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O
Projeto de Integração do
Polo Turístico das Chapa-
das das Mesas, organizado
pela Unidade Regional do

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), em
Balsas, vivencia uma nova etapa
com o início do mapeamento das
potencialidades já comercializadas
e de novos pontos turísticos que
apresentam possíveis oportunida-
des em Carolina, Riachão, Balsas e
Tasso Fragoso. A iniciativa visa au-
mentar a oferta e o desenvolvimento
de atividades para os turistas. 

O mapeamento continuará até
novembro, quando acontecerá a
consolidação dos trabalhos de ro-
teirização dessa primeira etapa. Os
resultados serão apresentados du-
rante o 2º Encontro das Chapadas
das Mesas, previsto para a primeira
quinzena de novembro. 

Para a analista técnica do Se-
brae e gestora do projeto, Cecília
Salata, depois de identificados e
mapeados os atrativos, o Sebrae
poderá fomentar as potencialida-
des levando ferramentas e orien-
tações aos empresários de acordo
com cada realidade. 

“Os turistas terão oportuni-
dade de conhecer novos lugares
com diferentes classificações e
graus de dificuldades, permane-
cendo mais tempo no destino”, ex-
plica Cecília Salata.

A região da Chapada das Mesas
apresenta um cenário ideal para a

prática do turismo de aventura. Ela
tem exuberantes belezas naturais,
cachoeiras, águas cristalinas e tri-
lhas que aproximam o homem da
natureza, além de montanhas e
morros, que já fa zem parte do car-
tão-postal da região, entremeados
por matas ciliares eventuais e ve-
getação ras teira do cerrado. 

O turismo de aventura e o eco-
turismo são segmentos do mercado
local, que promovem a prática de ati-
vidades ao ar livre, envolvendo emo-

ções e riscos controlados, exigindo o
uso de técnicas e equipamentos es-
pecíficos, a adoção de procedimen-
tos para garantir segurança pessoal
e de terceiros e o respeito ao patri-
mônio ambiental e sociocultural. 

A Chapada das Mesas tem,
ainda, grande importância local,
pois protege as nascentes de mui-
tos rios que são utilizados para abas-
tecimento, lazer e pesca. A conser-
vação do bioma Cerrado e a
re cuperação das áreas que já foram
alteradas também ajudam a man-
ter as boas condições do clima e das
chuvas, beneficiando toda a região.

Avanço 
Devido ao constante avanço da

fronteira agrícola e à fragilidade
encontrada na maioria dos solos
da região, a criação de uma uni-
dade de conservação de proteção
integral de grandes dimensões,
como o Parque Nacional da Cha-
pada das Mesas, que abrange gran-
 des áreas de cerrado bem preser-
vado, pode significar um passo
importante na conservação da na-
tureza, desde que a população re-
gional seja devidamente envolvida
nos esforços conservacionistas, por

meio da educação ambiental. 
O Parque Nacional da Chapada

das Mesas atrai, e aqueles que che-
gam ao local se impressionam com
as 89 cachoeiras e mais de 400 nas-
centes de águas cristalinas no cer-
rado do sul do Maranhão. �

Chapada é ideal
para o turismo 

de aventura

Parque Nacional da Chapada
das Mesas será roteirizado
Trabalho do Sebrae, que é uma oportunidade para empresários tomarem conhecimento do roteiro de turismo 
da região sul do estado, vai mapear as potencialidades já comercializadas e de novos pontos de atração turística

SAIBA MAIS

Clima
O clima é quente o ano todo,
apresentando-se um pouco
mais ameno nos meses de
junho e julho. A temperatura
média em graus centígrados
chega a 36 e a mínima a 19.

Vegetação
A vegetação predominante na
região é o cerrado. Isso faz
com que os pássaros tenham
muitos ninhos nela.

Relevo
O nome Chapada das Mesas 
é por causa de seus platôs,
parecidos com mesas. São os
paredões de rocha de arenito,
formados há milhões de anos.

Geografia 
da chapada 

Mapeamento identificará novos pontos turísticos na Chapada das Mesas, que abrange os municípios de Carolina, Riachão, Balsas e Tasso Fragoso
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