final.

Figura 103 - Imagem aérea mostrando a parte final da trilha Vai & Vem e seu terreno adjacente.
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Figura 104 - Imagem mostrando a parte inicial da trilha com amplo topo aplainado, entre paredões escarpados.

Figura 105 - Imagem mostrando a trilha percorrendo o topo afilado entre vertentes íngremes.
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Figura 106 - Imagem mostrando a vertente, já com menor amplitude, abaixo do final da trilha.

Figura 107 - Imagem mostrando o flanco sul da península escarpada, onde é possível constatar sua amplitude e inclinação. 
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A geologia do local é definida pelo Plúton Xingó, um corpo de Leucogranito, pouco a moderadamente 
dobrado, com aspecto variando de maciço a acamadado, com intensa ocorrência de diques de pegmatito e 
notável presença de xenólitos máficos da rocha encaixante.

Seu grau de fraturamento varia de moderado a alto, em padrões irregulares, por vezes segmentando o Leu-
cogranito em camadas inclinadas. Podem também formar lascas de tamanhos variados e formatos irregulares, 
suscetíveis a queda e tombamento. 

Não foram observadas cicatrizes de proporções relevantes nas vertentes, o que não exclui a possibilidade 
de deslizamentos gravitacionais de massa, principalmente onde o topo é mais afilado.

Essa conformação do terreno implica em um grau de perigo alto, fundamentado nas amplitudes das vertentes 
no começo da trilha e na largura do topo no final da trilha.  

No começo da trilha, onde as amplitudes são maiores, o topo é também mais extenso e aplainado, permi-
tindo que a trilha esteja a uma distância segura das bordas. Nesse caso, as áreas de perigo ficam na base das 
vertentes, para risco de atingimento.  

Já no final da trilha, onde as amplitudes são menores, o topo é mais estreito e próximo às bordas das ver-
tentes, ainda íngremes. Nesse caso, as áreas de perigo ficam na própria trilha e suas laterais, para risco da área 
deflagradora dos processos geológicos.

Somente nas áreas aplainadas do topo, onde é possível se manter afastado a mais de 10 metros de ambas 
as bordas, o grau de perigo é baixo.

Figura 108 - Imagem da borda superior do flanco sul, onde é possível constatar a presença de padrão de fraturamento inclinado, 
mergulhando para nordeste.
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4.1.11 Vale do Sal

Localizado no município de Delmiro Gouveia – AL, próximo às coordenadas 589616_N / 8958303_L / 24S, 
a atração consiste em um restaurante às margens da represa, onde existe um ancoradouro para embarque e 
desembarque de visitantes e uma tirolesa, atualmente fora de funcionamento. 

Figura 109 - Imagem mostrando a borda do topo da península escarpada, onde é possível constatar a presença de lascas rochosas, 
suscetível a queda e tombamento.

Figura 110 - Imagem aérea mostrando o ancoradouro do restaurante Vale do Sol entre os paredões do cânion.



72

Serviço Geológico do Brasil – CPRM

A infraestrutura turística se aproveitou do local, onde existe uma suave reentrância do contorno da borda do 
cânion e onde os paredões estão mais distantes da margem da represa, criando um terreno com declividades 
moderadas.

Os paredões a oeste e leste do restaurante, possuem amplitudes que variam dos 35m a 70m de altura, com 
inclinações que partem dos aproximadamente 45°, na área aos fundos do restaurante e que aumentam grada-
tivamente para ambos os lados, chegando aos 90°.

A área com declividade moderada, foi formada pelo recuo erosivo diferenciado do paredão, deixando no 
local, uma rampa formada por depósitos de tálus.

A geologia do local é definida pelo Plúton Xingó, um corpo de Leucogranito, pouco a moderadamente 
dobrado, com aspecto variando de maciço a acamadado, com intensa ocorrência de diques de pegmatito e 
notável presença de xenólitos máficos da rocha encaixante.

Figura 111 - Imagem mostrando catamarã no ancoradouro do restaurante e área de lazer.
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Figura 112 - Imagem mostrando a variação da amplitude e inclinação do paredão nordeste.

Figura 113 - Imagem mostrando a variação da amplitude e inclinação do paredão sudeste.
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Figura 114 - Imagem mostrando o terreno a montante do restaurante, formado por depósito de tálus.

Figura 115 - Imagem mostrando paredão com fraturamento irregular, com sopé formado pelo acúmulo de blocos rolados.
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Seu grau de fraturamento varia de moderado a alto, em padrões irregulares, por vezes segmentando o 
Leucogranito em camadas inclinadas, mergulhando para nordeste. 

Podem também, formar lascas de tamanhos variados e formatos irregulares, suscetíveis a queda e tomba-
mento. O próprio depósito de tálus a montante do restaurante, conta com grandes volumes de material rochoso 
inconsolidado, suscetível a deslizamentos. Sendo assim, o imóvel usado como restaurante se encontra em local 
com risco alto para movimentos gravitacionais de massa. 

Foi observado uma cicatriz de pequeno porte, de queda de blocos, no paredão oposto, em frente ao restaurante. 

Portanto, a área também é classificada com grau de perigo alto, frente a movimentos gravitacionais de massa.

4.1.11.1 Extra

Ainda na área de abrangência do Vale do Sal, próximo às coordenadas 591329_N / 8957239_L / 24S, fica 
uma uma pequena reentrância de formato triangular, onde se vislumbra a futura instalação de uma plataforma 
flutuante para propósitos turísticos.

Nesse ponto, o paredão do cânion se afasta da margem da represa, criando uma rampa com declividades 
moderadas, formada por depósitos de tálus. Os paredões em ambos os lados da reentrância possuem ampli-
tudes com aproximadamente 70m de altura e inclinações maiores que 75°. 

Seu grau de fraturamento varia de moderado a alto, em padrões subverticais, ou com mergulhos moderados, 
com densidades irregulares. 

Podem também, formar lascas e blocos de tamanhos variados e formatos irregulares, suscetíveis a queda 
e tombamento.

Figura 116 - Imagem mostrando a reentrância entre os paredões do cânion, com amplitude notavelmente menor e inclinações 
moderadas comuns a rampas de tálus.
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Figura 117 - Imagem mostrando a variação da amplitude e inclinação em paredão do cânion, onde é possível constatar um padrão de 
fraturas subverticais. 

Figura 118 - Imagem mostrando a variação da amplitude e inclinação do paredão sudeste, além de sua face irregular e rugosa.
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Devido a sua conformação geotécnica, levando em consideração as amplitudes, inclinações, litologia, grau 
e padrão de fraturamento, bem como as dimensões da área de atingimento, o local pode ser classificado com 
grau de perigo alto, frente a movimentos gravitacionais de massa.

4.1.12 Lagoa de Pedra

Localizada no município de Paulo Afonso - BA, próximo às coordenadas 596301_N / 8956038_L / 24S, recebe 
esse nome por estar a cerca de 2,5 KM a norte da localidade de Lagoa de Pedra. A atração consiste de uma 
reentrância irregular nos paredões do cânion, sem infraestrutura para visitação. Local de parada de embarcações 
para contemplação da paisagem apenas.

Figura 119 - Imagem mostrando base do paredão, onde é possível identificar enxames de diques de pegmatito e aplitos félsicos nas 
rochas do plúton Xingó.
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Com relevo formado pela dissecação da superfície aplainada, por canais de drenagem incisos, criando aber-
turas no paredão do cânion e recuo em relação à margem da represa. 

Vertentes com amplitudes variando de 40 a 80 metros de altura e inclinações maiores que 55°, chegando a 
90° em alguns trechos. Sopés formados pelo acúmulo de depósitos de tálus.

Figura 120 - Imagem mostrando as falhas no paredão do cânion, formadas por drenagens dissecantes, que criaram reentrâncias nas 
margens do lago reservatório.

Figura 121 - Imagem mostrando a variação da amplitude e inclinação no paredão a leste da Lagoa de Pedra.
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A geologia do local é definida pelo Plúton Xingó, já descrito anteriormente.

Seu grau de fraturamento varia de moderado a alto, em padrões irregulares, por vezes segmentando o 
Leucogranito em camadas inclinadas, mergulhando para nordeste. 

Podem também, formar blocos e lascas de tamanhos variados e formatos irregulares, suscetíveis a queda, 
rolamento e tombamento.

Figura 122 - Imagem mostrando a variação da amplitude e inclinação no paredão a oeste da Lagoa de Pedra. 

Figura 123 - Imagem mostrando paredão do cânion, onde é possível notar um padrão de fraturamento inclinado, mergulhando 
para nordeste. Pode-se constatar também descontinuidades na face do paredão que sugerem eventos pretéritos de 

desplacamento de lajes e lascas.
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Devido a sua conformação geotécnica, levando em consideração as amplitudes, inclinações, litologia, grau 
e padrão de fraturamento, bem como as dimensões da área de atingimento, a área pode ser classificada com 
grau de perigo alto, frente a movimentos gravitacionais de massa.

4.2 Caracterização das áreas de risco geológico associadas a processos hídricos

Aqui estão listadas a área vistoriada, que apresenta grau de perigo alto, para processos hídricos como 
enxurradas, enchentes e inundações.

4.2.1 Trilha das Pinturas Rupestres

No município de Canindé do São Francisco – SE, próximo às coordenadas 616324_N / 8943704_L / 24S , em 
um vale encaixado em rocha arenítica e uma trilha, em meio a curso d'água intermitente, levam a alguns sítios 
arqueológicos, com o registro de gravuras e pinturas rupestres. 

O local é ponto de visitação controlado pelo ICMBio sendo área de alta propensão a um turismo com ênfase 
na antropologia e pesquisas científicas. 

Figura 124 - Imagem mostrando o leucograníto cortado por diques pegmatíticos de pequenas proporções do plúton Xingó e seu 
padrão de fraturamento inclinado.
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Atualmente está interditado por conta do vandalismo, degradação ambiental e descarte de lixo. Há também 
a prática de rapel e acampamento nas  marquises naturais, com risco de desprendimento e quedas (induzidas) 
dessas feições rochosas. 

Observou-se, principalmente, o Perigo Alto a enxurradas e cabeças d'água no pequeno curso d 'água.

Figura 125 - Sítio arqueológico Vale dos Mestres. Marquise natural em arenito, próxima a curso d 'água intermitente.

Figura 126 - Pinturas rupestres. Mãos espalmadas e figuras que lembram plantas semelhantes a bromélias.
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4.3 Áreas a serem monitoradas (sem risco iminente)

Aqui estão listadas as 3 áreas vistoriadas, que apresentam grau de perigo moderado. São locais onde as 
condições do terreno são estáveis o suficiente para que não representem perigo imediato, de que qualquer 
evento natural causado por processos geológicos, ocorra em proporções relevantes.

4.3.1 Restaurante Show da Natureza

Localizado no município de Olho D`água do Casado - AL, próximo às coordenadas 621523_N / 8949063_L / 
24S, a atração consiste em uma infraestrutura de alvenaria para refeições, junto a uma área de desembarque 
de visitantes e que permite o banho próximo à margem.

Figura 127 - Imagem mostrando o restaurante Show da Natureza e seu terreno aos fundos.

Figura 128 - Imagem aérea do restaurante, mostrando suas edificações.
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A implantação das edificações se aproveitou do fato do paredão do cânion estar relativamente distante 
da margem do lago/represa, em um terreno com baixa declividade. Esse terreno é formado pelo acúmulo de 
material deixado devido ao recuo da borda, que o paredão sofreu pela erosão. 

Na margem oposta também ocorre conformação semelhante, existindo um modesto sopé, com declividade 
menor que a parte superior do paredão, devido ao depósito de tálus.

Figura 129 - Imagem aérea dos fundos do restaurante, onde é possível aferir que se encontra a uma distância relativamente segura 
(˃ que h/2 ) do paredão.

Figura 130 - Imagem mostrando margem oposta do lago, em frente ao restaurante. É possível verificar a variação das inclinações 
entre a rampa de tálus no sopé e o paredão rochoso acima.
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Entretanto ao sul do restaurante, o paredão volta a se aproximar da margem do lago, com uma face irregular 
onde suas inclinações variando de 80° na base, passando por tetos negativos nas cotas intermediárias, para 
suavizar ao longo da borda superior, onde sua amplitude pode chegar a 40m de altura. 

O paredão do cânion na margem oposta alcança amplitudes ainda maiores, chegando aos 60 metros de 
altura, embora com inclinações maiores que 60°. 

Os paredões são formados pela Formação Tacaratu, rocha sedimentar com predomínio de quartzo-arenitos 
e conglomerados, com intercalações de argilitos e siltitos. 

Seu grau de fraturamento varia de moderado a alto, tanto com fraturas sub-horizontais acompanhando o 
acamamento primário, quanto sub-vertical com distanciamentos irregulares. 

É possível notar muitos blocos soltos e até matacões, ao longo dos paredões, suscetíveis a processos de 
queda e rolamento, o que associado com a alta amplitude e declividade, classificam a área dos paredões nas 
laterais e a frente do restaurante, como sendo de grau de perigo alto para movimentos gravitacionais de massa. 
Porém, são áreas não frequentadas pelos visitantes e assim devem ser mantidas.

Já em se tratando das edificações do restaurante, por estarem a uma distância mínima maior que ½ (meia) vez a 
altura do paredão, pode ser classificada como sendo de risco moderado para movimentos gravitacionais de massa.

4.3.2 Cachoeiras de Paulo Afonso

No limite entre os municípios de Paulo Afonso no estado da Bahia e Delmiro Gouveia no estado de Alagoas, 
próximo às coordenadas 588194_N / 8961618_L / 24S, fica localizada a atração, que consiste de um conjunto 
de cachoeiras e corredeiras formadas pelo rio São Francisco.

Figura 131 - Imagem mostrando paredão formado pelo arenito Tacaratu, onde é possível constatar a variação granulométrica, com 
camadas conglomeráticas entre estratificações cruzadas.
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Na margem baiana, as cachoeiras podem ser contempladas de um mirante, de propriedade da Usina Paulo 
Afonso IV, pertencente ao complexo de Paulo Afonso da CHEF – Companhia Hidrelétrica do São Francisco, com 
acesso controlado e boa estrutura turística. 

O local conta com um teleférico que liga o mirante à Ilha do Urubu, de onde é possível avistar ao longe, a 
Furna dos Morcegos. A área também é usada para prática de esportes radicais como rapel e a ponte metálica 
é usada para bungee-jumping. Na margem alagoana a visitação se dá pelo acesso à antiga Usina Angiquinho (a 
pioneira na área, construída pelo coronel Delmiro Gouveia).

Figura 132 - Imagem mostrando a entrada da Usina paulo Afonso IV, que dá acesso às cachoeiras.

Figura 133 - Imagem mostrando as Cachoeiras da ilha do Urubu.
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Figura 134 - Imagem mostrando as Cachoeiras de Paulo Afonso.

Figura 135 - Imagem mostrando as Ruínas da Usina Angiquinho.
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A partir do reservatório Moxotó, o rio São Francisco segue seu caminho por um leito acidentado, formando 
corredeiras entre margens rochosas, ladeadas pela trilha do Algorão, até chegar a um desnível abrupto do ter-
reno, e se espalhando por quedas d’água entre os paredões do cânion, que podem alcançar os 80 metros de 
altura e com inclinações chegando em muitas partes a 90°. 

Atualmente, devido ao nível do reservatório estar alto, a vazão liberada pelas comportas, aumentou em 
muito o volume das cachoeiras, permitindo até que as águas voltassem a correr por caminhos que a cerca de 
14 anos estavam secos.  

As rochas no local fazem parte do Complexo Belém de São Francisco, formado por uma variedade de Orto-
-Gnaisses-migmatíticos, intensamente dobrados. Seu grau de fraturamento varia de moderado a intenso, em 
padrões irregulares.

Figura 136 - Imagem mostrando a Furna do Morcego no fundo à esquerda e os cabos do teleférico à direita.
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Apesar da conformação geotécnica da área, quando se trata de turismo contemplativo, sem que haja acesso 
de visitantes ao interior do cânion (classificado com grau de perigo alto), seja por trilhas ou em embarcações, 
não há razões para limitar o acesso turístico além do qual já acontece.  

As áreas frequentadas pelos visitantes podem ser classificadas com risco moderado de movimentos gravi-
tacionais de massa.

4.3.3 Praia da Cruz

Localizada no município de Delmiro Gouveia – AL, próximo às coordenadas 598229_N / 8957089_L / 24S, a 
atração consiste em praia estreita de águas rasas, com não mais do que 30m de faixa de areia. O local também 
conta com uma estrutura de bares e ancoradouro para embarque e desembarque de visitantes. 

Se trata da área onde um vale com direção norte-sul se encontra com os paredões do cânion de direção 
leste-oeste. Esse encontro criou um vão no paredão em forma de um “V” aberto, com vertentes com aproxi-
madamente 60m de altura e 30° de inclinação média. 

Onde o fundo do vale se encontra com a margem da represa, existe uma pequena faixa de área plana que 
dá acesso a praia,  usada como estacionamento e área de lazer e convivência, com mesas e guarda-sóis.

Figura 137 - Imagem mostrando o sangradouro do Lago Balneário e Lago Capuxu, Parque Belvedere.
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Figura 138 - Imagem mostrando a vertente oeste do vale, com edificações comerciais no sopé, com uma encosta moderadamente 
declivosa que evolui para paredões rochosos com alta declividade. 

Figura 139 - Imagem mostrando a faixa de areia, ocupada pelos visitantes e banhistas, com a área de estacionamento  
ao fundo do vale.
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Dentro do vale, as rochas do Plúton Xingó se encontram capeadas por um regolito raso, derivado do intem-
perismo das rochas. Esse solo pedregoso é relativamente estável a processos puramente gravitacionais, sem 
o componente da saturação do solo causado pelas chuvas. Essa condição reduz a suscetibilidade do local a 
processos como queda e rolamento de blocos. 

Entretanto, sua amplitude, declividade e cobertura superficial o tornam mais suscetíveis a processos de 
deslizamentos. O grau de fraturamento das rochas nesse cenário, apenas contribui para a infiltração das águas 
de chuvas, não sendo assim, um condicionante geotécnico decisivo para o desencadeamento de processos 
geológicos. 

Devido a sua conformação geotécnica, levando em consideração as amplitudes, inclinações, litologia, grau 
e padrão de fraturamento, bem como as dimensões da área de atingimento, a área pode ser classificada com 
grau de perigo moderado, frente a movimentos gravitacionais de massa.

Quanto às edificações como os bares e residências no local, por estarem em áreas de deflagração ou de 
atingimento, são classificadas como sendo de risco moderado, frente a movimentos gravitacionais de massa.

4.4 Áreas sem necessidade de monitoramento

Aqui estão listadas as áreas vistoriadas, que apresentam grau de perigo baixo, frente a movimentos gravi-
tacionais de massa.

Foram considerados outros 3 locais para avaliação, por apresentarem alto número de visitantes, mas que 
provaram ser de risco baixo e sem necessidade de monitoramento.

Figura 140 - Imagem mostrando pequenas embarcações usadas por pescadores e edificações usadas como moradia na base de 
encosta com declividade moderada.
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4.4.1 Praia da Dulce

Localizada no município de Olho D`água do Casado - AL, próximo às coordenadas 624830 / 8958038 / 24S, 
a atração consiste em uma praia estreita com um ancoradouro às margens do lago para embarque e desem-
barque dos visitantes.

Acima, existe um restaurante com estacionamento. O terreno não possui amplitudes e inclinações suscetíveis 
aos processos de movimentação gravitacional de massa, sendo classificado com grau de perigo baixo.

4.4.2 Restaurante Ecológico Castanho

Localizado no município de Delmiro Gouveia - AL, próximo às coordenadas 620035 / 8945252 / 24S, a atração 
consiste em um restaurante pousada, com uma praia estreita e com um ancoradouro às margens do lago para 
embarque e desembarque dos visitantes. 

Figura 141 - Imagem aérea da Praia da Dulce mostrando seu terreno suavemente inclinado entre o  
embarcadouro e o restaurante.
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O terreno não possui amplitudes e inclinações suscetíveis aos processos de movimentação gravitacional de 
massa, sendo classificado com grau de perigo baixo.

4.4.3 Píer Karrancà s Bar e Restaurante

Localizado no município de Canindé do São Francisco - SE, próximo às coordenadas 630299 / 8936683 / 24S, a 
atração consiste no embarcadouro principal, usado para o embarque nas lanchas e catamarãs usados nos passeios. 

Conta também com bar e restaurante, além de áreas cercadas na margem, para o banho dos turistas. O terreno 
não possui amplitudes e inclinações suscetíveis aos processos de movimentação gravitacional de massa, sendo 
classificado com grau de perigo baixo.

Figura 142 - Imagem aérea do Restaurante ecológico Castanho mostrando sua pequena praia com o ancoradouro e as edificações 
destinadas ao restaurante a a pousada.

Figura 143 - Imagem aérea do Píer Karrancas, mostrando seus catamarãs em fila para embarque e desembarque dos visitantes.
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5. CONCLUSÕES

O presente relatório, de caráter emergencial, conclui que a região dos cânions do lago Xingó, apresenta, em 
sua maior parte, condições potenciais para a ocorrência de movimentos gravitacionais de massa, ao longo de 
seus paredões e taludes naturais.

Suas amplitudes e declividades, ultrapassam consideravelmente e frequentemente, os parâmetros mais 
conservadores, requeridos nas normas em vigor.

O padrão de fraturamento, bem como a frequência das fraturas no maciço rochoso, contribuem para as 
condições de erodibilidade e consequentemente, sua oferta de material rochoso suscetível a instabilidades.

Além de sua vulnerabilidade natural, foi constatado em alguns dos pontos visitados, a existência de infraestru-
turas permanentes e móveis, onde ocorre a permanência de turistas e moradores da região, de forma frequente.

Essas estruturas usadas durante as visitações, estão localizadas principalmente junto aos paredões do cânion, 
a distâncias menores que a própria altura dos paredões. 

Diante destes fatos, deve se afirmar, que existe a possibilidade de ocorrer acidentes  movimentos gravita-
cionais de massa (deslizamentos, queda e rolamento de blocos, desplacamentos, tombamentos)  a processos  
e hídricos de alta energia.

Por outro lado, a navegação no lago, do ponto de vista geotécnico, pode ser realizada em segurança. O lago 
e seus braços, possuem largura suficiente, para que as embarcações possam se manter a uma distância maior 
que uma vez a altura dos paredões (˃1xh).

Outro ponto positivo é a baixa ocorrência de fenômenos deflagradores de processos geológicos. 
Chuva, um dos principais agentes responsáveis pela perda de coesão do solo, através da saturação do ter-

reno, é escassa na região. Os acumulados históricos de médias mensais no entorno do lago de Xingó são muito 
baixos se comparados com outras regiões do país, onde desastres naturais são mais frequentes (Fig. 144 e 145). 

Figura 144 - Dados climatológicos para o município de Paulo Afonso – BA. Fonte: climate-data.org.

Figura 145 - Dados climatológicos para o município de Canindé de São Francisco – SE. Fonte: climate-data.org.
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Para efeito de comparação, no município de Capitólio – MG, o mês com a maior média histórica mensal 
(Fig.), costuma registrar valores de precipitação cinco vezes e meia maior do que Canindé do São Francisco e 
mais de seis vezes a de Paulo Afonso.

Ainda, se aplicarmos esse valores de chuva registrados na região do lago de Xingó, em algum dos limiares 
críticos de precipitação mais difundidos no meio científico, usados na gestão de risco, podemos concluir que 
seria necessário que o volume de chuva, do mês tradicionalmente mais chuvoso, caísse em um intervalo de 
horas, ao invés de semanas.

Outro fenômeno deflagrador possível são os sismos, popularmente conhecidos como terremotos. Sismos 
rasos possuem grande capacidade de gerar processos de movimentos gravitacionais de massa e ocorrem sem 
aviso prévio. Entretanto, são raros na região, não havendo nenhum registro dentro dos limites da Unidade de 
Conservação de Proteção Integral Monumento Natural do Rio São Francisco.

Os registros mais próximos aconteceram a 15 km ao norte da cidade de Paulo Afonso e 40 km a nordeste 
da cidade de Piranhas e registraram valores de 3,6 e 2,0 graus na escala Richter, respectivamente. São valores 
considerados baixos, com efeitos sentidos apenas em curtas distâncias.

Figura 146 - Dados climatológicos para o município de Capitólio - MG. Fonte: climate-data.org.

Quadro 2 - Limiares críticos de precipitação aplicados na gestão de risco a deslizamento, em cidades brasileiras. 

LOCAL Valores de Precipitação  
Limites Aplicados Referência

Amparo-SP 80mm/3 dias

PLANO DE
CONTINGÊNCIAMENTO DE
DEFESA CIVIL: OPERAÇÃO
VERÃO 2013/2014

Salvador-BA 80mm/3 dias OPERAÇÃO GUARDA-CHUVA – 2016

Região Serrana do Rio de 
Janeiro

40mm/h + 100mm/24h + 115mm/
4dias + 270mm/30dias

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO DRM-RJ, 
2017/2018

Fonte: PLANO DE CONTINGÊNCIA DO DRM-RJ, 2017/2018- Adaptado.
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6. SUGESTÕES

Neste capítulo são apresentadas sugestões baseadas nas situações verificadas durante a realização do presente 
trabalho.

É de suma importância esclarecer que as medidas de intervenção apresentadas constituem orientações gerais, 
não-mandatórias, que objetivam nortear as administrações municipais e autoridades competentes a respeito de 
possíveis formas de atuação para mitigar o risco geológico. 

Dessa forma, em nenhuma hipótese, as propostas apresentadas dispensam a realização de estudos e proje-
tos que, em função das características específicas de cada região, indiquem a viabilidade, o tipo e as formas de 
implantação de medidas de intervenção eficazes.

1. Avaliar a remoção e/ou contenção de blocos soltos e instáveis localizados entre a borda e o topo dos pare-
dões, acima de áreas onde é comum a presença humana.

2. Evitar a manutenção de estruturas de visitação, em locais que estejam a uma distância mínima menor que 
meia vez a altura do paredão.

3. Utilizar bóias flutuantes na demarcação de perímetros de interesse.

4. Dar preferência a locais onde a face do paredão se afasta da margem do lago, com amplitudes reduzidas 
e inclinações mais suaves, para a implantação de novas áreas de banho.

5. Manter o tráfego de embarcações a uma distância mínima de uma vez a altura do paredão.

6. Evitar visitas e passeios em dias com elevadas previsões de precipitação.

7. Criar um plano de contingência, para ser usado na eventualidade da ocorrência de acidentes.  

8. Promover campanhas de conscientização para os perigos intrínsecos ao ambiente, com divulgação de 
material orientativo.

9. Adoção de equipamentos de proteção individual como capacetes, em locais que apresentem um teto 
rochoso, como a Furna do Morcego e a Gruta do Talhado. 

10. Desenvolver estudos geotécnicos e hidrológicos com a finalidade de embasar os projetos e/ou obras de 
contenção de encostas ou de blocos rochosos;

Figura 147 - Histórico de eventos sismológicos na região, representados por pontos azuis, indicados pelas setas vermelhas.  
Fonte: Rede Sismográfica Brasileira.
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11. Fiscalizar e proibir a construção ou visitação em áreas protegidas pela legislação vigente;

12. Instalar sistema de alerta para as áreas suscetíveis, 

13. Fiscalizar e exigir que novos empreendimentos turísticos apresentem laudos técnicos ou estudos correlatos 
que autorizem a visitação turística ao local.

14. Adequar os projetos de engenharia às condições geológicas e topográficas locais, evitando realizar esca-
vações e aterros de grande porte..

7. CONTATO 

Ten Coronel QOBM Luciano Santo Queiroz
Diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil de Sergipe
Telefone: (79) 3179-3760
e-mail: luciano.cbmse@gmail.com

Coronel BM Moisés Pereira de Melo
Coordenador de Defesa Civil Estadual de Alagoas
Telefone: (82) 3315-2843
e-mail: contato@defesacivil.al.gov.br



O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e 
formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir o 
desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental. Esta ação 
resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS. 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um requisito 
indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.  

 

 

 

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às Geociências, 
que podem ser agrupadas em três grandes linhas de atuação: 

• Geologia e Recursos Minerais; 

• Geologia Aplicada e Ordenamento Territorial; 

• Hidrologia e Hidrogeologia. 

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou nos 
serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter conexão com 
os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com a sustentabilidade, 
com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS. 



 

 

Maiores informações: http://www.cprm.gov.br/publique/Sobre-a-CPRM/Responsabilidade-Social/Objetivos-de-Desenvolvimento-Sustentavel-
---ODS-319 
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