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DO BRASIL, COM AMOR
Depois de deixarem seus países, refugiados do mundo todo contam  
como os acolhemos e ajudamos a construírem novas histórias
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Com águas cristalinas e areia branquinha como pano de fundo, 
os Lençóis Maranhenses têm boas opções para quem quer descansar, 
desbravar a natureza ou curtir esportes mais radicais

ENTRE LENÇÓIS 

GOL201_VIAGEM Lencois.indd   76 14/11/18   16:58

LENÇÓIS MARANHENSESVIAGEM277 REVISTA GOL

Lagoa em meio 
às dunas do 

Parque Nacional 
dos Lençóis 

Maranhenses

GOL201_VIAGEM Lencois.indd   77 14/11/18   16:58



VIAGEMREVISTA GOL78 2

Para ganhar o status de Patrimônio Mundial Natural da Huma-
nidade, é preciso que o destino apresente ao menos uma das 
características exigidas pela Unesco (Organização das Nações 
Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura). Candidato à 
eleição que ocorre em 2020, os Lençóis Maranhenses têm 
de sobra um dos pré-requisitos: “Conter fenômenos naturais 
extraordinários ou áreas de uma beleza natural e importân-
cia estética excepcional”. E, por essas bandas do Nordeste, a 
exigência feita pela Unesco é cumprida sem esforços. Locali-
zado no litoral do Maranhão, o Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses representa o maior campo de dunas da América 
do Sul e um dos mais importantes no planeta. 

A área de proteção ambiental de 155 mil hectares (tamanho 
equivalente à cidade de São Paulo) se revela na origem do 
próprio nome: pense em um lençol visto de cima, jogado sobre 
uma cama, formando ondulações – as dunas – e vales, onde 

ONDE FICAR

POUSADA ÁGUA DOCE 
(Santo Amaro do Maranhão)
Excelente custo-benefício. Os apartamentos  
e chalés são confortáveis e espaçosos.  
Diária para casal, com café da manhã,  
a partir de R$ 233.
Tel.: (98) 3369-1105.

LA FERME DE GEORGES (Atins)
Membro do grupo Design Hotels, é o mais 
sofisticado dos Lençóis Maranhenses.  
Diária para casal, com café da manhã,  
a partir de R$ 900. 
georges.life

ONDE COMER

CANTINHO DA FELICIDADE
(Santo Amaro do Maranhão)
Localizado em Betânia, o restaurante serve  
a melhor galinha caipira da região (R$ 120). 
tel.: (98) 98779-1043.

CANTO DOS LENÇÓIS (Atins)
Serve o famoso camarão grelhado 
acompanhado de feijão, arroz e farofa (R$ 90). 
tel.: (98) 9108-1551.

QUEM LEVA

NATUR TURISMO
Além de oferecer os principais roteiros na 
região, a operadora faz os traslados entre a 
capital São Luís com as cidades em volta do 
Parque Nacional, incluindo a ligação entre 
Santo Amaro, Barreirinhas e Atins.
naturturismo.com.br

COMO IR
Voe com a GOL para São Luís. 
voegol.com.br

LENÇÓIS MARANHENSES
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se vê muitas lagoas de águas doce e cristalina em meio aos 
morros de areia. O fenômeno acontece porque, entre janeiro 
e julho, as chuvas frequentes são absorvidas pelo solo, ele-
vando o lençol freático acima do chão e enchendo as lagoas. 

Mas, nos outros meses do ano, quase não chove. O calor 
é grande e, na hora de se refrescar, dá até para escolher a 
cor do mergulho: verde, quando o leito tem algas; marrom 
esverdeado, se há vegetação aquática; ou azul, pela ausência 
de plantas no fundo de areia. “Essas morrarias, como as cha-
mamos, são o quintal da minha casa. Aprendi os caminhos 
com meu pai quando ainda era menino”, diz com orgulho o 
guia Judson Sousa da Luz, 27 anos. Nascido em Santo Amaro 
do Maranhão, um dos três municípios que fazem fronteira 
com o Parque Nacional (os outros são Barreirinhas e Primeira 
Cruz), Judson conta que a presença de turistas aumentou 
depois que o acesso de 36 quilômetros entre a estrada e a 

NA PÁG. AO LADO
Camarão grelhado do seu 
Antônio, no Canto dos Atins

ACIMA
Futebol no fim de tarde no 
povoado de Betânia

LENÇÓIS MARANHENSES
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cidade foi asfaltado, em 2016. Os carros de passeio só podem 
ir até o km 30. Dali, são obrigados a parar e seguir os últimos 
5 quilômetros, ainda de terra, em veículos credenciados pelo 
Ibama. “Adoro falar da minha cultura e também ouvir como 
são os costumes dos visitantes. A gente aprende e ensina.” 

Com o turismo crescente, as opções para se hospedar tam-
bém aumentaram, a exemplo da pousada Água Doce. Os 
chalés, amplos e confortáveis, ficam em meio a mangueiras. 
Aqui, também vale a pena conhecer o restaurante. A dica é a 
camaroada, receita típica do Maranhão, servida para duas pes-
soas com o acompanhamento de pirão, arroz e farofa (R$ 80).

O TEMPO E O VENTO
Em Santo Amaro, a 233 km da capital São Luís, o compasso do 
tempo segue na contramão dos ventos do leste que sopram no 
segundo semestre e movem as dunas de até 30 metros, como 

NA PÁG. AO LADO
Lagoa ao redor do 
povoado de Betânia

ACIMA
Pescadores jogam 
a rede na lagoa de 
Santo Amaro

LENÇÓIS MARANHENSES
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DE CIMA PARA BAIXO
Voadeira navegando pelos furos 
(canais) do rio Preguiças;  
e bruschetta do restaurante do hotel 
La Ferme de Georges, em Atins

se fossem ondas. O ritmo lento só é quebrado pelo vaivém 
das jardineiras, como são conhecidas as caminhonetes com 
tração nas quatro rodas adaptadas para levar turistas na 
carroceria. Os roteiros mais procurados são os circuitos Lagoa 
das Andorinhas, Lagoa da Betânia e a Lagoa das Américas.  

A 15 quilômetros desta pacata cidade de 15 mil habitantes, 
no povoado de Betânia, o relógio anda ainda mais devagar. 
Quem corre da panela são as penosas da dona Maria Chagas, 
proprietária do restaurante Cantinho de Felicidade, famoso por 
servir cobiçadas galinhas caipiras (R$ 120). Elizete Rodrigues 
dos Santos, 36, um dos 11 filhos de Maria Chagas, assume o 
comando da cozinha na ausência da matriarca. “Minha mãe 
foi uma das pioneiras aqui em Betânia. Ela que me ensinou 
a fazer este prato tão suculento.” 

De volta à estrada, a viagem entre Santo Amaro e Barreiri-
nhas, outra porta de entrada dos Lençóis Maranhenses, dura 
cerca de uma hora e meia. Às margens do rio Preguiças, a 
cidade, além de dar acesso a famosos atrativos do Parque Na-
cional como os circuitos das lagoas Bonita, Azul e Esperança, 
é o ponto de partida para viajar de barco até o povoado de 
Atins, na borda leste da área de proteção ambiental. 

A travessia acontece a bordo de uma rápida lancha cha-
mada voadeira. São cerca de 50 quilômetros pelos meandros 
e furos (canais) do caudaloso rio Preguiças em direção a sua 
foz. Em alguns pontos, sua calha chega a ter 100 metros. No 
início, o Preguiças é margeado de juçaras, carnaúbas e bu-
ritis – a palha é muito utilizada pelo artesanato local e para 
fazer coberturas das casas. As palhoças, por sua vez, feitas 
também de buriti, são usadas por pescadores nômades em 
busca de robalos, tainhas, bagres e carapebas, e decoram as 
margens com sua estrutura simples e eficiente.

Chegando mais perto do mar, as palmeiras que compõem a 
vegetação ciliar saem de cena e quem dá as caras é o mangue, 
que traz árvores de até 12 metros de altura. A primeira parada 
acontece nos Pequenos Lençóis: um campo de dunas que se 
difere dos Grandes Lençóis no tamanho e na composição da 
areia, mais grossa e menos branca do que o quartzo caracte-
rístico do lençol protagonista. O segundo ponto de visitação 
é no alto do farol Preguiças, na vila de Mandacaru, de onde 
dá para ver o encontro do rio com o mar. A visão panorâmica 
vale cada um dos 160 degraus da escada espiral. 
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DE CIMA PARA BAIXO
Kitesurfistas na foz do rio 
Preguiças; e chalés da pousada 
Água Doce, em Santo Amaro

Por fim, já na foz do rio, o pôr do sol é pano de fundo para 
a revoada dos guarás. A ave de bico longo e curvo se destaca 
no céu com sua plumagem vermelha. O passeio para assistir 
ao espetáculo, em lancha privativa, sai por R$ 180.

SEGREDOS DOS LENÇÓIS
No dia seguinte, o crepúsculo no vilarejo de Atins, localizado 
entre o rio Preguiças, o oceano Atlântico e os Lençóis Mara-
nhenses dá o tom do privilégio de estar aqui. “Sempre damos 
um jeito de vir para cá relaxar. Ainda é bastante preservado e 
tranquilo. Para quem mora em uma cidade grande, é impor-
tante equilibrar as forças”, diz a empresária Niedja Pinheiro, 
50, de São Luís, capital do estado. Seu marido, o empresário 
Marcio Pinheiro, 49, busca o local atrás também de emoção. 
Ele e kitesurfistas do mundo todo vêm atrás dos ventos de 
até 70 quilômetros por hora que sopram entre setembro e 
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DA ESQ. PARA A DIR
Chalé do hotel La Ferme  
de Georges; e casal de turistas 
Niedja e Marcio

dezembro. A escola Atins Kiteboarding tem várias opções de 
sessões de kite na foz do rio e aulas individuais ou em grupo 
(a partir de R$ 520, por duas horas, com equipamento incluso).

Exclusividade não é só de quem circula pelas charmosas 
ruas de areia do vilarejo. O sentimento é especial para os 
hóspedes do hotel La Ferme de Georges, que aproveitam 
os confortáveis chalés em meio a 5 hectares de restinga e 
plantações de melões, melancias, mamão e muitas hortaliças. 
No restaurante, pratos variados como bruschetta italiana  
(R$ 30), filé de robalo com legumes ao forno (R$ 70), e a colo-
rida salada (R$ 35), feita com ingredientes da horta orgânica. 

O banquete e a jornada pelos Lençóis terminam no Canto 
dos Atins, onde três propriedades vizinhas ficam entre a 
praia e o começo das primeiras dunas do Parque Nacional. 
Duas das casas pertencem aos irmãos Luzia e Antônio, que 
disputam a reputação e os clientes que vêm comer o popular 
camarão, marinado em um tempero secreto – eles só admitem 
o uso do urucum – e preparado na brasa (R$ 90). O sabor leve-
mente defumado intriga. Será que tem dendê? Sem resposta, 
saímos de lá com uma única certeza: a de que os Lençóis 
Maranhenses merecem, como nenhum lugar do mundo, o 
título de Patrimônio Mundial Natural da Humanidade.  

1. Chinelo Oüs x Rider x Jun Matsui,  
R$ 180, ous.com.br 2. Toalha Las Bayadas,  
R$ 229, conceitoe.com.br 3. Óculos Ray Ban,  
R$ 530, ray-ban.com/brazil

Deixe-se levar pelo clima de Lençóis

TIPO VERÃO
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