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1. INTRODUÇÃO 

 

O turismo destaca-se como uma atividade de grande potencialidade, que pode 

ser combinada com o projeto de crescimento econômico, socialmente justo e com a 

valorização da herança cultural da sociedade, aliada a necessidade de entretenimento 

e lazer.  

 

O desenvolvimento turístico deve ser direcionado e controlado de forma 

sustentável, visto que, nessa atual conjuntura, o desenvolvimento desenfreado gera 

impactos ambientais e econômicos altíssimos, sendo assim, a busca de alternativas 

econômicas pautadas na harmonia do homem com a natureza, se faz cada vez mais 

necessário. 

 

A partir destas premissas, os Municípios de todo o país são categorizados por 

meio do equacionamento entre a capacidade dos mesmos em promover geração de 

emprego e renda, e, a quantidade e qualidade dos turistas que os destinos recebem. 

 

Neste contexto, o planejamento das atividades turísticas é fundamental para 

que possam ser estabelecidas políticas públicas adequadas, capazes de estimular e 

fomentar o seu desenvolvimento, sendo uma etapa extremamente importante para 

direcionar ações que fomentem o desenvolvimento do turismo de maneira sustentável 

e responsável, maximizando os benefícios que a atividade turística pode causar. 

 

O documento é estruturado em 4 partes, a saber: 

 

• PARTE I: Formulação dos Objetivos do Plano.  

 

• PARTE II: Diagnóstico Estratégico, que representa a leitura da realidade do 

turismo organizado nas quatro dimensões de análise: Mercado Turístico, 

Infraestrutura Básica e Serviços Gerais, Quadro Institucional e Aspectos 

Socioambientais, finalizando com consolidação do diagnóstico a qual apresenta uma 

síntese estratégica. 
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• PARTE III: Estratégias de Desenvolvimento Turístico, que assim como os 

objetivos, orientam a concepção e implementação da política pública delimitando o 

Posicionamento de Mercado Desejado para a área Turística.  

 

• PARTE V: Plano de Ação, que retrata todos os investimentos recomendados 

para o desenvolvimento do turismo e a delimitação de ações prioritárias.  
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2. OBJETIVOS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO 

TURISMO DE ILHA GRANDE/PI 

 

 OBJETIVO GERAL 

 

Consolidar o segmento de Ecoturismo, por meio do aprimoramento, ampliação 

e diversificação da oferta de atrativos e produtos turísticos a partir do potencial das 

áreas naturais do Município. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Potencializar os segmentos turísticos culturais, naturais, e sol e praia que já 

estão sendo desenvolvidos no Município; 

 

• Potencializar e ampliar o Ecoturismo do Município a fim de criar oportunidades 

para a comunidade neste segmento; 

 

• Consolidação dos atrativos turísticos atuais e potenciais e melhoria da 

infraestrutura dos mesmos; 

 

• Articular programas e ações para fomentar o Turismo com Base Comunitária, 

gerando trabalho e renda para a população local; 

 

• Articular os setores e segmentos turísticos, garantindo a ampliação da oferta 

turística municipal; 

 

• Estimular as práticas que promovam a conservação dos recursos naturais e a 

valorização da cultura e patrimônio local; 

 

• Qualificar a mão-de-obra local para melhorar a qualidade do atendimento ao 

turista; 

 

• Ampliar os serviços, equipamentos e infraestrutura de apoio ao turismo; 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE – PI 

 
 

15 
 

 

• Consolidar Ilha Grande como Destino Turístico Indutor; 

 

• Incluir o Município de Ilha Grande na Rede “Cidades Históricas e Patrimônio 

Mundial”, a fim de potencializar as atividades diretas e indiretas inerentes ao 

Desenvolvimento do Turismo; 

 

• Consolidar a Identidade Turística do Município de Ilha Grande, PI; 

 

• Institucionalizar uma Política Municipal para o desenvolvimento do turismo em 

Ilha Grande. 

 

3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

O Município de Ilha Grande, em época passadas era chamado de Coroa 

Grande ou Coroa do Iguaçu.  

 

Em meados de 1692, Dona Mariana Alexandre Viana, que ficara viúva, se 

instalou na porta da Coroa Grande, próxima às margens do Igarapé ribeirinho ligado 

ao Rio Tatus, afluente do Rio Parnaíba. Com ela estavam seus filhos, quatro homens 

e duas Mulheres e, ao pé dos morros, construíram sua morada, um areal que dividia 

a Ilha do Camarço.  

A região era farta, com abundante produção nativa de caju, puçá, murici e 

guagirú. No rio e nos lagos, muitos peixes, camarões, mariscos e, nas matas, 

caçavam-se raposas, guaxinins, gatos maracajás, cutias e tartarugas, 

numerosíssimas. 

 

Pouco a pouco, a localidade foi sendo povoada graças ao pioneirismo de Dona 

Mariana e de seus filhos. Os morros existentes próximos ao local eram avistados de 

longe, com suas areias brancas e cajueirais. Os caçadores reconheceram dona 
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Mariana como a desbravadora da região e passaram chamar o local de Morros da 

Mariana, denominação assimilada e mantida até hoje. 

 

Durante os primeiros anos da década de 90, a população do povoado passou 

a exigir maior atenção das autoridades; não vendo suas reivindicações atendidas, 

organizou-se um movimento em defesa da emancipação política do povoado, fato 

ocorrido, no dia 12 de dezembro de 1993. A população, por meio de plebiscito, disse 

sim à criação do município de Ilha Grande. Ato reconhecido e efetivado pelo 

Governador do Estado, Antônio de Almendra de Freitas Neto, que sancionou a Lei n° 

4.680 de 26 de janeiro de 1994, elevando à categoria de cidade o povoado de Morros 

da Mariana, incluindo uma área de 22 km².  

 

Ilha Grande está situada na Mesorregião do Norte do Estado do Piauí, na 

Microrregião do Litoral Piauiense, na região conhecida como Ilha Grande de Santa 

Isabel, a maior ilha do Delta do Rio Parnaíba. A região é também o único Delta em 

mar aberto das Américas e está situado entre as barras das Canárias e Igaraçu. 

 

3.1.1. Aspectos Territoriais 

 

O Município de Ilha Grande fica localizado ao Norte do Estado do Piauí, e 

presenta uma extensão territorial de 134,32 km². Distancia-se da capital Teresina 

aproximadamente 340 km. Sua via de acesso é a rodovia PI-210, que liga Ilha Grande 

ao município de Parnaíba, com 8 km de extensão. O município limita-se ao norte com 

o Oceano Atlântico, ao sul e leste com o município de Parnaíba e ao oeste com o 

estado do Maranhão, conforma aponta o mapa da figura a seguir: 
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Figura 1 – Mapa de localização do Município de Ilha Grande, PI. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 
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3.1.2. Dinâmica Demográfica 

 

Segundo o último Censo Demográfico, realizado no ano de 2010 pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população local contabilizava 8.914 

habitantes, estimada para o ano de 2019 em 9.426 habitantes, ocupando o posto de 

68º no ranking dos municípios mais populosos do Estado. 

 

Dentre as 8.914 pessoas residindo no território municipal de Ilha grande em 

2010, haviam 7.445 na área urbana e 1.469 residentes na área rural, portanto 83,58% 

da população vivia na área urbana e 16.48% na área rural, conforme dados dispostos 

na tabela a seguir. 

 
Tabela 1 – Dados populacionais de Ilha Grande, PI - 2010. 

Dados Populacionais - IBGE/2010 

Ano 
Municipal Urbana Rural 

População % População % População % 

2000 7.890 100 6.505 82,45 1.385 17,55 

2010 8.914 100 7.445 83,52 1.469 16,48 

Fonte: IBGE, trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 

 

Com os dados fornecidos pelo IBGE, é possível notar que, em dez anos, a 

população municipal urbana cresceu em 12,62% e a rural pouco menos de 1% nesse 

mesmo período, de acordo com a disposição apresentada no Gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 – Crescimento populacional conforme dados do IBGE. 

 

Fonte: IBGE, trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 
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A utilização da estatística nos diversos ramos de atuação é cada vez mais 

acentuada, independentemente de qual seja a atividade profissional. Um estudo 

estatístico é uma metodologia desenvolvida para o tratamento de dados coletados, 

objetivando a classificação, a apresentação, a análise e a interpretação desses dados 

quantitativos e sua utilização para a tomada de uma decisão. 

 

Em estudos de projeções populacionais o analista se defronta com a situação 

de dispor de tantos dados que se torna difícil captar intuitivamente todas as 

informações que os dados contêm. Assim sendo, é necessário reduzir a quantidade 

de informações até o ponto em que se possa interpretá-las mais claramente. 

 

Através do uso de certas medidas-sínteses, mais comumente conhecidas como 

estatísticas, um estudo de projeção populacional pode se resumir a um número, que 

sozinho descreve uma característica de crescimento da população de um dado local. 

 

Evidentemente, ao resumir um conjunto de dados, através do uso de 

estatísticas, muitas informações fatalmente irão se perder existindo, também, a 

possibilidade da obtenção de resultados distorcidos com o uso indiscriminado do 

resultado. Portanto, é necessária muita precaução, quando da análise dos resultados. 

 

Através dos levantamentos censitários realizados pelo IBGE, referentes às 

décadas de 2000 e 2010 é possível compreender a dinâmica populacional do 

município, dessa maneira, avalia-se o crescimento populacional e suas respectivas 

taxas de crescimento.  

 

Por meio das taxas anuais de crescimento populacional estima-se a constante 

que determina a evolução populacional no município, durante o período entre 2000 e 

2010. 

 

Com apenas dois dados fornecidos pelo IBGE fora utilizado o método de 

projeção aritmética, que utiliza uma taxa constante para determinar o crescimento 

populacional. Esse método é utilizado para estimativas de menor prazo. Dessa forma 

obtém-se como resultado os dados da tabela a seguir: 
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Tabela 2 – Estudo populacional para Ilha Grande. 

Estudo Populacional 

Ano Urbano  Municipal 

2011 7.633 9.119 

2012 7.727 9.221 

2013 7.821 9.324 

2014 7.915 9.426 

2015 8.009 9.528 

2016 8.103 9.631 

2017 8.197 9.733 

2018 8.291 9.836 

2019 8.385 9.938 

2020 8.479 10.040 

2021 8.573 10.143 

2022 8.667 10.245 

2023 8.761 10.348 

2024 8.855 10.450 

2025 8.949 10.552 

2026 9.043 10.655 

2027 9.137 10.757 

2028 9.231 10.860 

2029 9.325 10.962 

2030 9.419 11.064 

2031 9.513 11.167 

2032 9.607 11.269 

2033 9.701 11.372 

2034 9.795 11.474 

2035 9.889 11.576 

2036 9.983 11.679 

2037 10.077 11.781 

2038 10.171 11.884 

2039 10.265 11.986 

Fonte: IBGE, trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 

 

Com os dados apresentados na tabela é possível afirmar que a projeção 

populacional municipal visa o crescimento da população, conforme demonstrado no 

gráfico a seguir. 
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Gráfico 2 – Estudo populacional para Ilha Grande para o período de 10 anos. 

 
Fonte: IBGE, trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2010. 

 

Fica evidente que a população tem procurado cada vez mais as áreas urbanas 

para habitarem, em busca de postos de trabalho, melhores condições de moradia e 

prestação de serviços, entende-se que essas devem estar preparadas para o 

contingente futuro, através da análise dos dados históricos e a previsão de 

crescimento da população urbana foi possível verificar que o crescimento populacional 

urbano foi e será positivo ao longo da próxima década. 

 

3.1.3. Aspectos Ambientais 

 

As condições climáticas do município de Ilha Grande (com altitude da sede a 

10 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 25ºC e máximas 

de 35ºC, com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual é 

definida no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais entre 800 a 1.600 mm, 

cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e período restante do ano de estação 

seca. O trimestre mais úmido é o formado pelos meses de fevereiro, março e abril 

(IBGE, 1977). 
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Os solos no município estão representados por vários tipos (Jacomine et al., 

1986). Dentre eles, grupamento indiscriminado de planossolos eutróficos, solódicos e 

não solódicos, fraco a moderado, textura média, fase pedregosa e não pedregosa, 

com caatinga hipoxerófila associada. Os solos hidromórficos, gleizados. Os solos 

aluviais, álicos, distróficos e eutróficos, de textura indiscriminada e transições vegetais 

caatinga/cerrado caducifólio e floresta ciliar de carnaúba/caatinga de várzea. Os solos 

arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais 

primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila 

e/ou cerrado e/ou carrasco. 

 

3.1.4. Geologia 

 

As unidades geológicas predominantes na área do município pertencem às 

coberturas sedimentares. Em cerca de 30% da área total distribuem-se as Dunas 

Inativas, representadas por areais. Em aproximadamente 25% da área total ocorrem 

turfa, areia e argila, englobadas na unidade denominada Depósitos Litorâneos. Por 

último, em 45% da área restante, sobressai-se areia e argila, pertencentes à unidade 

geológica denominada Depósitos de Pântanos e Mangues, conforme aponta a 

imagem a seguir. 
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Figura 2 – Esboço Geológico do Município. 

 
Fonte: Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea – Piaui. / Diagnóstico de 

Ilha Grande, março de 2004. 
 

3.1.5. Hidrografia 

 

O principal curso d’água que drena o município é o rio Parnaíba, bacia que gera 

os recursos hídricos superficiais no estado. Trata-se da mais extensa dentre as 25 

bacias da Vertente Nordeste e abrange o estado do Piauí e parte do Maranhão e do 

Ceará, ocupando uma área de 330.285 km2, o equivalente a 3,9% do território 

nacional, e drena a quase totalidade do estado do Piauí e parte do Maranhão e do 

Ceará. O rio Parnaíba possui 1.400 quilômetros de extensão e a maioria dos afluentes 

localizados a jusante de Teresina são perenes e supridos por águas pluviais e 

subterrâneas. Depois do rio São Francisco, é o mais importante rio do Nordeste. 

 

Dentre todas as sub-bacias, destacam-se aquelas constituídas pelos rios: 

Balsas, situado no Maranhão; Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceará; 
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e Canindé, Piauí, Uruçuí-Preto, Gurguéia e Longá, todos no Piauí. Cabe destacar que 

a sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da área total da bacia do Parnaíba, 

drena uma grande região semiárida. 

 

Apesar do Piauí estar inserido no “Polígono das Secas”, não possui grande 

quantidade de açudes. Os açudes mais importantes são Boa Esperança, localizado 

em Guadalupe, represando cinco bilhões de metros cúbicos de água do rio Parnaíba; 

Caldeirão, no município de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos agrícolas; 

Cajazeiras, em Pio IX, que é também uma garantia contra a falta de água durante as 

secas; Ingazeira, situado no município de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, 

situado no município de Fronteiras. Dentre eles, o destaque vai para o açude Boa 

Esperança, que vem trazendo grandes benefícios à população por meio da criação de 

peixes e regularização da vazão do rio, evitando grandes cheias, além de melhorar as 

possibilidades de navegação do rio Parnaíba. 

 

Quanto às águas subterrâneas, distingue-se apenas o domínio hidrogeológico 

correspondente a sedimentos quaternários e reunidos em três unidades. A unidade 

Dunas Inativas, a mais antiga, constitui-se num depósito de sedimentos arenosos 

inconsolidados, altamente permeáveis e porosos, tendo comportamento de aquífero 

livre. Sua alimentação dá-se por infiltração direta das águas de chuvas, constituindo-

se, por isso, numa importante opção como manancial. As outras unidades geológicas 

(Depósitos Litorâneos e de Pântanos e Mangues), por sua constituição 

essencialmente argilosa, não apresentam importância hidrogeológica. 

 

3.1.6. Aspectos Socioeconômicos 

 

3.1.6.1. Indicadores Sociais e Econômicos 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é uma síntese de três 

dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. Cada uma 

dessas dimensões é avaliada por um subíndice específico, e o IDHM é calculado a 

partir da média aritmética desses três subíndices. 
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A dimensão educação é a única avaliada por dois indicadores: taxa bruta de 

frequência à escola e taxa de alfabetização. A variável longevidade é mensurada pela 

esperança de vida ao nascer, e a dimensão renda pela renda domiciliar per capita.  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM varia no intervalo de 

0 a 1, sendo que mais próximo de 1, significa maior desenvolvimento. O índice é ainda 

uma média aritmética de três outros indicadores:  

 

− Indicador econômico: considera o produto interno bruto – PIB per capita em 

dólar e a paridade do poder de compra – PPC;  

− Indicador de saúde: analisa a expectativa de vida ao nascer;  

− Indicador de educação: avalia o índice de analfabetismo e a taxa de 

matrícula em todos os níveis de ensino.  

 

Deste modo, um estudo foi realizado a fim de se medir o desempenho do 

Município nos últimos anos frente à evolução de seus indicadores de desenvolvimento 

humano, suas ações no campo de saúde e da educação, e da condição dos 

domicílios.  

 

A caracterização da qualidade de vida do Município apoiou-se no uso de 

indicadores reconhecidos e amplamente utilizados, como é o caso do Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Mundial – 

IFDM e o Índice de Desenvolvimento Familiar.  

 

Em ambos os casos, foram avaliados aspectos relacionados à educação, 

longevidade, emprego e renda, acesso ao trabalho, condições habitacionais e outras 

variáveis que integram alguns dos indicadores de desenvolvimento humano 

mencionados. A variação metodológica, bem como o distanciamento do período de 

publicação destes indicadores aponta diferenças, sobretudo na classificação do 

Município, especialmente quando se estabelece comparativos entre os indicadores 

(tabela a seguir).  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Ilha Grande é 0,563, em 2010, 

o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 
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0,500 e 0,599). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,708, seguida de Renda, com índice de 0,534, e de 

Educação, com índice de 0,472. 

 

Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes, Ilha Grande, PI. 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,082 0,258 0,472 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 8,74 18,29 35,88 

% de 5 a 6 anos na escola 18,81 77,07 97,32 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 

REGULAR SERIADO ou com fundamental completo 
4,61 30,71 72,31 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 6,87 9,73 26,89 

% de 18 a 20 anos com médio completo 1,36 5,09 20,26 

IDHM Longevidade 0,436 0,577 0,708 

Esperança de vida ao nascer 51,18 59,61 67,48 

IDHM Renda 0,390 0,447 0,534 

Renda per capita 90,32 128,82 221,81 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2019. 

 

Evolução: 

 

− Entre 2000 e 2010: O IDHM passou de 0,405 em 2000 para 0,563 em 

2010 - uma taxa de crescimento de 39,01%. O hiato de desenvolvimento humano, ou 

seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 73,45% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais 

cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,214), seguida por 

Longevidade e por Renda. 

 

− Entre 1991 e 2000: O IDHM passou de 0,241 em 1991 para 0,405 em 

2000 - uma taxa de crescimento de 68,05%. O hiato de desenvolvimento humano foi 

reduzido em 78,39% entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais 

cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,176), seguida por 

Longevidade e por Renda. 

 

− Entre 1991 e 2010: De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 

0,241, em 1991, para 0,563, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) 
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passou de 0,362 para 0,646. Isso implica em uma taxa de crescimento de 133,61% 

para o município e 78% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de 

desenvolvimento humano de 57,58% para o município e 53,85% para a UF. No 

município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 

(com crescimento de 0,390), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua 

vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda. 

 

Gráfico 3 – Evolução do IDHM em Ilha Grande, PI. 

 
Fonte: Atlas Brasil, 2019. 

 

Ilha Grande ocupa a 4984ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros 

segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o 

menor é 0,418 (Melgaço). 

 

➢ Renda 

 

A renda per capita média de Ilha Grande cresceu 145,58% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 90,32, em 1991, para R$ 128,82, em 2000, e para R$ 

221,81, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período 

de 4,84%. A taxa média anual de crescimento foi de 4,02%, entre 1991 e 2000, e 

5,58%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda 
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domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 

79,81%, em 1991, para 71,72%, em 2000, e para 48,51%, em 2010. A evolução da 

desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de 

Gini, que passou de 0,40, em 1991, para 0,48, em 2000, e para 0,51, em 2010. 

 

Tabela 4 – Renda, Pobreza e Desigualdade em Ilha Grande, PI. 

, 1991 2000 2010 

Renda per capita 90,32 128,82 221,81 

% de extremamente pobres 46,65 36,95 22,87 

% de pobres 79,81 71,72 48,51 

Índice de Gini 0,40 0,48 0,51 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 
** Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os 

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total 
igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa 
detém toda a renda do lugar. 

 

Gráfico 4 – Distribuição da renda por quintos da população em Ilha Grande, PI – 
1991/2000/2010. 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 

➢ Trabalho 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 

63,46% em 2000 para 56,07% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 

(ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) 

passou de 3,38% em 2000 para 7,05% em 2010. 
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Tabela 5 – Ocupação da população de 18 anos ou mais em Ilha Grande, PI. 

 2010 2000 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 63,46 56,07 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 3,38 7,05 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 15,20 26,01 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais 18,56 41,81 

% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais 8,27 26,25 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais 90,30 68,60 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais 98,23 93,62 

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais 98,91 98,62 
 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do 

município, 45,61% trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 

4,76% na indústria de transformação, 4,21% no setor de construção, 0,30% nos 

setores de utilidade pública, 11,98% no comércio e 31,43% no setor de serviços. 

 

Gráfico 5 – Composição da população de 18 anos ou mais de idade em Ilha Grande, PI. 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 
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 MERCADO TURÍSTICO 

 

Em um primeiro momento foi realizada a análise da demanda e oferta da área 

turística. Para efeito prático e de sistematização da informação, foi realizada a análise 

do mercado turístico em função da vocação principal (atual ou potencial), traduzida 

nos tipos de turismo ou linhas de produto nos quais a Área Turística do Município 

deseja trabalhar.  

 

A motivação principal da viagem ajudou a delimitar os diferentes tipos de 

turismo quando foi realizada a análise da demanda. A análise do mercado turístico 

integrou os elementos de pesquisa primária e secundária para análise da demanda 

turística atual, da demanda turística potencial e da oferta turística do Município de Ilha 

Grande. 

 

Dada a ausência de pesquisas quantitativas dos últimos anos, específicas do 

fluxo turístico, para que possa ser realizada uma projeção futura para os próximos 

anos, fez-se necessária a análise indireta que, incorporando as informações 

disponíveis da demanda atual e adotando procedimento heurístico, permite-se 

alcançar uma aproximação indicativa da ordem de grandeza dos fluxos turísticos de 

interesse. 

 

Considerando o estado do Piauí é possível traçar a demanda turística atual e a 

potencial, baseando-se nos dados de 2014 até 2018 do aeroporto de Teresina. 
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Tabela 6 – Movimento de passageiros no aeroporto de Teresina/PI.  

Movimento Anual de Passageiros (Embarcados + Desembarcados) 

ANO 

Regular Não Regular 

Total 

Var. 

% 

Anual 

Part. 

na 

Rede 

% 

Doméstico 
Internacio-

nal 
Doméstico 

Internacio-

nal 

Executiva/ 

Geral 

2014 1.131.592 0 15.981 0 26.070 1.173.643 - 1,39 

2015 1.158.239 0 30.166 0 21.154 1.209.559 3,06 1,44 

2016 1.046.498 4 18.927 0 20.545 1.085.974 -10,22 1,37 

2017 1.059.081 0 26.554 0 18.816 1.104.451 1,7 1,34 

2018 1.037.715 0 16.206 0 19.649 1.073.570 -2,8 1,27 

Fonte: INFRAERO Aeroportos. 

 

Em relação aos voos regulares o aeroporto de Teresina apresentou no decorrer 

dos 5 anos um decréscimo no número de voos domésticos. Tal consideração aponta 

também para a comparação entre a movimentação total anual, onde a variação entre 

os anos de 2014 e 2018 teve um decréscimo de 2,8%. 

 

De acordo com os dados, até o ano de 2018, muitos turistas embarcaram e 

desembarcaram em Teresina/PI, com uma distância de cerca de 346 quilômetros de 

Ilha Grande. Estes tornam-se turistas potenciais de segmento prioritário para 

realização do ecoturismo e turismo de aventura, por exemplo, porém, a maioria destes 

turistas não saem de Teresina e seus arredores para visitar o município de Ilha 

Grande. O mesmo ocorre com uma parcela significativa dos turistas potenciais 

visitantes de Teresina, Luiz Correia, Parnaíba e Praia de Parnaíba, dessa maneira, se 

faz necessário desenvolver as potencialidades turísticas de Ilha Grande a fim de atrair 

visitantes interessados.  

 

3.2.1. Cenário Brasileiro 

 

Os dados do Mtur (BRASIL/MTur, 2018) referentes ao Anuário de 2020 indicam 

uma variação significativa do quantitativo de turistas estrangeiros que visitam o Brasil, 

com quedas expressivas (-20,7% entre 2001 e 2002) e crescimentos de porte (entre 

2003 e 2005 e 10,6% de 2013 para 2014), queda moderada em 2015 como 
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consequência da crise mundial e retorno moderado ao crescimento em 2016 e 2017. 

Tais movimentos podem ser visualizados na tabela a seguir. 

 

Tabela 7 – Chegada de turistas ao Brasil nos últimos 20 anos. 

ANO TOTAL 

2001 4.772.575 

2002 3.784.898 

2003 4.132.847 

2004 4.793.703 

2005 5.358.170 

2006 5.017.251 

2007 5.025.824 

2008 5.050.099 

2009 4.820.217 

2010 5.161.379 

2011 5.433.354 

2012 5.676.843 

2013 5.813.342 

2014 6.429.852 

2015 6.305.838 

2016 6.546.696 

2017 6.588.770 

2018 6.621.376 

2019 6.353.141 

2020 - 

Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2020, base 2019 – Departamento de Polícia Federal e 
Ministério do Turismo. (BRASIL, 2020) 

 

Ressalta-se ainda que a taxa de crescimento do quantitativo de turistas no país, 

de 1,16% ao ano, é significativamente inferior às taxas mundiais e a da América do 

Sul. Em decorrência, a participação do Brasil no mercado receptivo mundial vem 

decrescendo de forma sistemática: entre os anos 2000 e 2015. O Brasil teve sua 

participação no mercado reduzida de 0,79% para 0,53%, e na América Latina de 

34,95% para 20,47%.  

 

A exemplo do desembarque em voos internacionais no Brasil, o desembarque 

nacional também apresentou surpreendente variação positiva na quase totalidade da 
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série histórica, embora com significativa desaceleração do crescimento nos últimos 

quatro anos, conforme apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 8 – Brasil: Desembarque Nacional, 2000-2017. 

ANO TOTAL 
VARIAÇÃO 
ANUAL (%) 

VOOS 
REGULARES 

VARIAÇÃO 
ANUAL (%) 

VOOS NÃO 
REGULARES 

VARIAÇÃO 
ANUAL (%) 

2000 28.971.321 - 26.934.289 - 2.037.032 - 

2001 32.615.896 12,58 30.071.216 11,65 2.544.680 24,92 

2002 32.945.284 1,01 30.250.808 0,60 2.694.476 5,89 

2003 30.742.037 (6,69) 28.534.658 (5,67) 2.207.379 (18,08) 

2004 36.554.525 18,91 33.727.312 18,20 2.827.213 28,08 

2005 43.095.828 17,89 39.877.656 18,24 3.218.172 13,83 

2006 46.345.828 7,54 43.618.632 9,38 2.727.196 (15,26) 

2007 50.002.469 7,89 47.549.518 9,01 2.452.951 (10,06) 

2008 48.702.482 (2,6) 46.583.326 (2,03) 2.119.156 (13,61) 

2009 56.024.144 15,03 53.915.987 15,74 2.108.157 (0,52) 

2010 68.258.268 21,84 65.949.270 22,32 2.308.998 9,53 

2011 79.244.256 16,09 77.083.904 16,88 2.160.352 (6,44) 

2012 85.471.710 7,86 83.203.074 7,94 2.268.636 5,01 

2013 88.943.789 4,06 86.097.998 3,48 2.845.791 25,44 

2014 94.741.258 6,52 91.257.751 5,99 3.483.507 22,41 

2015 97.894.867 3,33 94.926.536 4,02 2.968.331 -14,79 

2016 90.274.593 -7,78 86.963.801 -8,39 3.310.792 11,54 

2017 92.149.646 2,08 88.406.542 1,66 3.743.104 13,06 

Fonte: Estatísticas Básicas de Turismo: Brasil. Ano base 2015 e 2017. (BRASIL/ Mtur, 2016 e 2018). 
Modificado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

 

Constata-se que a variação de desembarque nacional em voos não-regulares 

é significativamente superior à dos voos regulares, caracterizando uma resposta mais 

imediata às oscilações de mercado, uma vez que os voos regulares não se sujeitam 

à maioria das normas e regulamentos que regem os voos regulares. O que chama 

atenção o excepcional crescimento dos voos não regulares em 2013 e 2014, sem que 

se disponha de explicação plausível para o fenômeno. As estatísticas disponíveis em 

várias fontes não contemplam o movimento de turismo pela via terrestre, 

impossibilitando assim a análise dos deslocamentos por este meio.  
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A despeito das oscilações dos desembarques internacionais, a receita cambial 

do Brasil com o setor cresceu entre 2000 e 2015 de forma sustentável e, 

paradoxalmente, a taxas (8,1% ao ano) superiores às do mundo (6,7% ao ano) e da 

América Latina (7,1% ao ano), como pode ser visualizado no quadro comparativo da 

receita cambial com os turistas, de 2000 a 2017. 

 

De acordo com os dados do World Travel & Tourism Council (WTTC, 2017), a 

contribuição direta do turismo ao PIB brasileiro foi, em 2016, de R$ 198 bilhões, 

prevendo um crescimento de 0,5% para 2017 e para a década 2017-2027 de 3,2% ao 

ano. A contribuição total - incluindo os efeitos indiretos da atividade - teria sido de 

R$531 bilhões, com idêntico crescimento para 2017 (0,5%) e previsão de 3,3% ao ano 

para a próxima década. 

 

Considerando o ranking mundial, a importância relativa da contribuição do setor 

de turismo ao PIB colocou o Brasil em 11º lugar em termos absolutos num universo 

de 185 países. Entretanto, em termos de expectativa de crescimento no longo prazo, 

taxa anual de 3,3% situa o país na 128ª posição. 
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Tabela 9 – Brasil: Comparativo da receita cambiam com turistas, 2000 – 2017. 

ANO 

RECEITA CAMBIAL (BILHÕES DE US$) PARTICIPAÇÃO (%) 

MUNDO 
AMÉRICA 

DO SUL 
BRASIL 

AMÉRICA 

DO SUL NO 

MUNDO 

BRASIL NA 

AMÉRICA 

DO SUL 

BRASIL NO 

MUNDO 

2000 475,0 9,2 1,8 1,9 19,64 0,38 

2001 472,0 11,3 1,7 2,4 15,31 0,37 

2002 474,0 9,2 2 1,9 21,72 0,42 

2003 525,0 8,6 2,5 1,6 28,82 0,47 

2004 633,0 10,9 3,2 1,7 29,56 0,51 

2005 680,0 12,4 3,9 1,8 31,14 0,57 

2006 745,0 14,4 4,3 1,9 29,97 0,58 

2007 860,0 16,9 5 2 29,31 0,58 

2008 944,0 19,2 5,8 2 30,13 0,61 

2009 855,0 18,5 5,3 2,2 28,71 0,62 

2010 960,0 20,5 5,3 2,1 25,65 0,55 

2011 1.042,2 23,1 6,1 2,2 26,42 0,58 

2012 1.116,4 24,4 6,4 2,2 26,19 0,57 

2013 1.239,7 24,7 6,5 2 26,20 0,52 

2014 1.310,2 36,1 6,8 2,8 18,94 0,52 

2015 1.260,1 25,6 5,8 2 22,87 0,46 

2016 1.239 26,9 6,0 2,17 22,42 0,49 

2017 1.332 29,2 5,8 2,20 19,87 0,44 

Fonte: Estatísticas Básicas de Turismo: Brasil. Ano base 2017. (BRASIL/ Mtur, 2018). Modificado pela 
Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

A análise procedida pelo WTTC (2018) evidencia uma queda substancial da 

contribuição do setor de turismo ao PIB em anos recentes, em decorrência da crise 

econômica ocorrida no país, como demostra o gráfico a seguir. 
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Gráfico 6 – Brasil: Contribuição percentual do turismo no PIB. 

 
Fonte: Travel and Tourism Economic Impact, WTTC (2018). 

 

Indicadores do mercado turístico brasileiro em 2017 também publicados pelo 

WTTC, evidenciam a forte predominância dos gastos em turismo de lazer vis a vis os 

gastos com turismo de negócios, como ilustra o gráfico que se segue: 

 

Gráfico 7 – Brasil – Contribuição do turismo ao PIB por tipo de movimentação: Negócios e 
Lazer. 

 
Fonte: Travel and Tourism Economic Impact, WTTC (2018). Traduzido e modificado pela Líder 

Engenharia e Gestão de Cidades. 
 

Vale ainda mencionar que o WTTC (2018) prevê uma recuperação 

significativamente inferior do movimento turístico, para a próxima década, em relação 

às estimativas anteriores, mantendo, entretanto, taxas de crescimento anual inferiores 

para os gastos em viagem de lazer em relação às de negócios. 

A evolução dos diversos componentes da contribuição do turismo ao PIB - 

passada e projetada - é apresentada na tabela a seguir. 
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Tabela 10 – Brasil: Composição da contribuição do turismo ao PIB. 

Brasil 
Crescimento (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(1) Exportações dos visitantes 17,8 18,7 20,8 22,9 23,5 19,2 21,3 

(2) Despesas domésticas 

(incluindo gastos do Governo) 

343,0

  
345,4 358,2 352,5 336,2 318,8 326,1 

(3) Consumo interno de turismo 

(=1+2) 
360,8 364,1 379,0 375,5 359,7 338,0 347,4 

(4) Compras por fornecedores 

de serviços a 199,6 turistas, 

incluindo bens importados 

-157,6 -158,8 -165,4 -163,9 -157,3 -147,8 152,0 

(5) Contribuição direta de 

viagens de turismo para o PIB 

(=3+4) 

203,1 205,3 213,6 211,6 202,4 190,2 195,4 

(6) Outros impactos finais 

(diretos e indiretos) / Cadeia de 

fornecimento doméstico 

141,5 143,0 148,8 147,4 141,0 132,5 136,1 

(7) Investimento de capital 64,1 69,8 73,7 70,6 63,7 62,8 64,4 

(8) Gastos governamentais 31,3 32,9 33,7 33,6 33,4 33,1 33,6 

(9) Bens importados por gastos 

indiretos 
-18,1 -18,6 -19,1 -19,5 -17,4 -17,0 -17,4 

(10) Gastos induzidos 123,2 125,3 130,9 128,4 124,6 118,8 121,6 

Total da contribuição de 

viagens e turismo para o PIB 

(=5+6+7+8+9+10) 

545,1 55,7 581,6 572,1 547,7 520,5 533,6 

Impacto nos empregos (1000)/ 

Contribuição direta do 

turismo nos empregos 

2.308,2 2.317,5 2.450,8 2.517,3 2.473,9 2.337,0 2.393,2 

Total de contribuições de 

viagens e turismo nos 

empregos 

6.494,6 6.573,4 6.937,9 7.054,9 6.917,0 6.591,3 6.716,9 

Outros indicadores/ Despesas 

com operações de viagens 

68,4

  
79,4 81,9 72,7 58,7 70,1 75,3 

Fonte: Travel and Tourism Economic Impact, WTTC (2018). Traduzida e modificada pela Líder 
Engenharia e Gestão de Cidades. 
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3.2.2. Demanda Turística Atual 

 

A análise da demanda turística atual em uma localidade tem por objetivo 

detectar o perfil dos turistas e suas relações com a oferta turística, resultando no 

conhecimento da infraestrutura, da evolução da atividade e das tendências futuras. 

 

A fim de obter uma caracterização do perfil quantitativo dos visitantes atuais, 

foram realizadas pesquisa in loco nos atrativos durante os finais de semana do dia 06 

a 08/12 e 13 a 15/12/2020, a fim de obter uma caracterização do perfil quantitativo 

dos visitantes atuais. Realizou-se, também, a observação dos dados de estudos da 

INFRAERO (2018), relativos à movimentação do aeroporto mais próximo à Ilha 

Grande, sendo este o Aeroporto de Teresina/PI, localizado no Piauí. A Tabela 6 - 

Movimento de passageiros no aeroporto de Teresina/PI apresenta no item 3.2, 

explicita, a movimentação de turistas, os dados realizados entre os anos de 2014 e 

2018. 

 

A partir da leitura e análise minuciosa dessas informações, é possível traçar 

uma projeção da movimentação nesse aeroporto em períodos posteriores, indo de 

2019 a 2023, no caso do presente estudo. As projeções dessa natureza podem auxiliar 

na melhor compreensão da flutuação no número de visitantes na região de Ilha 

Grande. 

 

Para a projeção em questão, foi utilizado o método dos mínimos quadrados, 

que é aplicado para averiguar o grau de correlação entre a curva, determinada por 

meio da série histórica dada pela movimentação total anual do aeroporto, e a linha de 

tendência, sendo que o maior coeficiente de determinação (R²) é o adotado, e que no 

caso deverá estar mais próximo de 1. Dessa maneira, pode-se verificar qual das 

funções gera a curva de tendência mais próxima à projeção observada no passado e, 

assim, definir o método para adotar as taxas ideais. 

 

Após a avaliação dos critérios citados, conclui-se que o ajustamento de curvas 

pela função potencial é o que mais se adéqua ao perfil do histórico do município em 

questão, cujo valor do coeficiente de determinação é R² = 0,6721, conforme gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 8 – Gráfico Potencial  

Fonte: INFRAERO, 2021. Trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

Assim sendo, as projeções estimadas para o período de abrangência do 

presente planejamento se apresentam na tabela abaixo, considerando as taxas 

aferidas pelo método geométrico, calculado através dos dados de 2014 a 2018, sendo 

o que mais se adéqua ao coeficiente de determinação (R²). 

 

Tabela 11 – Projeção de cinco anos de embarques e desembarques em Teresina/PI. 

Ano Projeção 

2019 1.071.181 

2020 1.068.797 

2021 1.066.418 

2022 1.064.045 

2023 1.061.676 

Fonte: INFRAERO, 2021. Trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

Tal pesquisa é um instrumento fundamental para o planejamento turístico do 

Município, sendo possível, obter dados concretos sobre os turistas, tais como: 

características demográficas (faixa etária, sexo, local de residência), sociológicas 

(situação sócio econômica, ocupação, composição familiar, nível de escolaridade), 

econômicas (renda) e turísticas (meios de transporte utilizados, motivo da viagem, 

tempo de permanência, localidades preferidas, avaliações qualitativas).  

y = 2E+185x-54,26

R² = 0,6721
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Após a análise, os dados poderão nortear projetos nas suas diversas áreas, 

principalmente de infraestrutura básica e turística. 

 

3.2.2.1. Amostra e Metodologia 

 

O estudo da demanda retrata o quadro geral dos turistas, entretanto, a pesquisa 

não é capaz de abranger todo o universo de visitantes. Por isso, faz-se necessária a 

delimitação de um número de amostras, cujas quantidades representem e 

correspondam ao total.  

 

Para que a pesquisa fosse representativa do total de turistas que visitam a 

cidade, optou-se por utilizar um número de amostras que fornecessem uma margem 

de erro de 7% e nível de significância de 95%, valores considerados bons para que o 

resultado da pesquisa apresentasse consistência. Sendo assim, definiu-se uma 

amostra de 300 questionários a serem aplicados no verão, à 300 turistas que fossem 

maiores de 18 anos nos dois primeiros finais de semana do mês de dezembro (entre 

06 a 08/12 e 13 a 15/12/2020).  

 

Um estudo ideal deveria distribuir a amostra durante o ano inteiro, podendo 

detectar a sazonalidade do fluxo turístico. Entretanto, a análise do atual trabalho será 

suficiente para determinar o perfil e as motivações dos visitantes, além de servir como 

instrumento para a elaboração de propostas para o desenvolvimento do turismo no 

Município.  

 

O primeiro passo para a execução da pesquisa de demanda foi a elaboração 

do questionário. Para isso, foram utilizados modelos de questionários como, por 

exemplo, os utilizados pela EMBRATUR e pela Ruschmann Consultoria, que 

adaptados às especificidades de Ilha Grande, resultaram em um questionário base.  

 

A esse questionário base foi aplicado um pré-teste, que tinha por objetivo 

avaliar sua adequação à pesquisa. Após a efetuação das modificações necessárias 

detectadas no pré-teste, chegou-se ao questionário final que foi utilizado. 
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O questionário abordou as questões necessárias para o entendimento das 

necessidades e comportamento da demanda, caracterizando o perfil quantitativo dos 

visitantes atuais e a possibilidade de projeções futuras de demanda, possibilitando a 

caracterização do perfil qualitativo dos segmentos atuais e a identificação do portfólio 

estratégico de produtos turísticos. 

 

A equipe de pesquisadores foi distribuída em locais que usualmente são 

frequentados por turistas, e foi orientada para abordá-los de maneira aleatória, 

preferencialmente após a visita aos atrativos e à oferta turística da cidade. Ao todo, 

300 visitantes foram entrevistados. 

 

3.2.3. Pesquisa de Demanda Primária 

 

Para a realização da pesquisa primária para a análise da demanda turística 

atual do Município, foi aplicado o seguinte questionário: 

 

1) Cidade de Origem:  

 

Em relação às cidades de origens dos entrevistados, apura-se uma grande 

diversidade de localidades. Para a amostragem realizada, apresenta-se 45 

localidades diferentes, sendo a maior parte dos entrevistados oriundos de Teresina, 

que fica a aproximadamente 350 km de Ilha Grande, capital do estado do Piauí, 

seguido por Parnaíba, também Município do mesmo estado e vizinho de Ilha Grande 

(menos de 10km de distância), conforme aponta o gráfico a seguir. 
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Gráfico 9 – Cidade de origem dos turistas. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

Constatou-se também a presença de turistas oriundos de Fortaleza – CE e São 

Luís – MA, sendo a primeira com 480 km e a segunda com 440 km de distância do 

destino, e que, assim como Teresina-PI são os grandes portais de entrada para a Rota 

das Emoções. Destaca-se a quantidade significativa de turistas entrevistados oriundos 

de Brasília-DF, com 2.000km de distância de Ilha Grande, resultando em uma 

quantidade significativa dos entrevistados. 

 

Percebe-se também com a pesquisa que a maior parte dos turistas/visitantes 

de Ilha Grande, vem das cidades mais próximas com distância inferior a 100 km. 

 

2) Estado: 

 

O Município de Ilha Grande possui um grande potencial para a atração de 

Turistas oriundos de outros estados, além da Região Nordestina. Dessa forma, é 

possível confirmar o levantamento realizado anteriormente, com a metodologia 

apresentada no corpo deste relatório no que se refere ao Rankeamento dos atrativos 

de Ilha Grande. 
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Em relação aos turistas e visitantes e seus estados de origem, foram 

entrevistados turistas de 14 estados diferentes da Federação, sendo a sua maior 

parte, vindos do Piauí, estado onde o Município está localizado; seguido do Maranhão 

e Ceará, estados vizinhos; e Distrito Federal e São Paulo, estados que apresentaram 

um número significativo de turistas. Destaca-se Santa Catarina, como o mais distante 

do destino, além de entrevistados de outros Países que, nesse caso, tem-se a Europa 

como destaque. 

 

Os dados coletados no Voucher Eletrônico (VU-e) confirmam os dados da 

pesquisa de demanda primária, sendo o Piauí como o estado com maior número de 

visitantes, seguido do Distrito Federal, Ceará, São Paulo, Maranhão, Bahia, Rio de 

Janeiro, Pará e Minas Gerais, respectivamente.  

 

3) País: 

 

Em relação a presença de turistas de outros países, no período de aplicação 

da pesquisa foram identificados apenas 2 países, sendo Espanha e França, ambos 

localizados na Europa e totalizando apenas 1% dos entrevistados.  

 

4) Tempo de Permanência no destino: 

 

A questão do tempo de permanência no destino é de fundamental importância 

para o entendimento do Turismo em Ilha Grande, pois confirma uma hipótese já 

levantada através de outros indicadores: a própria percepção da gestão pública local, 

a baixa oferta hoteleira, falta de divulgação de todos os atrativos existentes, 

infraestrutura nos atrativos ou até mesmo outras alternativas de entretenimento que 

visem atender ao público específico de turismo, já que a maioria dos entrevistados 

(46%) disseram que não veem a necessidade de passar mais de 1 dia no Município. 

 

Em relação ao público que permanece por mais tempo no destino, temos 11% 

dos entrevistados que passam 3 dias, seguidos de 9% que passam 7 dias, 7% que 

passam 4 dias, 7% que passam 2 dias e o que chama atenção é o número de 6% que 

passam o período de 15 dias, conforme demonstra o gráfico a seguir. 
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Gráfico 10 – Tempo de permanência do turista no destino. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

Vale ressaltar que a maioria dos visitantes que optaram por passar apenas o 

dia no destino informaram ser moradores de Municípios próximos a Ilha Grande, no 

estado do Piauí. Além disso, informaram que muitas das empresas que promovem os 

passeios por meio de ônibus/ vans marcam um horário com os turistas para que eles 

possam realizar o passeio no local, e assim que esse tempo acaba já vão embora, 

sem ao menos parar em outros atrativos ou em restaurantes para que possam 

conhecer a gastronomia local. Pode-se dizer que isso seja resultado não só da falta 

de divulgação dos atrativos, mas de iniciativa das agências por buscar novas rotas 

turísticas em Ilha Grande e oferecerem essas opções aos interessados.  

 

Esse fator se dá também devido a passagem “direta” por Ilha Grande, apenas 

para o desfrute do Delta do Parnaíba, que em contrapartida pode ser considerado 

uma oportunidade, pois o Município pode contar com o apoio das cidades do Polo 

Turístico Costa do Delta, como também se apropriar mais do Roteiro Rota das 

Emoções, para que seja possível atrair um maior fluxo turístico para os demais 

atrativos do Município. 

 

5) Faixa Etária: 

 

A pesquisa apresenta um equilíbrio etário entre a totalidade dos 

visitantes/turistas entrevistados, mas que em sua grande maioria estão entre os 30 a 

39 anos com 31%, seguido dos 18 a 29 anos com 26%, posteriormente a faixa dos 40 

46%

7%

11%

7%

5%

2%

9%

1%
6%

3%

1% 1%

1%
1 dia ou menos

2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

6 dias

7 dias

10 dias

15 dias

20 dias

25 dias

30 dias

3 meses



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE – PI 

 

45 

a 49 anos com 23%, 50 a 59 anos representando 13% dos entrevistados e por fim os 

visitantes/turistas com faixa etária acima dos 60 anos, que representa a minoria dos 

visitantes com apenas 7%. 

 

Os dados coletados no VU-e para o mesmo período da pesquisa confirmam a 

ordem dos dados levantados, trazendo como informação relevante os visitantes até 

17 anos, que continuam sendo a minoria. 

 

A Pesquisa nesse quesito apresenta uma ampla diversidade e equilíbrio na 

faixa etária, o que possibilita ampliar e diversificar a roteirização dos atrativos turísticos 

do Município. 

 

6) Gênero 

 

Dentre os gêneros dos 300 visitantes/turistas que estiveram em Ilha Grande no 

período de aplicação do questionário, 61% (182) se identificam como sendo do gênero 

feminino e 39% (118) do gênero masculino. Vale ressaltar que outras possibilidades 

de gênero foram abertas, porém, nenhuma pessoa se identificou com outro gênero. 

 

7) Como soube do destino? 

 

Essa questão abrange as diversas possibilidades atuais de interação 

propiciadas por outras ferramentas de divulgação. Por outro lado, verifica-se que a 

divulgação entre conhecidos continua sendo a melhor ferramenta de divulgação do 

destino, que teve a capacidade de atrair mais da metade dos visitantes/turistas 

entrevistados, com 56% do montante respondendo que soube do destino através de 

amigos e/ou parentes, seguidos de 29% dos entrevistados afirmando que souberam 

do destino através da Internet, 6% através de mídias alternativas e 9% através das 

mídias tradicionais.  

 

De acordo com a análise técnica, esses dados demonstram que o marketing 

do Município sobre seus atrativos é muito baixo e/ou inexistente. Se os atrativos 

fossem melhor divulgados a quantidade de turistas que visitam o Município 
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aumentaria, e consequentemente a porcentagem de indivíduos que souberam do 

destino via internet ou TV poderia ser muito mais expressiva. 

 

8) Qual o motivo da viagem? 

 

Sendo essa uma das principais questões da entrevista, pode-se ter uma visão 

nítida da principal motivação dos visitantes/turistas de Ilha Grande, que conflui com 

sua vocação turística atual e potencial, onde 29% dos entrevistados procuraram o 

destino por aventura, seguidos de 26% que procuraram por descanso e 26% que 

procuraram o destino pelo contato com a natureza.  

 

Ainda, dentre os dados levantados, constatou-se a visita à parentes e amigos 

com 7% das respostas, o turismo náutico e de pesca com 4% dos entrevistados, 3% 

dos entrevistados que estavam a negócios e outras possibilidades de motivação que 

resultou em 6% do total de entrevistados, conforme demonstrado no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 11 – Motivo da viagem. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

9) Meio de transporte utilizado: 

 

A divisão dos meios de locomoção é definida por uma categoria que vai do 

carro próprio, transporte público ou até mesmo barco. Essa questão é de profunda 

importância para analisar parte da cadeia produtiva do turismo no que se refere a 

organização da viagem/passeio, ponto relevante para a organização e planejamento 

municipal no que tange à mobilidade urbana referente aos munícipes, aos fluxos de 

visitantes e a população flutuante do Município. 
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Pode-se observar que a maior parte dos turistas/visitantes se locomoveram até 

Ilha Grande através de carro próprio, representando 56% do total de entrevistados. 

Este dado pode estar correlacionado com a forma de organização da viagem indicada 

pelos turistas, tendo em vista que a maioria organiza por conta própria; 14% viajou de 

ônibus fretado (grande parte por passeios organizados pelas operadoras ou agências 

de turismo); 9% chegaram ao destino através de ônibus convencional urbano; 7% 

optaram por alugar um carro (em sua maioria turistas provenientes de outros estados); 

6% chegaram ao destino de carona com amigos/parentes; 2% chegaram de táxi; e 

6% chegaram ao destino por outros meios de locomoção e nenhum dos entrevistados 

respondeu que chegou ao Município de barco ou mototáxi. 

 

10) Como viajou: 

 

A questão refere-se ao volume de turistas/visitantes e demonstra um pouco do 

perfil dos viajantes que chegam até o Município. Nota-se a predominância de viagens 

em família, totalizando 48% dos entrevistados. 29% dos entrevistados viajaram entre 

amigos, seguidos por 19% que viajaram em casal e apenas 4% optaram por viajar 

sozinhos.  

 

11) Número de acompanhantes: 

 

Esta questão refere-se ao número de acompanhantes que viajaram/fizeram o 

passeio junto ao entrevistado. Nota-se que a grande maioria dos entrevistados viajou 

sozinho ou com até 5 acompanhantes, totalizando 51%. Em seguida estão os que 

tiveram a companhia de 6 a 17 pessoas, contabilizando 13%, e, com menor 

expressividade, os com 18 a 29 ou mais acompanhantes, provavelmente àqueles que 

optaram por fazer uma excursão. 28% dos entrevistados optaram por não responder 

a esta questão. 

 

12) Gasto médio diário no destino (previsto em R$ por pessoa): 

 

Em relação ao gasto médio no destino, nota-se que 32% dos entrevistados 

gastam em média R$100,00 por dia/pessoa, seguidos de 13% que gastam R$200,00 

e 11% que gastam em média R$150,00. Poucos entrevistados, apenas 1%, gastam 
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entre R$400,00 e R$500,00 e os demais entrevistados variam muito a quantidade de 

recursos despendidos por dia de viagem, conforme demonstra o gráfico a seguir.  

 

Gráfico 12 – Gasto médio diário no destino (previsto em R$ por pessoa) 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

13) Renda Salarial: 

 

Realizou-se também um levantamento socioeconômico das pessoas 

entrevistadas, afim de traçar o padrão em relação a renda salarial dos 

turistas/visitantes. Levando em conta que o salário mínimo atual para o período da 

pesquisa é de R$998,00, 41% dos entrevistados afirmaram possuir uma renda entre 

2 a 3 salários mínimos, 16% possuem até 1 salário mínimo, 13% acima de 5 salários 

mínimos, 9% de 4 a 5 salários mínimos e 21% dos entrevistados optaram por não 

responder à questão. 

 

14) Como comprou seu passeio/pacote? 

 

Nessa questão, mais uma vez pode-se observar a importância da organização 

do trade turístico local, bem como o funcionamento da cadeia produtiva do turismo. 

46% dos entrevistados apontaram que adquiriram seu passeio (Delta do Rio Parnaíba) 

através de Agências de Viagens ou Transportadoras Turísticas e 16% responderam 

que adquiriram seu passeio diretamente com barqueiros ou transportadoras que se 

encontram no local de saída dos passeios no Porto do Tatus. Por fim, 39% dos 
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entrevistados afirmaram que adquiriram seu passeio antecipadamente através das 

Operadoras Turísticas que atuam no Município. 

 

15) Dos valores gastos a maior parte foi destinada a: 

 

Há um equilíbrio em relação aos gastos durante a viagem, onde os pagamentos 

realizados apresentam o funcionamento da cadeia produtiva do turismo. 24% dos 

gastos dos entrevistados referem-se a passeios e hospedagem, seguidos por 21% 

dos gastos com alimentação, 18% ao transporte, 6% ao lazer/entretenimento e 8% a 

outros gastos. Nenhum dos entrevistados identificou que seu maior gasto se referiu a 

compras. 

 

Tendo em vista esse resultado e comparado a outras questões, nota-se a 

necessidade de ampliação da oferta de leitos no Município, divulgação e melhoria da 

infraestrutura dos meios de hospedagem já existentes de modo a ampliar a circulação 

de valores e o aumento da arrecadação municipal. 

 

16) Principal Meio de Hospedagem Utilizado: 

 

Essa questão demonstra os tipos de meios de hospedagem preferidos ou que 

foram escolhidos pelos entrevistados, onde 30% se hospedaram em pousadas, 29%  

ficaram hospedados em casas de amigos e/ou parentes, 11% se hospedaram em 

hotéis, 2% em hostel ou albergue, 1% em resort e menos de 1% se hospedou em flat 

ou apart-hotel. Ainda, outros 11% dos entrevistados se hospedaram em outros meios 

de hospedagem que não foram identificados acima.  

 

Vale ressaltar que nenhum dos entrevistados se hospedou em Cama e Café, e 

a maioria dos meios de hospedagem mencionados acima não se referem aos 

disponíveis em Ilha Grande, já que a maioria dos entrevistados optaram por se 

hospedar em Municípios vizinhos, conforme levantado na próxima questão. 
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17) Está Hospedado em Ilha Grande? 

 

Em relação à localidade de hospedagem, quase a totalidade dos entrevistados 

optaram por se hospedar em outro Município, e apenas 3% optaram por Ilha Grande. 

Esse resultado se dá por diversos fatores: falta de divulgação dos meios de 

hospedagem disponíveis no Município, infraestrutura dos meios existentes, ou até 

mesmo pelo fato de alguns dos entrevistados afirmarem que os atrativos de Ilha 

Grande não são seu destino principal, e sim um ‘ponto de passagem’ na região. 

 

O gráfico a seguir demonstra os Municípios mais procurados pelos 

turistas/visitantes para hospedagem, na qual Parnaíba se destaca com 46% dos 

entrevistados, seguido de Luís Correia com 22% e Barra Grande, em Cajueiro da Praia 

com 10%, todos no estado do Piauí. 22% dos entrevistados não responderam à 

questão ou não se hospedaram. Nesse caso, a maioria dos entrevistados informou 

que são moradores de cidades próximas a Ilha Grande, e se deslocaram apenas para 

passar o dia fazendo os passeios, retornando ao final do dia. 

 

Gráfico 13 – Município em que está hospedado. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

18) Qual Rede Social você mais utiliza: 

 

Foi questionado aos entrevistados quais as redes sociais eles mais se 

conectam. Verificou-se que 39% dos turistas utilizam mais o Facebook, 32% o 

Instagram, 2% o YouTube e 1% o Twitter. Nenhum dos entrevistados afirmou utilizar 

o Snapchat e 26% se utilizam mais de outras redes sociais do que as acima citadas, 

sendo a principal o WhatsApp. Tendo em vista esses resultados, pode-se considerar 
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que o Facebook é um excelente meio para potencializar a divulgação dos atrativos de 

Ilha Grande.  

 

19) Está fazendo a Rota das Emoções? 

 

Como o Município está inserido na Rota das Emoções, é de grande valia para 

o turismo saber se os entrevistados estavam realizando o roteiro ou se o destino era 

apenas Ilha Grande, a fim de identificar também seus principais destinos 

competidores. A Rota das Emoções percorre o litoral de três estados do Nordeste 

Brasileiro: Ceará, Piauí e Maranhão, no qual seus principais atrativos são 

Jericoacoara, Delta do Parnaíba e Lençóis Maranhenses. Verificou-se, portanto, que 

82% dos entrevistados não estavam inseridos no contexto da Rota das Emoções e 

apenas 18% estavam. 

 

20) Qual Passeio você fez no Delta do Parnaíba? 

 

Em relação aos passeios realizados no Município de Ilha Grande, destaca-se 

com muita clareza, confirmando o levantamento técnico realizado para o rankeamento 

dos atrativos turísticos de Ilha Grande, o Delta do Rio Parnaíba (tradicional) com 54% 

dos entrevistados afirmando que realizaram esse passeio. Esses dados demonstram 

como o Delta se destaca como o produto turístico preferido atual dentro do portfólio 

estratégico da área turística do Município. Em seguida, estão os 16% dos 

entrevistados que foram ao Encontro das Águas, 8% dos entrevistados que fizeram o 

passeio da Revoada dos Guarás, 6% o passeio às Ilhas Canárias e a própria Ilha 

Grande como um todo, parte histórico-cultural e, por fim, os demais entrevistados 

apontaram que fizeram outros passeios a Igarapés, Comunidade do Torto, entre 

outros. 

 

É importante ressaltar que, como se trata de uma questão aberta, nota-se as 

diferentes denominações que os turistas utilizam para os atrativos, o que indica que 

os próprios turistas não têm bem claro quais são os passeios e suas localidades. O 

caso da Comunidade do Torto, por exemplo, muitos a conhecem como “Ilha do Torto”, 

e até o próprio Delta do Parnaíba, na qual muitos dizem ir ao Encontro das Águas, 

mas não tem conhecimento que se trata do mesmo local/ atrativo. O passeio 
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denominado como Delta Tradicional refere-se à embarcação coletiva de grande porte. 

O Encontro das águas (denominação dada por algumas agências) é o passeio ao 

Delta Tradicional ‘privativo’, realizado por meio de lancha rápida.   

 

Gráfico 14 – Passeio realizado no Delta do Parnaíba. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

21) Você Recomendaria este Atrativo/Passeio? 

 

Em relação à recomendação do Atrativo/Passeio, a resposta apresenta 

unanimidade com 100% dos entrevistados afirmando que recomendaria o atrativo 

para outras pessoas. 

 

22) Quais atrativos visitou em Ilha Grande? 

 

Em relação à visitação de outros atrativos em Ilha Grande, constata-se que a 

diversidade de atrativos elencados em reuniões técnicas é utilizada pelos 

turistas/visitantes. 

 

Verifica-se ainda que, 55% dos entrevistados não visitou nenhum outro atrativo 

de Ilha Grande, apresentando uma grande possibilidade de aproveitamento desses 

turistas/visitantes, uma vez que os mesmos já se encontram no Município. 

 

Dos entrevistados que visitaram outros atrativos (além do desfrute do Delta), 

8% visitaram as Rendeiras dos Morros de Mariana, destacando o turismo cultural, 

turismo contemplativo e Ecoturismo, 7% visitaram o Santuário Nossa Senhora Mãe 

dos Pobres, destacando o turismo religioso, 5% visitaram o Morro Gemedor e 
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Revoada dos Guarás, destacando o turismo contemplativo, Observação de Aves e 

Ecoturismo, 4% dos entrevistados visitaram a Cerâmica em Barro Vermelho e os 

Lençóis Piauienses, destacando o turismo cultural e Ecoturismo e 3% que visitaram o 

Porto dos Morros, marco histórico do Município de Ilha Grande. 

 

Gráfico 15 – Atrativos visitados em Ilha Grande. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

23) De uma nota (de 1 a 5) para: infraestrutura urbana, infraestrutura turística, 

serviços e impressões: (sendo 1 péssimo, 2 ruim, 3 razoável, 4 bom, 5 

excelente e N se não souber responder). 

 

O resultado da questão apresentada gerou uma tabela com os valores que 

servirão de base para os Planos, Ações, Projetos e Programas, bem como para os 

apontamentos das impressões e avaliação da infraestrutura urbana, infraestrutura 

turística, aspectos do Município, bem como dos serviços encontrados/utilizados pelos 

entrevistados. 

 

Nota-se que a grande maioria dos entrevistados não souberam ou não 

quiseram responder a essa questão. Dentre os que responderam, a respeito da 

infraestrutura dos atrativos, nota-se que apenas o Delta do Parnaíba se sobressai 

como excelente, seguido do Porto dos Tatus como bom. O atendimento nos locais e 

a recepção dos profissionais da área também são considerados bons. 
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A sinalização (não só turística) se destaca como um dos pontos mais citados 

como péssimo, fator importante que necessita de planejamento e investimento para 

melhoria em todo o Município. 

 

A situação dos sanitários do Município também é um ponto em destaque como 

péssimo, o que indica, mais uma vez, a necessidade de melhoria na infraestrutura dos 

estabelecimentos em geral para satisfazer a demanda. 

 

Tabela 12 – Nota de 1 a 5 para Infraestrutura e aspecto dos locais/ atrativos.  

INFRAESTRUTURA PÉSSIMO RUIM RAZOÁVEL BOM EXCELENTE 
NÃO SOUBE 

RESPONDER 

• LOCAIS 

Delta do Parnaíba 0 24 9 66 180 21 

Santuário NS Mãe dos Pobres 2 22 3 17 25 231 

Rendeiras do Morro Mariana 0 0 1 34 46 219 

Porto dos Morros 2 0 3 3 4 288 

Artesãos Barro Vermelho 0 7 4 16 2 271 

Porto dos Tatus 2 1 52 137 40 68 

Morro Gemedor 0 0 0 3 5 292 

Centro de Apoio ao Artesanato 0 0 3 5 6 286 

Lençóis Piauienses 0 1 1 10 11 277 

Recanto dos Pássaros 1 0 2 1 4 292 

Sinalização Turística 26 15 104 46 4 105 

Transporte Utilizado 2 1 5 95 74 123 

Hospedagem 0 0 8 74 79 139 

Atendimento nos locais 1 3 18 131 66 81 

Receptivo 0 0 8 112 58 122 

Restaurante 1 1 15 81 27 175 

INFRAESTRUTURA PÉSSIMO RUIM RAZOÁVEL BOM EXCELENTE 
NÃO SOUBE 

RESPONDER 

• ASPECTOS 

Limpeza 11 5 103 130 14 37 

Sensação de Segurança 3 3 56 171 29 38 

Sanitários 35 10 69 56 7 123 

Sinalização 27 13 103 62 9 86 

Agências de Turismo 0 2 15 132 42 109 

Atendimento ao Turista 2 2 27 182 39 48 

Entretenimento 1 4 16 92 13 174 
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Opções de Compra 8 0 20 38 10 224 

Posto de Gasolina  4 2 9 96 17 172 

Estacionamento 1 0 36 127 23 113 

Rodovia de acesso 2 10 67 131 7 83 

Abastecimento de Água 2 7 18 74 5 194 

Fornecimento de Energia 1 3 12 83 11 190 

Serviço de Telefonia Móvel 5 6 55 112 25 97 

Serviço de Internet 11 7 71 93 19 99 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

24) Visitou outras cidades na região? 

 

A maior parte dos entrevistados disseram ter visitado outros Municípios, 

totalizando 53% dos turistas, incluindo Ilha Grande como uma opção dentro de um 

roteiro mais amplo. 37% dos entrevistados foram apenas para Ilha Grande e 9% 

optaram em não responder à questão.  

 

Destaca-se Luís Correia como a cidade mais visitada da região pelos 

entrevistados, com uma distância de 22km de Ilha Grande, seguida de Parnaíba e 

Cajueiro da Praia-PI (Barra Grande), com 77km de distância.  

  

Gráfico 16 – Cidade que o turista visitou na região. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 
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25) Qual foi sua expectativa quanto ao destino após a viagem? (Classificação 

de 1 a 5) 

 

Em relação à expectativa versus avaliação de sua visita ao destino, 78% dos 

entrevistados avaliaram como excelente, 16% como bom, 3% como razoável e outros 

3% preferiram não opinar. 

 

26)  Na sua opinião qual(is) são as principais demandas para o turismo em 

Ilha Grande? 

 

Das pessoas entrevistadas que responderam esta questão, a grande maioria 

apontou a demanda pela melhoria ou investimento no turismo de natureza, totalizando 

25% dos entrevistados, na sequência, 21% optaram por não responder à questão. 

 

Uma questão importante citada é a falta e/ou precariedade de infraestrutura 

para o turismo, além da falta de opções para hospedagem no Município, ambos 

representando 9% dos entrevistados. O turismo de aventura vem em seguida, com 

8%, e outro fator não menos importante é a falta de divulgação dos atrativos para que 

um número maior de pessoas possa conhecer, totalizando 4%. Ressalta-se que houve 

pessoas que informaram estar satisfeitas com o cenário atual e disseram que não 

precisa mudar nada, pois gostam da simplicidade. 

 

Os entrevistados apontaram uma demanda pelo turismo cultural, necessidade 

de investimento no Delta, um ponto de atendimento e informações para que os turistas 

possam tirar suas dúvidas na hora da visita. 

 

Vale ressaltar a necessidade de melhorias e criação de novas estradas que dão 

acesso às praias, o que prejudica aqueles que tem interesse em sol e mar, conforme 

apontam as informações do gráfico a seguir.  
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Gráfico 17 – Principais demandas para o turismo em Ilha Grande. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

3.2.4. Demanda Turística Potencial 

 

A análise da demanda turística potencial tem como objetivo a verificação 

quantitativa dos turistas que apresentam as condições para visitar os destinos de Ilha 

Grande, que, no entanto, por motivos distintos não o fazem atualmente. 

 

Nesse sentido, o estudo objetiva também compreender os fatores que afetam 

a decisão do consumo pelos turistas potenciais. Essa análise será embasada na 

caracterização do perfil qualitativo dos segmentos potenciais; na identificação dos 

elementos críticos que influenciam na tomada de decisão de consumo dos segmentos 

potenciais; no nível de expectativa dos diferentes segmentos; dos hábitos de 

informação e compra dos segmentos; no grau de conhecimento e interesse da 

demanda potencial e na identificação de destinos competidores que impedem a 

realização do consumo por essa demanda potencial. 

 

Um dos fatores que tornam dificultosa a decisão de investimentos direcionados 

para esses segmentos é a elasticidade do preço da demanda, pois ela mede a 

resposta dos consumidores quando ocorre uma variação no preço de um bem ou 

serviço. Esse conceito está diretamente relacionado ao mecanismo de mercado que 

rege a lei da oferta e da demanda, mostrando a existência de uma relação inversa 
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entre a quantidade demandada de um bem e o seu preço, ou seja, quanto menor o 

preço, maior é a procura do bem. 

 

Esse conceito pode incidir diretamente sobre o montante de investimentos 

necessários. Sendo assim, pode criar dificuldades de justificativa dos investimentos à 

luz da teoria econômica, visto que o segmento de passeio não apresenta vantagens 

comparativas e competitivas frente a seus concorrentes diretos, outros estados e 

Municípios da própria região nordestina, que já possuem ampla tradição nos 

segmentos praticados, principalmente no que diz respeito às dunas. O custo é 

relativamente alto em relação aos serviços prestados, no tocante à qualidade dos 

serviços, se comparados com outras localidades, e os valores não condizentes com a 

realidade local, aumentando o custo de vida da população do município. 

 

A análise da demanda potencial pelo viés da expectativa está relacionada aos 

padrões mínimos de qualidade que devem ser respeitados na oferta de produtos 

turísticos, na infraestrutura básica, nos recursos humanos e no entorno geográfico. 

Nesse sentido, é válido relembrar o conceito de vantagem comparativa associado ao 

conceito de vantagem competitiva criada que se adequa perfeitamente ao setor do 

turismo.  

 

Por esses conceitos, verifica-se que não basta ter o atrativo a disposição do 

público, é preciso que esse atrativo (vantagem comparativa) seja complementado por 

equipamentos e serviços de boa qualidade (vantagem competitiva criada). Isso diz 

respeito, principalmente, à qualidade dos serviços ofertados, às instalações sanitárias, 

à qualidade dos alimentos ofertados, à higiene e a limpeza dentro dos ambientes de 

um modo geral. 

 

Como o objetivo é maximizar o uso do atrativo pelo aumento do número de 

visitantes, torna-se necessário agregar valor à essa qualidade, e isso pode ser feito a 

partir da formatação de ações que propiciem à comunidade local eficiência e eficácia 

no que diz respeito ao atendimento ao público, bem como aos serviços operacionais 

de atendimento e recepção dos turistas, sejam eles nacionais ou internacionais. 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE – PI 

 

59 

Os principais fatores que influenciam na decisão de viajar são as informações 

sobre o local, além do preço, atrativos e infraestrutura. Nesse sentido, Ilha Grande 

apresenta dificuldade de induzir a demanda potencial. A pesquisa realizada pela 

equipe junto às operadoras mostra que uma parcela significativa dos turistas 

potenciais ainda desconhece os destinos do Município, ou que sua imagem está 

associada à exclusão social e falta de infraestrutura básica, o que acaba prejudicando 

a escolha de Piauí e, consequentemente, de Ilha Grande como destino final. 

 

Para tanto, a demanda turística potencial possui um segmento prioritário, assim 

como o ecoturismo e o turismo de aventura, que são encontrados em vários estados 

do nordeste. A maioria dos turistas, ao desembarcar em Teresina, não apresentam 

interesse em visitar o município de Ilha Grande. A parcela dos turistas potenciais se 

dá pelos visitantes de Teresina, Luiz, Correia, Parnaíba e da Praia de Parnaíba. 

 

Pode-se considerar como turista potencial de Ilha Grande aqueles que viajam 

para outro destino com a mesma segmentação turística, além dos turistas 

provenientes de outras localidades, há ainda um grande potencial dos próprios 

moradores locais da cidade que podem visitar os atrativos turísticos e usufruírem dos 

serviços turísticos, mas estes possuem um grau de conhecimento e de interesse 

mínimos sobre o turismo da própria cidade em que vivem. 

 

Também associado à visão problemática da infraestrutura, estão presentes as 

dúvidas do potencial demandante em relação aos serviços prestados, tais como 

disponibilidade de transporte aéreo, que atualmente depende de Parnaíba e há 

poucas opções de voos nas cidades vizinhas, os acessos, níveis de custos e sua 

compatibilidade, a qualidade dos serviços, a qualidade do receptivo, as oportunidades 

de recreação, etc. 

 

Conforme diagnosticado, o fato da não existência de uma estrutura aeroviária 

regional pode ser um forte impeditivo para um avanço do turismo na região, 

dificultando o processo de investimentos e decisões empresariais indutoras do 

turismo. 
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O que pode favorecer o turismo local é o estabelecimento de uma imagem de 

acordo com o perfil do turista desejado. A partir da análise das estratégias, produtos 

e preços da concorrência pode-se melhor definir a estratégia de marketing e 

implantação das operações, como forma de redefinir papéis para atuar de forma 

efetivamente correta no planejamento e execução de metas voltadas para o 

desenvolvimento sustentável do turismo no Município. 

 

Assim, a inferência está direcionada a ações que ampliem a capacidade de 

oferta do Município, no que diz respeito a infraestrutura turística, uma vez que suas 

vantagens comparativas, nesses segmentos, se não iguais são pelo menos 

semelhantes aos outros potenciais concorrentes. Desta forma, pode-se afirmar que a 

escolha de determinados segmentos de turismo, a exemplo do ecoturismo, pode 

representar uma decisão estratégica para Ilha Grande, uma vez que os demais 

estados do Nordeste já apresentam maior demanda por turistas motivados por este 

segmento. Neste sentido, a análise da demanda turística potencial tem como objetivo 

a verificação quantitativa dos turistas que apresentam as condições para visitar os 

destinos de Ilha Grande relacionados principalmente a estes segmentos prioritários, 

mas que, no entanto, por motivos distintos não o fazem atualmente. 

 

Para esta análise se faz necessário compreender os fatores que afetam a 

decisão do consumo pelos turistas potenciais e deve ser embasada na caracterização 

do perfil qualitativo dos segmentos potenciais; na identificação dos elementos críticos 

que influenciam na tomada de decisão de consumo dos segmentos potenciais; no 

nível de expectativa dos diferentes segmentos; dos hábitos de informação e compra 

dos segmentos; no grau de conhecimento, interesse da demanda potencial e na 

identificação de destinos competidores. 

 

Ilha Grande carece de uma mão de obra qualificada e especializada, 

apresentando uma ampla necessidade de capacitação. Há uma falta de compreensão 

da importância da atividade turística para a mudança de qualidade de vida nas 

comunidades de Ilha Grande. Isso se dá por diversos fatores como: a falta de 

divulgação (deveria intensificar esse quesito principalmente na internet, com a 

gravação de vídeos em época de temporada), falta de divulgação da importância do 

turismo nas escolas da rede municipal e privada buscando conscientizar a população 
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para o desenvolvimento turístico, já que há uma falta de estímulo para os alunos com 

ações voltadas ao turismo. 

 

O Município também carece de um incentivo por parte da gestão pública e 

iniciativa privada. Falta participação dos stakeholders nas tomadas de decisão sobre 

o turismo, bem como a integração com a comunidade local. Devem ser buscadas 

iniciativas para realização de reuniões junto ao COMTUR para fomentar parcerias e 

elaborar projetos e obras focados no turista. 

 

3.2.5. Oferta Turística  

 

A oferta turística é composta pelo: 

 

“(...) conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de 

alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social ou de 

outros tipos, capaz de atrair e assentar numa determinada região, durante um 

período determinado de tempo, um público visitante. (...) Em suma, a oferta 

em turismo pode ser concebida como o conjunto dos recursos naturais e 

culturais que, em sua essência, constituem a matéria-prima da atividade 

turística porque, na realidade, são esses recursos que provocam a afluência 

de turistas. A esse conjunto agregam-se os serviços produzidos para dar 

consistência ao seu consumo, os quais compõem os elementos que integram 

a oferta no seu sentido amplo, numa estrutura de mercado.” (BENI, 1997, 

p.153) 

 

O produto turístico é o resultado da junção dos elementos da oferta, ou seja, o 

conjunto de bens e serviços, agregados aos atrativos, que estão unidos por uma 

relação de interação e interdependência, que são ofertados ao mercado para 

consumo. A característica mais marcante deste tipo de produto é o fato dele ser 

imaterial (intangível), pois o que resta após o seu uso é apenas a experiência 

vivenciada. 

 

3.2.5.1. Atrativos Naturais 
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Como produto turístico natural de Ilha Grande, destaca-se o Delta do Rio 

Parnaíba, que é capaz por si só de atrair um grande fluxo de visitantes internacionais, 

nacionais, regionais e locais. 

 

O Delta do Rio Parnaíba é considerado uma das mais belas paisagens naturais 

do mundo. Localizado entre os estados do Maranhão e Piauí, sendo Ilha Grande sua 

porta de entrada, pelo Porto dos Tatus (principal local de embarque e desembarque). 

O acesso acontece pela PI-210 e, dentro da cidade, o turista percorre a Av. Martins 

Ribeiro, seguindo pela Estrada para Tatus até o Porto, onde há os dois atracadouros 

públicos do Tatus I e Tatus II. Para a compra do passeio, o visitante pode procurar as 

operadoras ou agências locais, podendo ser realizada a reserva com antecedência ou 

no próprio Porto. Há inúmeras operadoras e agências pelo Brasil que vendem o 

passeio ao Delta do Parnaíba. 

Figura 3 – Delta do Rio Parnaíba. 

 
Fonte:  

http://deltarioparnaiba.com.br/delta-parnaiba-
historia/ 

Figura 4 – Delta do Rio Parnaíba. 

 
Fonte: 

https://cruzandomundo.com.br/dicas/roteiros/delta
-do-parnaiba-como-planejar-sua-viagem/ 

 

Para o levantamento dos atrativos turísticos naturais, foi proposta uma 

dinâmica em relação aos enquadramentos conceituais, motivados pelo fato de o Lazer 

e Turismo iniciarem de forma intrínseca no seio da sociedade a partir do desfrute dos 

atrativos pela própria comunidade. Essa atividade resultou nos seguintes atrativos: 

 

Tabela 13 – Apontamento dos Atrativos de Ilha Grande/PI. 

Apontamento dos Atrativos Naturais 

Porto dos Tatus Lagoa do Felipe 

Praia do Pontal Pedra do Sal 

Lençóis Piauienses  Cata do Caranguejo 

Morro Gemedor Boi de Ilha Grande 
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Recanto dos Pássaros Revoada dos Guarás 

Porto dos Morros Sítio Arqueológico sobre as Dunas 

Igarapé dos Periquitos Caída do Morro 

Lagoa da Bela Vista Revoada dos Guarás 

Canto do Igarapé Lagoa do Pantanal 

Ilha da Batata Parque Eólico 

Morro do Labino Sítio Santo Isidoro 

Lagoa do Urubu Ilha das Canárias 

Vivência Seu Julinho Vivência Extrativismo Carnaúba 

Fonte: Líder – Engenharia e Gestão de Cidades e Comissão Técnica. 

 

A cidade de Ilha Grande conta ainda com uma quantidade significativa não 

somente de atrativos naturais como também culturais, como citado no tópico a seguir.  

 

 

3.2.5.2. Atrativos Culturais 

 

O Município possui também um conjunto de eventos programados que 

destacam a sua cultura e contribuem significativamente para o fluxo de visitantes que 

o Município recebe. 

 

Para o levantamento dos atrativos turísticos culturais, a mesma proposta de 

dinâmica em relação aos enquadramentos conceituais foi realizada, motivados pelo 

fato de o Lazer e Turismo iniciarem de forma intrínseca no seio da sociedade a partir 

do desfrute dos atrativos pela própria comunidade. Essa atividade resultou nos 

seguintes atrativos: 

 

Tabela 14 – Apontamento dos Atrativos de Ilha Grande/PI. 

Apontamento dos Atrativos Culturais 

Rendeiras do Morro da Mariana  Eventos Esportivos 

Santuário N. Sra. Mãe dos Pobres Casa de Farinha 

São João da Mariana  Festival do Marisco 

Cicloturismo  Vivência Pedro Militão 

Arte em cerâmica do Barro Vermelho Festa de Volta ao Passado 

Festival do Caranguejo Gastronomia do Caranguejo 

Festa das Rosas Centro Histórico da Ilha Grande 

Casa das Marisqueiras  Aniversário da Cidade 
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Festa dos Vaqueiros  

Fonte: Líder – Engenharia e Gestão de Cidades e Comissão Técnica. 

 

3.2.5.3. Classificação dos Atrativos 

 

Após esse levantamento inicial, buscou-se uma classificação desses atrativos 

com o objetivo de iniciar uma seleção em relação à segmentação turística e suas 

modalidades, mesmo alguma modalidade de Turismo dentro do segmento de Turismo 

de Aventura, Contemplativo e Ecoturismo, que já tenha sido citada anteriormente. 

 

Diante das informações levantadas e apresentadas anteriormente, iniciou-se a 

“classificação” de atratividade de cada um dos atrativos citados, diante dos seguintes 

critérios, criando conceitos objetivos e definindo, a partir da ótica diversificada da 

comissão, o grau de interesse de cada um dos atrativos. São eles:  

− A = Imperdível 

− B = Muito Interessante 

− C = Interessante 

− D = Razoavelmente Interessante; e  

− E = Pouco Interessante.  

 

A partir da sistematização dessas informações, houve um avanço no sentido 

de entender a relação de uso de cada um desses atrativos, seguindo o mesmo padrão 

anteriormente apontado. Para esse caso, foi utilizada a dinâmica excludente, 

“limitando” o número de “opções” que os participantes teriam para apontar o que 

percebiam em relação ao uso dos atrativos. Foram seguidos os seguintes critérios, a 

partir de cores, sendo:  

 

− Vermelho = Muito Visitado; 

− Verde = Bastante Visitado; 

− Azul = Visitado; 

− Amarelo = Pouco visitado; e  

− Prata = Quase ninguém vai, mas é legal.  
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Para essa atividade, cada participante recebeu 2 itens das cores: vermelho, 

verde, azul e amarelo e 4 itens da cor prata. 

 

Para a sistematização dessas informações houve um agrupamento onde foram 

filtradas as localidades a partir de um olhar mais específico em relação à atratividade, 

potencialidade diante do mercado, analisando principalmente os lugares que 

oferecem infraestrutura mínima para a “exploração” da atividade turística e que 

possíveis investimentos sejam exequíveis, seja por parte da gestão municipal, 

iniciativa privada ou mesmo parceria público-privada (PPP’s). 

 

Sendo assim, foram sistematizados de acordo com a tabela a seguir. 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE – PI 

 

66 

Tabela 15 – Vocações Turísticas de Ilha Grande/PI. 
 Interesse Visitação 

Delta do Rio Parnaíba A  

Santuário N. Sra. Mãe dos Pobres B  

Rendeiras do Morro da Mariana B  

Festival do Caranguejo C  

Lençóis Piauienses A  

Praia do Pontal A  

Morro Gemedor A  

Festival do Marisco C  

Arte em Cerâmica do Barro Vermelho C  

Ilha da Batata D  

Vivência Extrativismo B  

Parque Eólico C  

Canto do Igarapé D  

Porto dos Tatus C  

Recanto dos Pássaros D  

Vivência Pedro Militão C  

Casa de Farinha C  

Fonte: Líder – Engenharia e Gestão de Cidades e Comissão Técnica. 

 

Dentre os atrativos filtrados, os mesmos foram agrupados em segmentos de 

atrativos, sendo esses: Atrativos Naturais; Atrativos Históricos; Atrativos Culturais e 

Religiosos; Atrativo “Industrial” e Eventos. 

 

Pode-se observar ainda que há alguns equipamentos dentre os atrativos, pois 

mesmo sendo equipamento de apoio ou infraestrutura, eles, por si só, atraem turistas 

e/ou tem a capacidade e potencialidade para tal, pois possibilitam o contato ou o fim 

no tocante a motivação turística de determinados grupos de visitantes. 

 

3.2.6. Atrativos Turísticos 

 

Segundo o MTur, atrativos turísticos são “elementos da natureza, da cultura e 

da sociedade – lugares, acontecimentos, objetos, pessoas, ações – que motivam 

alguém a sair do seu local de residência para conhecê-los ou vivenciá-los”, ou seja, 

os atrativos constituem-se na matéria prima da atividade turística, pois são esses que 

provocam o deslocamento de turistas até o destino. (BRASIL/MTur, 2011b). 
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Para a caracterização dos atrativos turísticos do Município, foram realizados 

inicialmente levantamentos em fontes secundárias, com o propósito de definir uma 

listagem preliminar dos atrativos constantes na área turística. Após este levantamento 

preliminar, foi realizada a visita in loco, baseada em observação direta, que teve como 

principal objetivo verificar acessos, infraestrutura e condições gerais dos atrativos, de 

forma a reconhecer os principais segmentos turísticos trabalhados.  

 

Ressalta-se que o levantamento de campo não abrangeu a totalidade dos 

atrativos listados, mas aqueles de maior interesse apontados pelos interlocutores 

municipais.  

 

3.2.6.1. Santuário Nossa Senhora Mãe dos Pobres 

 

Santuário Nossa Senhora Mãe dos Pobres e Senhora do Piauí, destino 

religioso que recebe ao longo de todo o ano, principalmente no mês de julho, fiéis e 

visitantes das várias regiões do Brasil. O Santuário é um patrimônio da Igreja Católica, 

que fora idealizado pelo Padre Pedro Quiritti e teve sua construção iniciada 

juntamente com a ajuda dos moradores e ofertas vindas da Itália em 1989. No topo, 

possui a imagem maternal de Maria, doada para o povo de Ilha Grande, 

representando a Mãe dos Pobres e Senhora do Piauí, medindo quatro (04) metros de 

altura, com seus 300 quilos, é uma configuração perfeita, modelada em resina e 

mármore.   

 

São inúmeros os relatos de preces atendidas aos devotos de Nossa Senhora 

Mãe dos Pobres. As peregrinações se intensificaram após um acidente grave que o 

Padre Pedro Quiritti, sofreu e atribuiu sua saúde à santa. Atualmente, quem busca o 

local para orações, também pode desfrutar do belíssimo cenário que o local oferece.  

 

Por estar situado no ponto mais alto da cidade, "Morro da Mariana", funciona 

como um mirante, ofertando aos visitantes uma visão privilegiada da cidade, podendo 

ser visto até do centro da cidade. Devido a beleza do local, o Santuário transcende o 

aspecto religioso, e atrai visitantes de quase todas as religiões que se encantam com 

a beleza cênica do local. O festejo em honra à Nossa Senhora Mãe dos Pobres é 
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celebrado do dia 21 a 30 de julho e conta com grande participação dos moradores de 

Ilha Grande, além de atrair fiéis de diversas regiões do estado e do País. 

  

Figura 5 – Santuário Nossa Sr.ª Mãe dos 
Pobres. 

 
Fonte: Prefeitura de Ilha Grande/PI. 

Figura 6 – Santuário Nossa Sr.ª Mãe dos 
Pobres. 

 
Fonte: Prefeitura de Ilha Grande/PI. 

 

O acesso ao Santuário se dá pela PI-210, seguindo pela Av. Martins Ribeiro. O 

visitante tem acesso liberado durante os dias pelas escadas, com acesso limitado para 

cadeirantes, sendo necessária uma melhoria na rampa de acesso.  

 

3.2.6.2. Rendeiras do Morro da Mariana 

 

As rendeiras de Morros da Mariana (como gostam de ser chamadas), tem uma 

produção significativa e diversificada em Ilha Grande, divididas entre a Associação e 

Cooperativas das Rendeiras, produzem vestidos, vestidos de noiva, saias, blusas e 

vários acessórios como: mantas, colares e brincos. A renda de bilro é uma arte secular 

que chama a atenção de moradores e visitantes devido seu rico saber tradicional.  

 

Figura 7 – Rendeiras do Morro da Mariana.  

 

Figura 8 – Rendeiras do Morro da Mariana. 

 
Fonte: Prefeitura de Ilha Grande/PI. 
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Dezenas de mulheres reúnem-se diariamente, para confecção de peças de 

renda. No tracejado das linhas, as mulheres aproveitam a roda de mulheres para 

cantarolar e fortalecer os laços de amizades, o que possibilita o alívio do estresse do 

dia a dia destas mulheres guerreiras e garantem experiência única e imperdível aos 

visitantes.  

 

O acesso para o edifício se dá pela PI-210, também seguido pela Av. Martins 

Ribeiro, onde há duas associações uma ao lado da outra, no centro da cidade, e é 

possível que os visitantes possam observar as rendeiras fazendo os trançados com 

os bilros e efetuar a compra das peças. As compras são efetuadas somente em 

dinheiro.  

 

Pode-se considerar que o edifício que comporta as rendeiras possui 

infraestrutura adequada para seu funcionamento e para receber os visitantes, e 

também possui acessibilidade, principalmente por estar localizado em uma avenida 

bem movimentada. 

 

No decorrer da visita, é possível compreender a grande diversidade de 

produtos e ainda aventurar-se na tentativa de rendar. As rendeiras compõem o 

imaginário nordestino, guardiãs desse antigo ofício passado de geração em geração 

pelas avós e mães, que mantém há pelo menos três séculos essa técnica trazida pelas 

portuguesas no período do Brasil Colônia. 

 

3.2.6.3. Lençóis Piauienses 

 

Os Lençóis Piauienses fazem parte do cenário natural e turístico da cidade de 

Ilha Grande. Dunas e piscinas naturais compõem esse atrativo, que atraem turistas e 

a comunidade local principalmente nos meses de janeiro até junho, onde há uma 

maior concentração de água entre as dunas devido à época da chuva. 

 

Trilhas, banhos nas piscinas naturais e prática de sandboard são algumas dicas 

do que fazer neste paraíso. É importante destacar que no verão, devido à ausência 

de chuvas na região, as lagoas costumam secar, mas ainda assim é possível prestigiar 

um encantador pôr do sol. 
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Os lençóis possuem fácil acesso pela Estrada para os Tatus, sendo possível 

que os turistas possam estacionar o carro às margens dos morros de areia. 

 

Figura 9 – Lençóis Piauienses. 

 

Figura 10 – Lençóis Piauienses. 

 
Fonte: Prefeitura de Ilha Grande/PI. 

 

Apesar da bela paisagem, há uma problemática devido ao avanço das dunas 

dentro da cidade. Há um projeto de contenção de dunas realizado atualmente (citado 

no capítulo 4.4 sobre os planos, projetos e ações realizados no Município) conduzido 

pelos próprios moradores da região, onde fazem a plantação de mudas de árvores e 

vegetações nativas para evitar o avanço de areia nas residências mais próximas e na 

estrada que liga ao Porto dos Tatus.  

 

Por se tratar de um atrativo natural, o mesmo não possui qualquer infraestrutura 

para receber os visitantes, dificultando o acesso, por exemplo, de portadores de 

necessidades especiais. 

 

3.2.6.4. Porto dos Tatus 

 

O Porto dos Tatus é o principal ponto de saída de barcos que fazem o passeio 

para o Delta do Rio Parnaíba. No local, encontram-se bares e restaurantes que 

ofertam comidas típicas da região. O Porto dos Tatus destaca-se também pela 

expressiva comercialização de caranguejo-uçá. É de lá que sai boa parte dos 

caranguejos vendidos no Litoral do Piauí e Ceará. Além da comercialização de outros 

crustáceos e dos mais diversos pescados, este local é tido como o coração da 

economia de Ilha Grande. 
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Além de ser um atrativo, o Porto também conta com dois atracadouros públicos 

dos quais saem embarcações que fazem linha no tráfego de comunidades ribeirinhas, 

de ilhas dentro da APA Delta do Parnaíba, que utilizam a cidade de Parnaíba e Ilha 

Grande para a compra de mantimentos e comércios em geral. Na extensão portuária 

junto aos comércios, encontram-se também as marinas, para locação de lanchas de 

esporte e recreio, e os estacionamentos privativos, que em alta temporada não 

possuem capacidade suficiente para atender a demanda dos automóveis. 

 

Figura 11 – Porto dos Tatus. 

 
Fonte: Prefeitura de Ilha Grande/PI. 

 

Quanto à acessibilidade para embarcações, as de grande porte possuem 

rampas que possibilitam a entrada de cadeirantes. No caso das lanchas e 

embarcações de pequeno porte, é necessário que as pessoas pulem para poder 

entrar, dificultando o acesso de usuários portadores de necessidades especiais. 

 

3.2.6.5. Morro Gemedor 

 

O Morro Gemedor é a maior duna do litoral piauiense. Diz a lenda que este 

local foi o “ninho” de amor de um casal de índios de tribos rivais, e que em uma certa 

noite foram soterrados por uma tempestade de areia. Dessa forma, formou-se neste 

local o Morro Gemedor, os “Ai” de amor do casal podem ser ouvidos ao subir e descer 

da duna. Esta duna fica na Ilha Grande de Santa Isabel (maior ilha do Delta do Rio 

Parnaíba) no Município de Ilha Grande- PI, na comunidade Labino, próximo a Lagoa 

do Urubu, a cerca de 2km da Praia da Pedra do Sal. 
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O Morro encontra-se atualmente dentro do Complexo Eólico, pertencente a 

Ômega Energia (empresa privada que mantem vários aerogeradores no Município de 

Ilha Grande). O acesso é por estrada de piçarra e assim como os outros atrativos 

naturais, não possui nenhuma infraestrutura de acessibilidade, instalações sanitárias 

ou comércio em geral. 

 

Figura 12 – Morro Gemedor.  

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

Figura 13 – Morro Gemedor. 

 
Fonte: Prefeitura de Ilha Grande/PI. 

 

3.2.6.6. Praia do Pontal 

 

A Praia do Pontal é uma das paradas de quem faz o passeio ao Delta do Rio 

Parnaíba, suas águas claras e calmas encantam os visitantes, além de que, em 

determinados períodos do ano, possui condições favoráveis à prática do Kitesurf, 

esporte radical bastante praticado no litoral Piauiense.  

 

Figura 14 – Praia do Pontal. 

 
Fonte: https://turismoilhagrande.wordpress.com/2016/07/22/praia-do-pontal/ 
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Devido à ausência de estrada a praia possui difícil acesso, e o trajeto na maior 

parte das vezes é realizado beira mar, além de depender da maré para a sua visitação. 

Devido a suas condições, o local é bastante visitado por adeptos a prática de Off Road 

e apreciadores da natureza. A criação de uma via de acesso possibilitaria que o 

atrativo fosse muito mais frequentado pelos moradores de Ilha Grande e turistas. 

 

3.2.6.7. Casa das Marisqueiras 

 

O "marisco de água doce" é um dos principais produtos do extrativismo do Delta 

do Rio Parnaíba. Propulsor da geração de renda e subsistência de dezenas de 

famílias que residem em Ilha Grande e na RESEX Delta do Parnaíba. Em 2009, surgiu 

a Associação de Catadores de Marisco de Ilha Grande/ PI, e no ano de 2014 o grupo 

realizou o primeiro Festival do Marisco. O evento agrega valorização da atividade, da 

cultura e da gastronomia a base do marisco. Vivenciar à cata do marisco e degustar 

os pratos à base deste crustáceo são uma ótima dica para quem busca conhecer o 

Delta do Rio Parnaíba. 

 

A Associação das Marisqueiras de Ilha Grande é formada por mulheres, 

mantenedoras dessa cultura ainda muito viva, que garantem através de sua atividade 

primordial de extrair os mariscos para a alimentação, um contato com uma cultura 

riquíssima, cheia de simbolismo, empoderamento e atitudes. Conhecer esse 

cotidiano, certamente enriquecerá a cultura do turista e sua forma de ver o mundo. 

 

A Casa das Marisqueiras possui sede no Porto dos Tatus, e no local pode ser 

feita a compra do marisco, crustáceo extraído do rio, que é vendido para os moradores 

locais, comerciantes e visitantes em geral (turistas), e sua infraestrutura apresenta-se 

adequada para atender a demanda. 
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Figura 15 – Marisqueiras. 

 
Fonte: https://www.codevasf.gov.br/noticias/2016/300-mariscos.gif 

 

3.2.6.8. Artesanato Barro Vermelho 

 

Um artesanato regional fabricado na comunidade do Barro Vermelho, 

localizado na entrada do Município de Ilha Grande, às margens da PI-2010, onde são 

encontrados diversos exemplares de peças típicas e únicas feitas à mão, além de 

peças comuns e peças que representam o cotidiano do povo nordestino.  

 

Figura 16 – Associação artesanal do Barro 
Vermelho.  

 

Figura 17 – Associação artesanal do Barro 
Vermelho. 

 
Fonte: Prefeitura de Ilha Grande/PI. 

 

A arte em cerâmica por meio do saber tradicional da comunidade Barro 

Vermelho transforma o barro/argila em lindas peças artesanais que fazem parte da 

tradição cultural e histórica do Município.  São encontrados diversos exemplares que 

garantem a manutenção econômica para essa comunidade e uma experiência muito 

significativa para todos que vão até seus espaços para conhecer a arte. 
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No local, os artesãos fabricam as peças para venda e as expõe para os 

compradores já consolidados e potenciais, interessados em artes de cerâmica. De 

modo geral, a infraestrutura encontra-se adequada e possui rampas de acessibilidade. 

 

3.2.7. Atrativos Turísticos Potenciais 

 

Além dos atrativos consolidados, foram identificados alguns potenciais que 

podem colaborar com o fomento da atividade turística do Município, bem como 

aumentar o arcabouço de atratividades da localidade, propiciando a permanência do 

visitante no Município. Tais ações possibilitarão o aumento na procura por meios de 

hospedagem no Município, o que cria oportunidades de investimentos na área 

hoteleira e amplia a oferta de leitos por diferentes tipos de hospedagem. 

 

Apresentou-se com destaque e real potencialidade os seguintes atrativos: 

• Ilha da Batata; 

• Vivência em Extrativismo; 

• Parque Eólico; 

• Canto do Igarapé; 

• Vivência Pedro Militão; 

• Casa de Farinha. 

 

A Ilha da Batata apresenta-se com grande potencial para o desenvolvimento 

de Turismo de Contemplação, Avistagem de Pássaros, Cicloturismo e Passeios de 

Bike, além de possibilidades de projetos de Turismo Rural, Vivência do Cultural, entre 

outras modalidades, segmentos e tipos de Turismo. Localiza-se em um bairro 

afastado do centro da cidade, e seu acesso se dá por meio de uma estrada de piçarra, 

dificultando o acesso para cadeirantes, mas que em contrapartida desperta o 

interesse de trilheiros. 

 

O atrativo, conhecido como “Vivência em Extrativismo”, surge como uma 

possibilidade de desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária e Vivência 

Cultural, com potencial de atratividade inclusive de Turistas e Visitantes 

Internacionais. A utilização da vivência de extração e do beneficiamento do marisco 

como atrativo turístico pode estar incluso em roteiros já existentes ou ter base na 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE – PI 

 

76 

criação de roteiros/produtos turísticos. Na mesma perspectiva, podem ser inclusos 

saberes tradicionais presentes em outras atividades. 

 

Outro grande potencial encontrado é o Turismo Industrial. O segmento pode 

ser representado pelas visitas no Parque Eólico de Ilha Grande, tendo em vista o apelo 

da geração de energia sustentável e aproveitamento dos recursos naturais. Seu 

acesso se dá pela Estrada para a Pedra do Sal, e dentro de suas estruturas através 

de estradas de piçarra. Por não se tratar de um atrativo consolidado, também não há 

infraestrutura no local. 

 

Figura 18 – Parque Eólico de Ilha Grande. 

 
Fonte: http://www.omegaenergia.com.br/projetos/complexodeltapiaui/ 

 

O Turismo Pedagógico pode ainda ser agregado a esta atividade por meio da 

visitação de alunos de redes públicas ou privadas, contribuindo para o processo 

ensino-aprendizagem destes alunos por permitir a conexão entre a observação e a 

vivência dos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

 

O Canto do Igarapé também se apresenta com um grande potencial para o 

desenvolvimento de avistagem de pássaros, o “birdwatching”. A atividade atrai turistas 

e visitantes do mundo inteiro para a observação, contemplação e registro da vida 

selvagem, valorizando a Fauna local e incentivando a preservação da Flora local. O 

povoado Canto do Igarapé pode ser visto nas margens da PI-210 e seu acesso 

também é através de estradas de piçarra, ideal para ciclismo e contemplação da 

natureza. 
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A Vivência Pedro Militão vem como uma proposta variada entre atratividade e 

equipamento turístico. Atratividade no que se refere à Vivência Comunitária, 

Experiência Esotérica/Espiritual e ponto de Hospedagem e Apoio ao atrativo Lençóis 

Piauienses e ao Delta do Rio Parnaíba, com forte atração para praticantes de trekking, 

cavalgada e off-Road. 

 

A Casa de Farinha é um importante Marco Histórico-Cultural, com utilidade para 

a produção de farinha de puba nos moldes do período da escravidão brasileira, que 

garante a memória e a cultura do povo ilhagrandense e piauiense. O local encontra-

se no Bairro Cal, às margens do Rio, e reúne mulheres e homens que fabricam a 

farinha, muito conhecida no litoral do Nordeste e muito utilizada na complementação 

da alimentação dos ribeirinhos. 

 

De modo geral, não apresentam infraestrutura adequada e acessibilidade para 

atender os visitantes, e a maioria por se tratar de atrativos naturais e o acesso se dar 

através de estradas de piçarra. Apesar desse fator não impedir algumas atividades 

como cicloturismo e àqueles que querem apenas admirar a natureza, tem-se uma 

gama de produtos potenciais que vão ao encontro das demandas que são exigidas 

por esses potenciais consumidores do turismo na atualidade. Deve-se buscar meios 

de desenvolver o turismo no Município a partir dessas novas premissas do mercado, 

iniciando uma atividade sem ou com poucos vícios, para atingir melhor esse público. 

 

Há a necessidade de melhorias nos destinos, principalmente no que se refere 

à informação, haja vista que o novo perfil de consumidor do turismo, aponta pessoas 

altamente informadas sobre tudo que se refere ao produto; falta de informação nas 

redes para atender a demanda que pesquisa de forma aprofundada sobre os produtos 

que querem consumir; e a garantia de um diferencial entre os produtos que podem 

ser oferecidos frente aos concorrentes. Deve-se explorar meios de divulgação para 

esses atrativos, além de promover também maior segurança aos turistas interessados 

para que possam vir a se tornar atrativos consolidados no Município. 
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3.2.8. Tipologia e Modalidades de Turismo 

 

Para entender melhor sobre a tipologia e modalidades de turismo praticadas 

em Ilha Grande, foi levantada a seguinte segmentação: Ecoturismo; Turismo Histórico 

e Cultural; Turismo Cultural – Religioso; Turismo Cultural – Místico/Esotérico; Turismo 

de Estudo e Intercâmbio; Turismo Esportivo; Turismo de Pesca (com potencial muito 

grande para o Extrativismo de Caranguejo e Marisco); Turismo Náutico; Turismo de 

Aventura; Turismo de Sol e Praia; Turismo de Negócios e Eventos; e potencialmente 

o Turismo Rural. Foi levantado também o Turismo Gastronômico e a identificação do 

potencial para o desenvolvimento de atividades como a observação de aves e 

cicloturismo, atividades ligadas ao Ecoturismo. 

 

O levantamento realizado apontou a realidade do turismo realizado em Ilha 

Grande, bem como diversas potencialidades de segmentos de turismo, conforme 

pode-se observar na tabela a seguir. Há no Município há uma grande diversidade de 

segmentos de turismo que são praticados, e ainda, alguns segmentos que possuem 

grande potencial para a atividade turística, mas que não foram encontrados na 

iniciativa privada, empresas que pensam em desenvolver tais ações. 

 
Tabela 16 – Segmentos Turísticos praticados em Ilha Grande/PI. 

Segmentos de Turismo 

Ecoturismo X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo Cultural  X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo Religioso X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo de Esportes X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo de Pesca X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo Náutico X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo de Aventura X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo de Sol e Praia X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo de Eventos X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo Rural  Existente X Potencial  Inexistente 

Turismo de Saúde  Existente  Potencial X Inexistente 

Turismo Industrial  Existente X Potencial  Inexistente 

Turismo Gastronômico X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo LGBTQI+  Existente  Potencial X Inexistente 

Turismo Ferroviário  Existente  Potencial X Inexistente 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 
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Diante das informações levantadas, foram abordadas ainda as modalidades/ 

atividades dentro do segmento de turismo de aventura que são praticadas em Ilha 

Grande, obtendo o seguinte resultado: 

 

Tabela 17 – Modalidade de Turismo de Aventura em Ilha Grande/PI. 

Modalidades de Turismo de Aventura praticado em Ilha Grande 

Acqua Ride  Existente  Potencial X Inexistente 

Arvorismo  Existente X Potencial  Inexistente 

Balonismo  Existente  Potencial X Inexistente 

Bugue  Existente X Potencial  Inexistente 

Bungee Jump  Existente  Potencial X Inexistente 

Caminhada / Trekking X Existente  Potencial x Inexistente 

Canoagem X Existente  Potencial  Inexistente 

Cavalgada  Existente X Potencial  Inexistente 

Cicloturismo / Bike  Existente X Potencial  Inexistente 

Escalada / Montanhismo  Existente  Potencial X Inexistente 

Espeleoturismo (cavernas)  Existente  Potencial X Inexistente 

Flutuação / Mergulho  Existente  Potencial X Inexistente 

Kitesurf X Existente  Potencial  Inexistente 

Moto / Jipe X Existente  Potencial  Inexistente 

Paraquedismo  Existente  Potencial X Inexistente 

Rafting  Existente  Potencial X Inexistente 

Rapel  Existente  Potencial X Inexistente 

Surf / Bodyboarding X Existente  Potencial  Inexistente 

Tirolesa  Existente X Potencial  Inexistente 

Voo livre (Asa delta / Paraglider)  Existente  Potencial X Inexistente 

Wakeboard / Esqui Aquático  Existente X Potencial  Inexistente 

Vela / Iatismo  Existente X Potencial  Inexistente 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

Em análise técnica, nota-se que, dentre as diversas possibilidades de 

modalidades de turismo de aventura, foi identificado um ato potencial para o 

desenvolvimento dessas práticas para o aquecimento do mercado turístico atual, bem 

como para a criação de novas possibilidades de exploração da atividade turística. 

 

Em contrapartida, há ainda pouca participação do turismo na geração de 

emprego e renda do Município, sendo necessário buscar influenciar o emprego para 

algumas pessoas através de parcerias, capacitação e divulgação dessas atividades, 
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incentivar a venda de produtos locais nas embarcações e fortalecer as iniciativas de 

promoção e fortalecimento do turismo. 

 

A fim de melhor explicitar as modalidades potenciais turísticas, a seguir são 

listados os três principais meios de fomento do município de Ilha Grande.  

 

3.2.8.1. Ecoturismo 

 

A atividade de Ecoturismo em Ilha Grande acontece em diversas áreas. Estar 

em Ilha Grande é ter contato com a Natureza e com os Atrativos Naturais a todo 

momento. 

 

Além das dunas e praias, o Município mantém parte de seu território como área 

preservada onde é possível encontrar uma diversidade significativa de ecossistemas, 

estando em área de transição entre cerrado, mangue e caatinga, o que possibilita um 

turismo de valor natural, podendo, por exemplo, ser contemplado a vida selvagem ao 

lado de ambientes rurais. 

 

Esta característica singular é garantida pelo fato do seu território estar inserido 

em duas importantes unidades de conservação Federal: a Área de Proteção 

Ambiental Delta do Parnaíba e a Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba 

ambas unidades geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). 

 

3.2.8.2. Turismo de Aventura 

 

O Turismo de Aventura em Ilha Grande também ocorre em diversas áreas, 

tendo como principal a prática do “Kitesurf”, além de possibilitar uma série de outras 

modalidades já elencadas acima. No entanto, apesar do “Kitesurf” ser famoso nas 

praias de Ilha Grande, os praticantes da pesca buscam meios de evitar a prática da 

atividade na região da Praia do Cutia, devido a concentração de Saúna, um peixe de 

superfície que equilibra a fauna local (fonte de sobrevivência de peixes como a 

pescada-amarela e o robalo). Embora não haja nenhum estudo que comprove essas 
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informações, constatou-se que a prática da atividade espanta o cardume e prejudica 

a pesca artesanal, que é a principal atividade econômica na região. 

 

A maior parte das modalidades em potencial para o desenvolvimento possuem 

a infraestrutura desejada para a prática desse segmento de turismo, que é pouco 

exigente na questão de investimento em infraestrutura turística ou básica, mas que é 

extremamente exigente no que diz respeito aos equipamentos e capacitação, sendo 

uma porta aberta para possíveis investidores nessa área. 

 

3.2.8.3. Turismo Religioso  

 

O Turismo Religioso trata-se de um segmento turístico no qual possui 

motivação religiosa, fundamentada na fé das pessoas. Geralmente ocorre quando há 

datas e acontecimentos de cunho religioso que faz com que o turista se desloque para 

a participação de eventos, assim como romarias, peregrinações, visitações de 

localidades importantes, festas, atividades religiosas, dentre outros.  

 

No município de Ilha Grande é possível encontrar o Santuário de Nossa 

Senhora Mãe dos Pobres que fica localizado no Centro da cidade. De acordo com a 

crença e o governo do Estado de Piauí, o padre italiano Pedro Quiritti veio com a ideia 

de construí-la e, com o apoio de sacerdotes da Itália trouxe para Ilha Grande a imagem 

da Virgem Maria no qual a deixou no ponto mais alto, sendo este o Morro da Mariana 

em 1989. ‘’A santa tem sua história ligada à cidade belga de Banneux, onde a menina 

Mariette Beco teria visto oito aparições de Nossa Senhora, entre janeiro e março de 

1930. A Virgem teria dito à garota que bebesse a água de uma fonte e que este líquido 

seria capaz de curar os enfermos.  

 

O santuário de Ilha Grande tem entrada gratuita e está aberto à visitação todos 

os dias das 7h às 18h. A estrutura tem ainda um mirante, a partir do qual é possível 

ter uma ampla visão da cidade. Para chegar até ele, é preciso subir 33 degraus, que 

representam cada um dos anos de Jesus Cristo. O município celebra a santa no mês 

de julho, sendo este o segundo festejo mais importante, atrás apenas das festas da 

padroeira Nossa Senhora da Conceição, em dezembro.’’ (Secretaria de Estado de 

Turismo / SETUR – Piauí). 
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3.2.8.4. Turismo Náutico 

 

O Turismo Náutico é caracterizado pelas possibilidades da realização de 

atividades náuticas, assim como cruzeiros, atividade executada com recurso a 

paquetes/navios de passageiros, transporte em embarcações, passeios, estadia a 

bordo dentre outros. 

 

O município de Ilha Grande possui a realização de passeios turísticos em 

barcos, além de canoagem e esportes aquáticos.  

 

3.2.8.5. Turismo Cultural  

 

O Turismo Cultural é um tipo de atividade que relaciona eventos e viagens e 

possui foco em conhecimento cultural e lazer, assim como visitação em monumentos 

arquitetônicos, eventos artísticos, culturais ou religiosos, de forma a educar e 

expressar características de determinado local.  

 

No município de Ilha Grande é possível encontrar exemplos de turismo cultural 

ao citar a importância do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Pobres ligado à categoria 

religiosa e a Associação das Rendeiras do Morro da Mariana, uma arte de renda 

passada por gerações que permanece até os dias atuais, no qual os turistas podem 

conhecer, conviver e aprender a arte característica do município. A arte é realizada 

por mulheres que se reuniram e criaram a associação no ano de 1992 e repassaram 

seus conhecimentos que, desde então, desenvolveram práticas de alta costura que 

conquistou grande conhecimento não somente no território Brasileiro como mundial.  

 

A tradição permanece e o modo de trançar as linhas é por meio de bilro, uma 

peça de madeira ou metal que simula furos e realiza rendas em almofada própria. São 

produzidos brincos, gargantilhas, luminárias, aplicações, blusas, vestidos, entre 

outros objetos que podem levar desde horas até meses para a finalização. A 

localização da Associação se dá na Avenida Vitoriano Ribeiro, 380.  
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3.2.8.6. Turismo de Esportes e Pesca 

 

O Turismo de Esportes é baseado em potencialidades do local de visitação que 

permitem a prática de diferentes tipos de esportes, assim como eventos, 

contemplação de belezas naturais e culturais, dentre outras motivações que venham 

a calhar para contribuir na prática de esportes. Além disso, existe a prática de pesca 

esportiva norteados pelo passeio turístico específico. 

 

Em Ilha Grande, os esportes praticados são principalmente o Off-Road, 

caminhada/trekking, canoagem, kitesurf, moto/jipe e surf/bodyboarding, possibilitados 

pelas belezas naturais e condicionantes climáticas do local, assim como o “pesca e 

solte”, realizado em locais apropriados 

 

3.2.8.7. Turismo de Sol e Praia 

 

O Turismo de Sol e Praia baseia-se em viagens que envolvem recreação, 

entretenimento e descanso em regiões litorâneas, assim como praias de clima tropical 

e com belezas naturais. Em Ilha Grande, é possível encontrar as praias do Pontal, do 

Cotia e Pedra do Sal. 

 

3.2.8.8. Turismo de Eventos 

 

Os eventos garantem lazer, cultura e cidadania para os munícipes, além de 

atrair diversos visitantes para a região, como ex-moradores, parentes, amigos, dentre 

outros interessados, seja especificamente ao tema do evento, ou simplesmente ao 

fato do “acontecimento”. É indiscutível a importância dos eventos para a atração de 

turistas, bem como, para a divulgação da cidade e de seus atrativos. 

 

Os eventos realizados em Ilha Grande carregam essas marcas fundamentais 

do Turismo de Eventos, principalmente no tocante a importância histórico-cultural para 

a cidade e região, quiçá, outros estados da União, atraindo milhares de turistas-

visitantes em suas festividades. 
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Devido a sua importância, foi destacado separadamente o presente tema para 

a análise diagnóstica. Abaixo, segue calendário de eventos do Município de Ilha 

Grande, vigente para o ano de 2019, sendo como referência para a base de estudo, 

sabendo-se que esses eventos fazem parte do calendário cultural e contínuo da 

cidade. 

 

Tabela 18 – Calendário de Eventos de Ilha Grande/PI - 2019. 

Evento Mês Período Descrição 

Aniversário da 

Cidade 
Janeiro Dia 26 

Evento realizado no dia 26 de janeiro em comemoração à 

emancipação da cidade de Ilha Grande. São realizados 

campeonatos esportivos e ações sociais que acontecem 

durante a semana que antecede ao dia do aniversário que 

é finalizado com uma grande festa na Praça Nossa 

Senhora da Conceição, no centro da cidade. Atrai turistas 

e visitantes das regiões circunvizinhas. 

Carnaval 
Fev./ 

Março 
Variável 

Evento característico brasileiro que tem como destaque na 

cidade de Ilha Grande, os blocos de rua e arrastões com 

percurso nas principais avenidas da cidade, com forte 

participação dos munícipes e turistas que visitam a cidade 

na época de férias. 

São João da 

Mariana 
Julho 

Finais de 

Semana 

O São João da Mariana acontece tradicionalmente no mês 

de julho, realizado na Praça Nossa Senhora da Conceição, 

objetiva manter a cultura local e nordestina viva. O evento 

conta com apresentações de Bumba-meu-Boi, Quadrilhas 

e atrações musicais, com forte participação local e de 

visitantes da região Polo Costa do Delta. 

Festejo Nossa 

Senhora Mãe 

dos Pobres 

Julho 21 a 30 

O Festejo é realizado em homenagem a Nossa Senhora 

Mãe dos Pobres e Senhora do Piauí, acontece no 

Município de Ilha Grande entre os dias 21 a 30 de julho. As 

celebrações acontecem em um Santuário construído no 

alto de uma duna no centro da cidade que atrai o público 

do segmento do turismo religioso. Conta com leilão e 

barracas onde são servidas comidas típicas da região ao 

final de cada celebração. 

Festival do 

Marisco 
Agosto 03 e 04 

Evento turístico realizado no mês de agosto, com duração 

de dois dias na quadra poliesportiva Dom Paulo, bairro 

Tatus. Surgiu como forma de valorizar a cultura da 

extração do marisco, bem como promover esse crustáceo 

extraído como uma opção de fonte de renda e culinária 
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local. Além da gastronomia à base de marisco, os 

visitantes podem curtir shows musicais e apresentações 

culturais. 

Desfile Cívico Set. 06 

O Desfile Cívico, em alusão à comemoração da 

Independência do Brasil, acontece todos os anos no dia 06 

de setembro e conta com a participação de todas as 

escolas do Município. 

Festival do 

Caranguejo 
Nov. 15, 16 e 17 

Evento que atrai turistas de todo o Brasil e evidencia a 

gastronomia local através de pratos à base de caranguejo. 

Acontece anualmente no mês de novembro com duração 

de 3 dias na Praça Nossa Senhora da Conceição, com 

exposição e comercialização de produtos artesanais, 

concurso gastronômico, regata de canoas e shows 

musicais. 

Festejo Nossa 

Senhora da 

Conceição 

Dez. 

09 Dias 

antecessores 

culminando no 

dia 08 

Evento religioso realizado em honra a Padroeira da Cidade 

de Ilha Grande, Nossa Senhora da Conceição. O evento 

ocorre anualmente com duração de 10 dias, finalizando 

sempre no dia 08 de dezembro para comemorar o dia da 

padroeira. Conta com a participação da comunidade local 

e de visitantes/turistas que são atraídos por eventos 

religiosos. 

Fonte: Prefeitura de Ilha Grande/PI.  

 

3.2.9. Equipamentos e Serviços Turísticos 

 

3.2.9.1. Alojamento/ Hospedagem 

 

De acordo com o artigo 23 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que 

dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, são considerados como meios de 

hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos destinados a prestar serviços 

de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso 

exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, 

denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento 

contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária. (BRASIL, 2008) 
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A classificação do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

Hospedagem (SBClass), ferramenta de comunicação entre o setor hoteleiro e os 

turistas, define os meios de hospedagem da seguinte maneira: 

 

I - HOTEL: estabelecimento com serviço de recepção, alojamento temporário, 

com ou sem alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso 

exclusivo dos hóspedes, mediante cobrança de diária;  

 

II - RESORT: hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha 

de serviços de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a 

natureza no próprio empreendimento;  

 

III - HOTEL FAZENDA: localizado em ambiente rural, dotado de exploração 

agropecuária, que ofereça entretenimento e vivência do campo;  

 

IV - CAMA E CAFÉ: hospedagem em residência com no máximo três 

unidades habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã e 

limpeza, na qual o possuidor do estabelecimento resida;  

 

V - HOTEL HISTÓRICO: instalado em edificação preservada em sua forma 

original ou restaurada, ou ainda que tenha sido palco de fatos histórico-

culturais de importância reconhecida;  

 

Entende-se como fatos histórico-culturais, citados no inciso V, aqueles tidos 

como relevantes pela memória popular, independentemente de quando 

ocorreram, podendo o reconhecimento ser formal por parte do estado 

brasileiro, ou informal, com base no conhecimento popular ou em estudos 

acadêmicos; 

 

VI - POUSADA: empreendimento de característica horizontal, composto de 

no máximo 30 unidades habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção, 

alimentação e alojamento temporário, podendo ser em um prédio único com 

até três pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs;  

 

VII - FLAT/APART-HOTEL: constituído por unidades habitacionais que 

disponham de dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, em edifício com 

administração e comercialização integradas, que possua serviço de 

recepção, limpeza e arrumação. (SBClass, 2015) 
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Cada um dos meios tem uma gestão específica, conforme a quantidade de 

Unidades Habitacionais (UH) e serviços oferecidos. Todavia, não se pode negar que 

à medida em que uma determinada localidade é munida de atrativos ou potencializada 

por fatores socioeconômicos e culturais a demanda por hospedagem especializada 

cresce. 

 

Atualmente, há o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem 

– SBClass, que é uma ferramenta de comunicação entre o setor hoteleiro e os turistas, 

com o objetivo de orientá-los em suas escolhas de maneira clara e objetiva, uma vez 

que a classificação de meios de hospedagem é largamente utilizada por países líderes 

no turismo. 

 

De acordo com o Inventário Turístico de 2018, Ilha Grande possui 3 meios de 

hospedagem, 30 UH e 74 leitos, demonstrando uma capacidade limitada para a 

acomodação do grande número de turistas e visitantes que frequentam os seus 

atrativos, fazendo assim com que os turistas procurem as cidades vizinhas, 

principalmente Parnaíba/PI, que possui sua rede hoteleira superior se comparada aos 

outros Municípios da região. Além disso, a rede hoteleira necessita de melhoria na 

sua infraestrutura em geral, apresentando meios ineficientes e precários e não 

apresentando um diferencial. 

 

Em relação ao número de empregos gerados, o levantamento indicou um baixo 

número de funcionários contratados nas pousadas, que não aumentam de forma 

expressiva em alta temporada. Isso se dá devido ao fato do pequeno porte dos 

estabelecimentos e falta de estrutura. 

 

Não foi identificado ainda nenhum meio de hospedagem como flats, 

hostel/albergue, casa de aluguel, rancho, sítio, etc. Uma possibilidade para esta 

questão pode ser a capacitação da comunidade local para a criação de meios 

alternativos de hospedagem, fomentando o Turismo de Base Comunitária. Outra 

opção seria buscar possibilidades de financiamentos com agências bancárias para 

aporte de recursos, ou ações de fomento e mobilização da iniciativa privada para 

promover a captação e estímulo aos investimentos para buscar a atração de 

empreendimentos hoteleiros. 
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3.2.9.2. Alimentação 

 

Evidencia-se um fenômeno presente de desenvolvimento do turismo, que é a 

consolidação da gastronomia como produto turístico e até mesmo patrimônio cultural. 

O turista procura conhecer aspectos da culinária local como estratégia de 

aproximação com a identidade da comunidade visitada e da região. 

 

Para Gândara (2009), considera-se que a articulação da atividade turística com 

a oferta gastronômica oferece ao turista a possibilidade de estabelecer uma conexão 

com a história, a cultura e a população de determinada localidade visitada, 

“compartilhando valores e costumes que acompanham o alimento desde seu estado 

bruto (in natura) até a mesa, permitindo ao turista uma espécie de ‘degustação’ da 

realidade visitada”. 

 

De acordo com o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília 

– CET/UUNM (2009), a gastronomia vem tomando lugar de destaque dentro do setor 

turístico, uma vez que não apenas oferece alternativas de lazer e entretenimento, 

como se beneficia do fluxo turístico que se cria em torno de roteiros e destinos.  

 

O serviço de alimentação chama atenção devido ao setor compreender 

diversos tipos de empreendimentos, próprios da natureza da atividade, como os 

restaurantes, bares, cafés, lanchonetes, casas de chá, confeitarias, sorveterias, 

cantinas, quiosques, barracas.  

 

Embora Ilha Grande não ofereça nenhum tipo de estabelecimento que possua 

um alto nível de requinte internacional, destacam-se diversos estabelecimentos que 

de alguma forma tenham capacidade técnica e estrutural para atender a demanda de 

turistas que visitam o Município, que possibilitam os visitantes a apreciarem a 

diversidade da culinária e cultura local. No entanto, os estabelecimentos em geral 

necessitam de melhorias em suas infraestruturas. 

 

Pode-se considerar que turistas provenientes de outros países possuem 

dificuldade nos atendimentos, já que a grande maioria dos estabelecimentos que se 
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encontram nas proximidades do Porto dos Tatus, não possuem ao menos um cardápio 

com mais de uma língua, e falta qualificação para os profissionais da área. 

 

3.2.9.3. Agências de Turismo Receptivo 

 

As agências de viagens e turismo surgiram em função da necessidade dos 

viajantes em relação à organização das suas viagens (roteiros) e à providência de 

informações, documentos e reservas de transporte, hospedagem e entretenimento. 

Ressalta-se a Lei Federal nº 12.974, de 15 de maio de 2014 que dispõe sobre as 

atividades das Agências de Turismo.  

 

O segmento das agências e operadoras de viagens e turismo é especialmente 

relevante para a intermediação de serviços turísticos, constituindo um dos principais 

elos da cadeia de turismo.  

 

As agências receptivas podem ser subcontratadas pelas operadoras ou pelas 

próprias agências de viagens ou mesmo diretamente pelo turista para serviços, 

principalmente de transporte e de organização de passeios e visitas as atrações 

locais, funcionando como um elo intermediário entre os serviços e/ou atrações 

fornecidas e os turistas. 

 

Conforme o levantamento realizado, verificou-se que há uma grande 

quantidade de Agências de Turismo Receptivo no Município de Ilha Grande, no 

entanto, não significa que é suficiente para o atendimento a demanda de turistas e 

visitantes que o Município recebe e necessitam de melhoria na infraestrutura. De 

modo geral, falta acolhida, divulgação e capacitação profissional. 

 

Destaca-se, ainda, a comercialização direta de passeios com as 

transportadoras turísticas, que não foram elencadas no Inventário Turístico Municipal, 

mas que por outro lado, conta com 73 embarcações e capacidade de 

aproximadamente 1.500 passageiros em seus passeios diários pelo Delta do Rio 

Parnaíba. 
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Outro fator relevante a ser pontuado é que atualmente há um total de 100 

condutores de turismo local cadastrados junto à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura do Município de Ilha 

Grande/PI para a realização das atividades turísticas.  

 

Na tabela a seguir são indicadas as empresas prestadoras de serviços que 

atuam diretamente na atividade turística do Município e possuem cadastro na 

SEDETUMAPA. 

 

Tabela 19 – Empresas que possuem cadastro de serviços em Ilha Grande/PI. 
ORDEM CÓD. RAZÃO SOCIAL FANTASIA CNPJ MUNICÍPIO 

01 01 MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE 
MUNICÍPIO DE 

ILHA GRANDE 
01612581000185 

ILHA 

GRANDE-PI 

02 04 
MARIA JOSINEIA FERREIRA DA 

SILVA 
ILHA ECOTUR 29582765000169 

ILHA 

GRANDE-PI 

03 05 
KATIA ROBERTA DE MENESES 

CAVALCANTE 
ERIKA TURISMO 31919867000179 

ILHA 

GRANDE-PI 

04 06 ROTA COMBO TURISMO LTDA ROTA COMBO 19073052000116 PARNAÍBA-PI 

05 07 MARILIA PASSOS ILHA TURISMO 31920210000121 
ILHA 

GRANDE-PI 

06 08 
HUMBERTO DE ALENCAR SANTOS 

C B FURTADO 

IGARA-TUR 

PASSEIO 

ECOLOGICO 

01439217000165 PARNAÍBA-PI 

07 09 JAYNNA OLIVEIRA E SILVA MB TURISMO 24435227000128 PARNAÍBA-PI 

08 10 ECO ADVENTURE TOUR LTDA 

ECO 

ADVENTURE 

TOUR 

04331188000101 PARNAÍBA-PI 

09 11 
MARIA DO SOCORRO DA PASCOA 

BITENCOURT TURISMO 

ANTARES 

DELTA 

TURISMO 

20534385000184 
ILHA 

GRANDE-PI 

10 12 
BALUARTE EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LTDA 

BALUARTE 

POUSADA E 

ECOTURISMO 

14587817000112 TUTOIA-MA 

11 13 
NATUR OPERADORA DE TURISMO E 

RECEPTIVO LTDA 

NATUR 

TURISMO 
07844302000195 PARNAÍBA-PI 

12 14 

ASSOCIAÇÃO DOS BARQUEIROS E 

CONDUTORES DE TURISMO DO 

DELTA DO RIO PARNAIBA 

ABARCOTUR 

DO DELTA 
32964946000164 

ILHA 

GRANDE-PI 

13 15 
ERIKA PATRICIA MESQUITA 

07979723740 
BARLAVENTO 32255830000156 

ILHA 

GRANDE-PI 

14 16 SARA LIMA ARAUJO 05231368385 JG TUR 32872036000151 
ILHA 

GRANDE-PI 

15 17 ANDRESSA DOS SANTOS LEO TURISMO 33011078000160 ILHA 
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MONTEIRO GRANDE-PI 

16 18 
LUIZ MARIO DA COSTA SEREJO 

01178905373 

TATUS 

TURISMO 
32125335000122 

ILHA 

GRANDE-PI 

17 19 
IANA MACHADO PORTELA & CIA 

LTDA 
CLIP TURISMO 00906089000150 PARNAÍBA-PI 

18 20 
FERNANDO MONTEIRO CALAND 

89722442368 

F. CALAND 

PASSEIOS 
33140334000110 TUTOIA-MA 

19 21 
THAUAN DE CASTRO SANTOS 

BITENCOURT 08470746332 

FRANK DO 

DELTA 
34166979000194 

ILHA 

GRANDE-PI 

20 22 
RENAN ARAÚJO E SILVA 

07643787328 

RENAN 

TRANSPORTES 

E VIAGENS 

27375123000163 
ILHA 

GRANDE-PI 

21 23 GEORGE SOUZA DE OLIVEIRA 

RASTRO 

NORDESTINO 

ECO TURISMO 

E AVENTURA 

97546568000144 PARNAÍBA-PI 

22 24 
YOSHIE MIYAKE DO CARMO 

81171056834 
IGARA DELTA 34450017000162 

ILHA 

GRANDE-PI 

23 25 SEBASTIAO ARAUJO DO CARMO 
CHACARA 

IGARAPE 
19001797000170 

ILHA 

GRANDE-PI 

24 26 
VELHO MONGE AGENCIA DE 

TURISMO EIRELI 
ROTA DELTA 35670145000184 TERESINA-PI 

Fonte: Prefeitura de Ilha Grande/Voucher Eletrônico (VU-e). 

 

A maioria das empresas listadas oferecem passeios ao Delta do Rio Parnaíba, 

com saída do Porto dos Tatus, com direito a banho de praia, banho de rio, visita as 

dunas, percorrendo as unidades de conservação APA Delta do Parnaíba e Resex 

Delta do Parnaíba. No entanto, poderiam explorar melhor o restante dos atrativos 

existentes no Município. 

 

Tendo em vista essas informações, o resultado da pesquisa realizada no 

Município e a avaliação dos turistas/visitantes, fica nítido que a qualidade dos serviços 

de agenciamento 7 necessita de melhoria para que o turismo de Ilha Grande possa 

se desenvolver.  

 

 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS 

 

As infraestruturas urbanas dão as condições para o funcionamento pleno das 

atividades urbanas e são importantes para a manutenção da economia, saúde, 

educação, trabalho e lazer, além das condições mínimas para moradia.  
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Para essa análise são abordadas as estruturas do saneamento básico 

(abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem pluvial e limpeza 

urbana), rede viária, transportes, comunicação, iluminação pública, serviços de saúde 

e segurança do Município.  

 

Os equipamentos e serviços públicos são elementos essenciais para organizar 

e qualificar o espaço urbano e podem, por suas características ou importância, 

constituir-se em referência para a população, estando diretamente relacionados à 

qualidade de vida. 

 

3.3.1. Saneamento Básico 

 

O saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as 

condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a 

saúde, melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo, e 

facilitar a atividade econômica. 

 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e 

definido pela Lei nº 11.445/2007 como o conjunto de serviços, infraestrutura e 

instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e águas pluviais, e para o 

turismo a questão é muito salutar. 

 

3.3.2. Sistema de Abastecimento de Água 

 

O abastecimento de água do Município de Ilha Grande é de responsabilidade 

da empresa AGESPISA S/A.  

 

De acordo com estimativa feita com os dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, em 2010 o Município de Ilha Grande possuía 

8.914 habitantes. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS, 7.445 habitantes recebiam o abastecimento de água, o que 

corresponde a 83,52% da população. Atualmente há um total de 2.452 ligações ativas 

no Município.   
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De acordo com os dados disponibilizados pelo SNIS, para o período de 2006 a 

2018, pode-se observar o aumento na infraestrutura de abastecimento de água na 

medida em que ocorreu um aumento populacional. Seguem abaixo alguns dados 

disponibilizados pelo SNIS referentes ao abastecimento de água no Município.  

 

Tabela 20 – Dados do Sistema de Abastecimento do Água - SNIS - 2006, 2012 e 2018. 

Ano 2018 2012 2006 

População urbana atendida com abastecimento de água (Habitantes) 7.137 7.574 7.846 

Volume de água produzido 600,85 593,46 1.222,00 

Volume de água tratada em ETAs 600,85 593,46 1.222,00 

Volume de água tratada por simples desinfecção 0 0 0 

Quantidade de ligações totais de água (Ligações) 2.452 2.196 1.625 

Quantidade de economias residenciais ativas de água (Economias) 2.509 2.211 1.634 

Extensão da rede de água (km) 35,45 33 33 

Quantidade de ligações ativas de água micromedidas (Ligações) 2.408 2.161 1.272 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

Apesar da maioria das residências receberem o abastecimento de água no 

Município, o serviço ainda é precário e necessita de melhorias, já que a tendência é 

ampliar o número de visitantes que o Município recebe, devendo contar com um 

atendimento adequado que atenda a demanda atual e potencial, de moradores e 

turistas. 

 

Nota-se que o volume total de água tratada em ETAs corresponde a 100% do 

volume de água produzido no Município, e a água não passa por tratamentos de 

simples desinfecção. Além disso, há a inexistência de programas de tarifa social e 

programa ambiental para conscientização do consumo de água. 

 

3.3.3. Esgotamento Sanitário 

 

O sistema de esgotamento sanitário de Ilha grande é do tipo fossa residencial, 

e também é de responsabilidade da empresa AGESPISA S/A.  

 

 A tabela a seguir aponta os últimos dados registrados no SNIS a respeito do 

sistema de esgotamento sanitário. De acordo com a população total prevista para o 
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ano de 2018 no IBGE (aproximadamente 9.400), nota-se que apenas 5.309 habitantes 

são atendidos com o esgotamento sanitário, o que corresponde a 56% da população.  

 

Tabela 21 – Evolução dos dados do sistema de esgotamento sanitário em Ilha Grande/PI. 

Ano 2018 2014 

Índice de coleta de esgoto (percentual) 33,57 3,74 

Índice de tratamento de esgoto (percentual) 100 - 

Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos Municípios atendidos 

com água (percentual) 
60,27 - 

Receita operacional direta de esgoto (R$/ano) 138,8 - 

Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços 

(R$/ano) 
474.193,33 - 

População total atendida com esgotamento sanitário no ano anterior ao de 

referência. (habitante) 
5.309 350 

Quantidade de economias ativas de esgotos (Economias) 1.619 70 

Extensão da rede de esgotos (km) 17,62 5 

Volume de esgoto tratado (1.000 m³/ano) - - 

Quantidade de economias residenciais ativas de esgotos (Economias) 1.538 70 

Quantidade de ligações totais de esgotos (Ligações) 1.571 35 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

Os dados levantados indicam que boa parte da população não possui 

atendimento adequado de coleta de esgoto na área urbana e rural, destoando em 

relação aos bons índices de qualidade de vida. Além disso, há o saneamento das 

embarcações fluviais, que colocam em risco o meio ambiente e saúde pública. 

 

As vantagens do investimento em tratamento de esgoto para a saúde pública 

são visíveis. Segundo a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, a cada R$1,00 (um 

real) investido em saneamento, economiza-se R$4,00 (quatro reais) em medicina 

curativa.  

 

3.3.4. Gestão dos Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana 

 

O sistema de coleta de resíduos no Município de Ilha Grande é de 

responsabilidade da Prefeitura e da empresa Santos e Nery S/A. Ocorre diariamente 

no período da manhã e tarde, e são coletados cerca de 3,800kg por dia, destinados 
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ao lixão e queimadouros. No entanto, a gestão dos resíduos sólidos necessita de 

melhorias. 

 

3.3.5. Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

 

No caso da drenagem urbana, a mesma é inexistente no Município. O lençol 

freático de Ilha Grande é muito raso. Há muitas lagoas formadas com água da chuva, 

e por ocasião de invernos chuvosos, ocorrem inundações. 

 

Tal carência é considerada grave ao levar em conta que, com a inexistência 

desse serviço, a água pluvial fica em contato direto com elementos poluidores do meio 

urbano – tais como resíduos sólidos, dejetos de animais etc. 

 

3.3.6. Rede Viária de Acesso à Área 

 

Ilha Grande está localizada a 350 km de Teresina, capital do estado (cerca de 

05h00min.), 490 km da capital do Ceará, Fortaleza (aproximadamente 06h50min.) e a 

490 km de São Luís Capital do Maranhão (cerca de 07h30min.).  

 

No percurso Teresina/Ilha Grande sua via de acesso se dá pela BR-343 até a 

cidade de Parnaíba, posteriormente pela PI-210 que permeia a cidade de Ilha Grande 

até o Porto de Tatus.  

 

No percurso Fortaleza/Ilha Grande suas vias de acesso são as seguintes 

rodovias: BR-222, BR-402, BR-343, além das PI-116 e a PI-210. Já no trajeto São 

Luís/Ilha Grande constam como via de acesso terrestre as BR-135, BR-222, BR-343, 

além das PI-116 e a PI-210. 

 

A rede viária do Município carece de sinalização nas ruas e nas rodovias, 

principalmente no que tange a sinalização dos atrativos turísticos. Ilha Grande 

necessita de uma melhoria no transporte público com outros tipos de mobilidade, e as 

condições de tráfego são ineficientes. 
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Outro fator de relevância é a pavimentação asfáltica, que no caso de Ilha 

Grande não são todas as ruas que possuem. 

 

Não há terminal rodoviário no Município. O mais próximo localiza-se em 

Parnaíba, com 11,4km de distância de Ilha Grande. Há apenas uma empresa de 

ônibus regular, com uma frota de 3 ônibus e 3 micro-ônibus. 

 

O aeroporto mais próximo de Ilha Grande é o Aeroporto Internacional de 

Parnaíba - Prefeito Dr. João Silva Filho, localizado em Parnaíba/PI com distância 

aproximada de 13,7 km. O aeroporto opera voos regionais e nacionais, além de ter 

recebido voos internacionais charters, facilitando que pessoas de outros países 

também se desloquem para a região. 

 

Quanto ao sistema aquaviário, há a Marina do Delta no Porto dos Tatus e o 

atracadouro hidroviário flutuante no Tatus I e Tatus II, também no Porto dos Tatus. 

 

3.3.7. Equipamentos e Serviços Públicos 

 

3.3.7.1. Sistemas de Comunicação 

 

Para que o turismo tenha êxito, é necessário que a localidade possua um bom 

sistema de comunicação. A comunicação humana é um processo que envolve a troca 

de informações e utiliza os sistemas simbólicos como suporte para este fim.  

 

No processo de comunicação em que está envolvido algum tipo de aparato 

técnico que intermedia os locutores, o sistema de comunicação de Ilha Grande conta 

atualmente com 4 meios: Delta Network com serviços de soluções em internet (fibra 

ótica), a rádio comunitária Ilha FM, Grupo Master Informática e a Santos e Santos 

Comunicações. 

 

Além dos serviços oferecidos, o Município possui cobertura de telefonia móvel 

oferecida pelas operadoras Claro e Vivo, e telefonia fixo pela operadora Oi, porém, o 

acesso à internet é regular e necessita de melhorias no sinal, principalmente nos 

atrativos turísticos. 
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3.3.7.2. Serviços de saúde 

 

A saúde de Ilha Grande é de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

No Município são ofertados serviços de saúde de baixa complexidade através 

da atenção primária em saúde em 5 equipamentos de Unidade Básica de Saúde, que, 

de modo geral, apresentam capacidade satisfatória para atender a demanda, com a 

cobertura populacional de atenção básica estimada em 100%. Porém, para o 

atendimento de emergências há apenas uma unidade que funciona somente durante 

o dia e não possui capacidade para atender a demanda local. 

 

Segundo os dados do PDTIS (PDITS, 2010a), há uma concentração de 

equipamentos de saúde no Município de Parnaíba (8,4 km de distância de Ilha 

Grande), por outro lado, no Município de Ilha Grande não há hospitais, o que faz com 

que as pessoas tenham que se deslocar para Parnaíba para o atendimento médico 

ou até mesmo para Teresina (capital do estado).  

 

Segundo ainda o PDITS Costa do Delta, no que tange à capacidade de atender 

o turista, nota-se que entre os Municípios do Polo Costa do Delta, apenas Parnaíba 

oferece condições mínimas de assistência médico-hospitalar. Em Luís Correia 

(22,0km de Ilha Grande) há apenas um hospital. Em Ilha Grande há carência total em 

relação ao atendimento hospitalar, já que o Município não se enquadra nos termos do 

Ministério da Saúde para possuir hospitais. Esta situação sugere a existência de um 

quadro insatisfatório para atender o turista, já que a própria população local não conta 

com condições aceitáveis em relação à capacidade de atendimento na área da saúde 

(PDITS, 2010a, p.39).  

 

Sendo assim, para a ampliação do turismo na região é necessário, 

concomitantemente, ampliar a capacidade e a qualidade dos equipamentos básicos 

de atendimento, para que tanto a população tenha acesso a serviços básicos, como 

também, os turistas não fiquem desprotegidos de atendimentos necessários em casos 

de incidentes. 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE – PI 

 

98 

3.3.7.3. Iluminação pública e fornecimento de energia elétrica 

 

O fornecimento de energia do Município é de responsabilidade da empresa 

Cepisa Equatorial, com sua sede localizada na capital do estado do Piauí. Atualmente, 

cerca de 91,47% dos domicílios de Ilha Grande são atendidos. 

 

No caso de haver possíveis interrupções de energia no Município, as 

residências não possuem uma segunda opção de fonte, mas a empresa costuma 

resolver de forma rápida. Já no caso de estabelecimentos comerciais, alguns já estão 

preparados com geradores para continuarem funcionando normalmente, pois 

costumam ocorrer falhas em sua distribuição. 

 

A prefeitura, quando necessário, interfere junto à secretaria de obras para 

realizar serviços básicos de manutenção no Município, como por exemplo a troca de 

lâmpadas em logradouros públicos, entretanto, essa manutenção poderia ocorrer com 

maior frequência. 

 

De modo geral, há a necessidade de ampliar a rede de energia elétrica para 

zonas portuárias, melhorar a iluminação de portos e atrativos turísticos, bem como a 

iluminação nas rodovias e vias de acesso ao Município e atrativos. 

 

3.3.7.4. Segurança 

 

Em Ilha Grande há apenas um Grupamento da Polícia Militar – GPM, localizado 

no centro do Município, contando com uma viatura e dois policiais de plantão durante 

os 7 dias da semana. 

 

Constatou-se que há a necessidade de ampliar o contingente de grupamento 

militar e a segurança pública é precária, não atendendo a necessidade da população. 

Os postos funcionam apenas durante o dia, tornando o serviço ineficiente. 
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 QUADRO INSTITUCIONAL DA ÁREA TURÍSTICA 

 

Toda atividade econômica, assim como toda a sociedade, tem suas diretrizes 

reguladas pelo direito. Com o turismo não seria diferente, ainda mais por ele ser um 

fenômeno não apenas econômico, como também social, envolvendo, inclusive, o meio 

ambiente e as relações internacionais. 

 

A legislação para o turismo chega ao Brasil em um momento crucial de 

reestruturação da atividade no país. Desde 2003, o esforço para organizar o turismo 

nacional pôde ser visto através da elaboração de vários projetos e de planos 

estratégicos. O Ministério conquistou autonomia e orçamento suficientes para 

desenvolver melhor o turismo nacional.  

 

Sua estrutura organizacional é definida de acordo com o Decreto nº 10.359 de 

20 de maio de 2020, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo 

dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Turismo e 

remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança, definindo órgãos 

de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado do Turismo, órgãos específicos 

singulares, órgãos colegiados e entidades vinculadas. 

 

Desde janeiro de 2003, com a instituição do Ministério do Turismo, a atuação 

da Embratur concentra-se na promoção, no marketing e no apoio à comercialização 

dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior. 

 

Foi enviado ao Congresso em 2008 o projeto de lei 3.118/08 com o objetivo de 

instituir a Lei do Turismo. A promulgação do aludido projeto deu-se em 17 de setembro 

de 2008, passando, então, o Brasil, a ter uma legislação própria para regular a 

atividade no Brasil, contribuir para seu planejamento e definir a Política Nacional do 

Turismo.  

 

A Lei para o turismo vem cumprir o que afirma Dias (2003), onde descreve-se 

que ela será um instrumento para a realização das políticas públicas para o setor. As 

normas definem os limites de atuação dos envolvidos, garantem os direitos daqueles 

que sofrem com os impactos do turismo e evitam que apenas um grupo privilegiado 
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seja beneficiado. A regulamentação do turismo é um dos mais importantes 

instrumentos do planejamento turístico em todos os níveis de organização do estado.  

 

A análise do quadro institucional vigente para a gestão do turismo é condição 

necessária para o estabelecimento de estratégias e ações de desenvolvimento 

integrado do turismo no Município. Os investimentos em infraestrutura não darão a 

resposta esperada se, paralelamente, a gestão do turismo não for recriada e 

fortalecida, envolvendo os atores da administração pública e da iniciativa privada, bem 

como a sociedade local.  

 

O escopo da análise não se limita, assim, à organização e às condições de 

atuação do setor público, seja na instância federal, estadual ou municipal. Governo e 

sociedade têm funções e papéis a assumir para a consolidação da política pública 

setorial integrada para a área, sendo necessário, para tanto, a adoção de um modelo 

participativo e inovador de gestão que conte com os recursos organizacionais, 

administrativos, legais e tecnológicos requeridos e com equipes qualificadas e 

competentes, sejam elas formadas por gestores e técnicos da administração pública, 

ou por líderes, formadores de opinião, empresários, entidades não governamentais e 

especialistas, enquanto atores sociais.  

 

3.4.1. Órgãos e Instituições na Gestão do Turismo  

 

3.4.1.1. Coordenação Federal  

 

A Lei Federal nº 11.771 de 17 de setembro de 2008, regulamentada pelo 

Decreto nº 7.381 de 2 de dezembro de 2010, dispõe sobre o Plano Nacional de 

Turismo que institui o modelo de gestão descentralizada e integra as diversas 

instâncias da gestão pública e da iniciativa privada por meio da criação de ambientes 

de reflexão, discussão e definição das diretrizes gerais para o desenvolvimento da 

atividade nas diversas escalas territoriais e de gestão do país. Com isso, alcança 

todas as regiões brasileiras e todos os setores representativos do turismo, de modo a 

legitimar e a subsidiar a ação ministerial e de seus parceiros.  
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Esse modelo é composto, no seu nível estratégico, por um núcleo básico 

formado pelo Ministério do Turismo, pelo Conselho Nacional de Turismo e pelo Fórum 

Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. Além disso, os fóruns e 

conselhos estaduais de turismo, instâncias de representação do turismo nas unidades 

da Federação complementam a rede de gestão descentralizada. Concluindo a função 

de articulação, em todos os elos da cadeia de relacionamento, a gestão 

descentralizada tem a sua ação complementada na ponta, pelas instâncias de 

representação regional do turismo e pelos Municípios onde a atividade turística se 

realiza. 

 

3.4.1.2. Coordenação Estadual 

 

A organização da atividade pública do turismo no estado do Piauí tem início no 

ano de 1971 com a criação da Empresa de Turismo do Piauí S/A – PIEMTUR, poucos 

anos após da criação da Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR. 

 

Somente em 2007, trinta e seis anos após o advento de formalização da 

PIEMTUR, o Governo Estadual investiu em um novo modelo de gestão criando a 

Secretaria de Turismo, a exemplo de quase todos os estados brasileiros que 

transformaram suas empresas, institutos e fundações em secretarias. 

 

A organização estrutural da SETUR caminha, portanto, lado a lado com a 

organização do turismo estadual, notadamente na implantação do novo modelo de 

interiorização proposto e executado pelo Ministério do Turismo – o Programa de 

Regionalização do Turismo e suas interfaces: a gestão compartilhada e 

descentralizada com a criação e estruturação de secretarias municipais de turismo e 

os conselhos municipais, o planejamento e posicionamento de mercado, a 

qualificação profissional, dos serviços e da produção associada, o apoio à 

comercialização, o empreendedorismo, a captação e promoção de investimentos, a 

infraestrutura turística e o monitoramento constante que possibilita intervenções de 

replanejamento e organização do setor. 

 

Atualmente, focado no propósito de consolidar os três destinos indutores – 

Teresina, Parnaíba (litoral) e São Raimundo Nonato (Serra da Capivara) a SETUR 
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amplia suas parcerias com o setor público municipal e com o setor privado, 

notadamente em dar sequência ao Plano Nacional de Turismo que prevê ações em 

apoio à realização de eventos, ao mesmo tempo em que a municipalização se amplia 

com o Projeto Turismo Itinerante – A SETUR Interiorizando o Turismo, ação prevista 

para levar a todos os Municípios piauienses a informação e a importância da atividade 

turística. 

 

Tabela 22 – Quadro de membros da SETUR. 

Cargo Nome 

Secretário de Turismo do Piauí Flávio Rodrigues Nogueira Júnior 

Assessora Técnica – Superintendente Carina Câmara 

Gabinete Gustavo Loiola 

Diretorias: 

Desenvolvimento do Turismo Débora Soares 

PRODETUR/PI Danísio Guimarães 

CADASTUR João de Deus Silva e Genise Veloso 

Diretoria de Planejamento Clemente da Silveira 

Diretoria de Marketing Thays Paiva 

Coordenadora de Promoção e Captação de Investimentos Romilla Freitas 

Diretoria Administrativa/ Financeira Roselyne Barros 

Assessoria de Imprensa Amanda Costa 

Fonte: SETUR. 

 

O estado do Piauí conta ainda com outras organizações voltadas ao 

desenvolvimento do turismo sustentável. Em 2005 foi criada a autarquia estadual 

Piauí Turismo – PIEMTUR hoje desativada, vinculada, na ocasião, a Secretaria do 

Trabalho, Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e do Turismo, com a finalidade 

de elaborar, coordenar e executar a política de turismo do estado do Piauí. 

 

Em 2009, foi elaborado – com previsão de implantação para 2010 – o Plano de 

Fortalecimento Institucional da Gestão do Turismo no estado do Piauí, com o objetivo 

de aumentar a eficiência, eficácia e transparência de atuação dos órgãos citados. 

Como uma das recomendações do plano, foi licitada, em 2010, o Fortalecimento da 

Unidade de Coordenação de Projetos – UCP – do Prodetur Nacional Piauí. Destaca-

se também outro ator político importante: a Fundação Centro de Pesquisas 
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Econômicas e Sociais – CEPRO, que realiza, entre outras atividades, pesquisas 

importantes voltadas ao desenvolvimento do turismo do Piauí.  

 

Os conselhos gestores, nos diversos Municípios brasileiros e, evidentemente, 

também no Piauí, ainda se encontram em processo de institucionalização. Criados a 

partir de 1990, sob o efeito da Constituição de 1988, os conselhos ainda buscam 

efetividade em suas diversas ações. Na perspectiva de estruturação de um Polo 

turístico, os conselhos gestores têm um papel fundamental por constituir um fórum no 

qual podem ser discutidas questões de interesse coletivo, e tratados problemas 

complexos que transcendem os limites de cada Município, e cujo impacto é sentido 

por todos. A estruturação destes conselhos, no entanto, esbarra na falta de 

capacitação dos órgãos municipais envolvidos com a questão do turismo. 

 

3.4.1.3. Coordenação Municipal 

 

A gestão do turismo em Ilha Grande é coordenada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura. 

 

Além de contar com um órgão municipal de turismo, foi criado o Conselho 

Municipal de Turismo – COMTUR pela Lei nº 311, de 27 de setembro de 2017 que, 

segundo as diretrizes do Ministério do Turismo (2009), é um importante ambiente de 

discussão e reflexão para o alinhamento e prática das questões estratégicas de 

desenvolvimento da atividade turística, com representantes dos setores públicos, 

privados e sociedade civil organizada.  

 

O COMTUR é uma instância municipal que irá auxiliar na construção de ações 

e políticas públicas de turismo no Município, além de ser um canal efetivo de 

participação que permite estabelecer uma maior aproximação do Poder Público com 

a Sociedade Civil.  

https://ilhagrande.pi.gov.br/2018/01/08/secretaria-de-desenvolvimento-economicoturismo-meio-ambientepesca-e-agricultura/
https://ilhagrande.pi.gov.br/2018/01/08/secretaria-de-desenvolvimento-economicoturismo-meio-ambientepesca-e-agricultura/
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3.4.2. Legislação Urbanística, Ambiental e Turística 

 

Este tópico tem como objetivo apresentar a legislação pertinente que permite a 

implantação, bom funcionamento e manutenibilidade da atividade turística no 

Município de Ilha Grande. 

 

As políticas de desenvolvimento do turismo sustentável estão condicionadas 

por Leis federais, estaduais e municipais, além de diversas instruções normativas: 

Estatuto da Cidade, Código Federal, resoluções do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente etc., formam um conjunto de leis que disciplinam ações das mais diversas, 

conforme demonstra o organograma a seguir. 

 

 
 

A política de desenvolvimento de Ilha Grande é amparada por um Plano Diretor 

Municipal – Lei Complementar nº 190, de 05 de dezembro de 2007, que, dentre seus 

princípios, objetivos e diretrizes de ordenamento territorial e urbano do Município, 

apresenta a atividade turística e lhe confere atributos de atividade fomentadora de 

desenvolvimento econômico e social. 
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O artigo 4º desta mesma lei, que trata do Zoneamento urbano municipal, 

delimita no seu inciso III, sobre a Zona de Interesse Turístico: áreas planas não 

contíguas, encontrando-se uma ao lado da rodovia e outra defronte ao mar, 

destinadas a equipamentos e instalações de apoio ao turismo ecológico, de lazer e de 

eventos, observando a taxa de ocupação do terreno de no máximo 10%, índice de 

aproveitamento das áreas de 0,25, e gabarito construtivo de no máximo quatro 

pavimentos - organiza a construção de empreendimentos turísticos e instalações de 

apoio ao turismo. 

 

Art. 5º - Trata do Zoneamento rural municipal delimitando no seu inciso I, - Zona 

Agroextrativista: caracterizada por atributos edafoclimáticos que proporcionam 

atividades agroextrativistas da carnaúba, pesca artesanal, agricultura de subsistência 

e pecuária intensiva, destinada a reflorestamentos, assentamentos rurais e turismo, 

observando-se a preservação das margens dos rios, igarapés e lagoas; 

desenvolvimento de atividades de baixo impacto sobre o meio ambiente, taxa de 

ocupação do terreno de 5% e índice de aproveitamento das áreas de 0,02; que trata 

do uso turístico de áreas nessa zona. 

 

Art. 13 - O Plano Diretor Participativo de Ilha Grande estabelece as seguintes 

diretrizes gerais: II – Estabelecer as possibilidades e condições de uso e ocupação 

dos espaços urbanos e rurais, mediante as diretrizes específicas seguintes: item g) 

delimitar espaços a serem usados pelo turismo, lazer, eventos, esportes, recreação e 

pelas atividades produtivas; IV – Promover o desenvolvimento econômico e social, 

mediante as diretrizes específicas seguintes: a) incentivar a instalação de atividades 

produtivas em torno do turismo ecológico, de lazer e de eventos. 

 

Em relação ao desenvolvimento econômico, encontra-se no Art. 24 – O 

ordenamento territorial contribuirá para dinamização da estrutura econômica mediante 

o cumprimento das seguintes exigências: I - incentivo ao ecoturismo, ao turismo de 

eventos e de lazer como as atividades econômicas principais; IV - incentivo à iniciativa 

privada local e externa para montar aparatos de hospedagem e de suporte ao turismo 

– que estabelece políticas de incentivo ao turismo. 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE – PI 

 

106 

Art. 33 - Para efeito do escoamento do tráfego e ordenamento do deslocamento 

da população, o Poder Público Municipal, dará prioridade ao sistema hidroviário, 

mediante: II – Provimento de instalações e serviços de apoio as embarcações de 

turismo e da população local em sintonia com a Capitania dos Portos e legislação 

incidente. Regulamenta o uso de infraestrutura hidroviária para a exploração de 

atividade turística. 

 

➢ A Lei nº 310, de 27 de setembro de 2017, cria o Fundo Municipal de Turismo – 

FUMTUR e institui a constituição das receitas e destinação dos recursos do Fundo, 

bem como sua supervisão e administração. O FUMTUR é um dos pilares de 

sustentação financeira tanto das ações estruturantes, bem como das promocionais.  

 

➢ A Lei nº 311, de 27 de setembro de 2017, dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal de Turismo, onde estabelece a criação do COMTUR e suas atividades, além 

das diretrizes, constituição, instalação, competências e a ordem de trabalho do 

Conselho Municipal de Turismo.   

 

O COMTUR em Ilha Grande é constituído por 17 instituições, representantes 

de Órgãos Federais, Marinha do Brasil, Polícia Militar, sendo eles técnicos e/ou 

especialistas em turismo, bem como pessoas com atuações diretamente relacionadas 

à atividade e representantes do setor turístico, representantes dos poderes públicos, 

representantes de associações devidamente nomeadas por decreto do Chefe do 

Poder Executivo, de acordo com o organograma a seguir. 
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➢ A Lei Complementar nº 006, de 26 de dezembro de 2017 que inclui no art. 3º, 

inciso II da Lei nº 218 de 21 de dezembro de 2010, Código Tributário Municipal, a 

alínea “c”, que passa a viger com a seguinte redação: Art. 3º São Tributos que 

integram o Sistema Tributário Municipal de Ilha Grande: [...], II [...], c) turismo. Ainda, 

inclui no art. 143 da mesma lei, o inciso “V”, que passa a viger com a seguinte redação: 

Art. 143. Serão cobradas pelo Município as seguintes taxas: [...], V. turismo. 

 

➢ A Lei Complementar nº 008, de 26 de dezembro de 2017 institui o Voucher 

Único Eletrônico (VU-e) no Município de Ilha Grande e dá outras providências, onde 

cria, normatiza e regulamenta a obrigatoriedade e o uso do Voucher Único Eletrônico 

para o turismo. 

 

➢ A Lei nº 320, de 26 de dezembro de 2017, dispõe sobre a implantação de 

tanques de dejeto e águas servidas nas embarcações, o uso dos atracadouros 

hidroviários flutuantes, a expedição de alvarás de funcionamento, fiscalização das 
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embarcações, o credenciamento de condutores e guias de turismo em Ilha Grande – 

Piauí e dá outras providências, onde regulamenta e ordena a prestação dos serviços 

turísticos e a movimentação dos visitantes do Município. 

 

➢ A Lei Complementar nº 007, de 26 de dezembro de 2017, institui como tributo 

municipal de Ilha Grande a taxa de turismo para fazer frente à prestação de serviços 

de turismo. A taxa de turismo tem como fato gerador a utilização, de forma efetiva ou 

potencial, por parte do visitante com acesso e fruição ao patrimônio natural dentro do 

território do Município. 

 

3.4.3. Planos, Projetos e Ações 

 

Apesar do Voucher Único Eletrônico (VU-e) já ter sido citado anteriormente 

como uma Lei Complementar, pode-se considerá-lo como um projeto que vem sendo 

desenvolvido no Município para controlar os fluxos de turismo aos atrativos, 

assegurando a preservação do ecossistema, o controle sobre as informações acerca 

da tecnologia empregada, a carga de circulação nos atrativos, a segurança 

empregada na operação, os valores acordados pelos produtos turísticos e a 

segurança do visitante no Município. 

 

Para seu funcionamento, as agências de turismo e as empresas 

transportadoras turísticas náuticas se tornaram credenciadas na Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura – 

SEDETUMAPA e receberam a cessão para emissão do VU-e, mediante cumprimento 

da exigência da Portaria que dispõe sobre o cadastramento obrigatório das empresas 

cadastradas para comercialização dos serviços turísticos de forma gratuita. 

 

As empresas que não cumprirem o preenchimento do VU-e serão 

caracterizadas como crime de sonegação fiscal. A utilização do VU-e teve início no 

dia 26 de julho de 2019, e desde então vem contabilizando algumas questões como 

cidade, estado e país de origem dos turistas, o fluxo de faturamento, faixa etária, 

atrativos visitados, dentre outras questões, e consequentemente calcula o número de 

vouchers emitidos, número de visitantes por mês e faz a relação desses números mês 

a mês.   
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 ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

A análise das condições ambientais da Área Turística tem a função de 

identificar as características e fragilidades socioambientais mais relevantes do 

Município, os principais riscos e salvaguardas a considerar nas etapas de 

planejamento e ordenamento da atividade turística, bem como os requisitos especiais 

a considerar nos estudos ambientais e sociais, especificamente referentes às obras e 

indicadores socioambientais cujo desempenho será necessário melhorar ou 

implementar. 

 

O Município de Ilha Grande faz parte da zona costeira piauiense que abrange 

quatro Municípios, de acordo com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

(GERCO), e está inserido na Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, que é 

formada pela zona costeira piauiense (Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Luís Correta e 

Parnaíba); parte maranhense (Água Doce, Araióses, Paulino Neves e Tutóia); e 

cearense (Barroquinha e Chaval), além de águas jurisdicionais (BRASIL, 1996). A 

região não possui, ainda, um plano de manejo que vise contribuir para a gestão da 

zona costeira nos níveis estadual e municipal. 

 

Conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e o Decreto nº 4.340, de 22 de agosto 

de 2002, em seu art. 15, a Área de Proteção Ambiental é: 

 

“(...) uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, 

dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais.“ (BRASIL, 2006). 

 

A Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba foi criada através do Decreto 

s/nº, de 28 de agosto de 1996, perfazendo um perímetro de 460.812 metros e uma 

área de, aproximadamente, 313.800 ha. Os objetivos de criação desta APA, nesta 

circunscrição, são: proteger o delta do rio Parnaíba, além da foz dos rios Timonha e 
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Ubatuba, com sua fauna, flora e complexo dunar; proteger remanescentes de mata 

aluvial; proteger os recursos hídricos; melhorar a qualidade de vida das populações 

residentes, mediante orientação e disciplina das atividades econômicas locais; 

fomentar o turismo ecológico e a educação ambiental; preservar as culturas e as 

tradições locais (BRASIL, 1996). 

 

O mapa da figura a seguir indica a localização da Área de Proteção Ambiental 

(APA) do Delta do Parnaíba, com destaque para os estados do Maranhão, Piauí e 

Ceará, onde se encontra os Municípios abrangidos pela APA; destacando o 

fisiográfico do Delta do Parnaíba (em vermelho). 

 

Figura 19 – Mapa de Localização da Área de Proteção Ambiental (APA) do Delta do Parnaíba. 

 
Fonte: Malha Municipal IBGE (2010), adaptado por Marcos Pereira da Silva (2013). 

 

Implantada na APA Delta do Parnaíba, está a Reserva Extrativista (RESEX) 

Marinha do Delta do Parnaíba, criada através do Decreto s/nº, de 16 de novembro de 

2000, como forma de disciplinar a captura do caranguejo uçá (Ucides cordatus), e 

diminuir danos ambientais devido à intensa exploração desta espécie como recurso 

econômico-social. Esta Unidade de Conservação (UC) compreende parte dos 

Municípios de Ilha Grande, no estado do Piauí, e Araioses e Água Doce, no estado do 

Maranhão, totalizando cerca de 27.000ha.  
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Ilha Grande localiza-se entre o rio Parnaíba, o Município de Parnaíba, e o 

Oceano Atlântico. No Município, a geologia e geomorfologia são caracterizadas por 

sedimentos quaternários, reunidos nas seguintes unidades: dunas inativas, dunas 

móveis, depósitos litorâneos e mangue. 

 

As unidades dunas inativas correspondem às mais antigas e constituem 

depósito de sedimentos arenosos inconsolidados altamente permeáveis e porosos. 

Em função destas características, as dunas inativas constituem também aquífero livre. 

Sua alimentação dá-se por infiltração direta das águas de chuvas, constituindo-se 

como um importante manancial. 

 

As dunas móveis formam um amplo campo de dunas. Segundo Bittencourt 

(1990, p. 202), a costa piauiense é caracterizada “pela existência de extensos campos 

de dunas ativas, notadamente na região da foz do rio Parnaíba e do rio Igaraçu, [...]. 

São dunas do tipo barcana, que indicam um sentido predominante de ventos 

provindos de Nordeste”. 

 

Os depósitos litorâneos, a praia e os terraços marinhos são constituídos por 

sedimentos arenosos finos e síltico-argilosos. A zona litorânea do Piauí, 

principalmente a parte compreendida entre Ilha Grande e Luiz Correia, apresenta 

praias dissipativas, caracterizando a: 

 

[...] face da praia ampla e com baixa declividade, onde inexistem bermas, 

aliada à existência de uma grande abundância de areia na plataforma 

continental, [...] tem aí cerca de 80 km de largura e uma baixa declividade. 

Praias desse tipo [...], apresentam os mais baixos distúrbios no fluxo de areia 

pela ação do vento sendo assim, portanto, frequentemente caracterizadas por 

grandes campos de dunas na planície costeira contígua (BITTENCOURT, 

1990, p. 202). 

 

Em virtude da deposição de sedimentos flúvio-marinho, desenvolvem-se 

extensos manguezais. Esses são resultados de um processo de acumulação flúvio-

marinha e possuem uma vegetação altamente especializada em substrato 

essencialmente argiloso, sujeito à inundação pelas marés (AGUIAR, 2004). 
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3.5.1. Impactos Ambientais 

 

Os impactos advindos da atividade turística sobre o meio se constituem em 

uma das principais pautas dos processos de planejamento e monitoramento da 

atividade turística. Precisam, portanto, ser identificados de forma que o crescimento 

do turismo não intervenha no destino de maneira a diminuir a sua atratividade e 

qualidade de vida local. 

 

Quando se faz necessário identificar e avaliar os impactos causados pelas 

atividades turísticas, deve-se considerar que podem ser medidos aqueles impactos 

“negativos” causados ao meio ambiente, como aumento do consumo de recursos 

naturais, aumento na geração de resíduos sólidos e efluentes, ou mesmos os 

“positivos”, como o aumento do emprego e geração de renda. Existem ainda aqueles 

de difícil avaliação e mensuração, como os impactos “negativos e positivos” causados 

sobre os costumes, valores e aspectos culturais da população local. 

 

O processo tradicional de ocupação acelerada, imediatista e sem 

planejamento, não tem levado em conta as peculiaridades desses espaços, causando 

fortes impactos ambientais. Por se tratar de uma parte da Área de Proteção Ambiental 

(APA), o Município de Ilha Grande não tem seus recursos naturais fiscalizados e suas 

áreas de ocupação planejadas. 

 

Este quadro de descaso com o patrimônio natural resulta nas mais diversas 

formas de impactos ambientais negativos, como: degradação ambiental e conflitos de 

uso, tendo consequência direta na qualidade de vida da população. 

 

A degradação ambiental em Ilha Grande está vinculada às mudanças físico-

naturais aceleradas por atividades antrópicas e, principalmente, desmatamento da 

cobertura vegetal dos mangues e das dunas fixas, poluição dos corpos hídricos e 

poluição por agroquímicos. Essas alterações comprometem o meio físico, biótico e 

antrópico. 

 

Muitos locais do Município convivem lado a lado com situações adversas, como 

por exemplo a instalação de estradas e habitações no caminho das dunas móveis ou 
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na área de abastecimento de sedimentos dessas dunas, e o lançamento de dejetos 

industriais e urbanos nos rios que abastecem os Municípios de todo o litoral piauiense. 

Estes são alguns dos sérios conflitos de uso dos sistemas naturais costeiros. 

 

Assim, o fato é que as condições naturais e antrópicas tornam esse espaço 

dinâmico com contradições na forma de uso e ocupação. A gestão dos ambientes 

costeiros pautado na dinâmica ambiental tem por finalidade observar, caracterizar e 

entender a funcionalidade de seus componentes, levando em consideração a 

intensidade das relações entre os mesmos. 

 

O Município de Ilha Grande apresenta um potencial turístico elevado, em 

função da beleza e da diversidade de ecossistemas (praias, manguezais, dunas etc.), 

além de fazer parte do Delta do Parnaíba. 

 

Nessa área, as ações antrópicas são ainda de pequena intensidade se 

comparadas aos grandes centros urbanos e industriais litorâneos. No entanto, 

algumas das atividades ameaçam a qualidade ambiental da mesma, tais como: o 

turismo, deposição final de resíduos urbanos, entre outras.  

 

Dentre os principais impactos negativos do turismo no Município destacam-se 

as possíveis alterações em parte dos atrativos naturais, além de impactos ambientais 

provenientes de mudanças como: aumento da temperatura, dos ventos, da temporada 

de chuvas e seus efeitos diretos no Município; possível extinção de parte da fauna 

local, entre outros tantos fatores que ainda estão em pesquisa; a pouca 

conscientização em relação ao uso sustentável dos recursos naturais; a sensação de 

“abundância” gerada a partir das facilidades de acesso aos recursos em que outros 

tempos não havia; aumento do preço das mercadorias, do nível de ruído, da 

quantidade de lixo gerado e a ser coletado e disposto de forma adequada, do consumo 

de água e outros recursos naturais; e a sobrecarga da infraestrutura viária, de 

saneamento básico e dos serviços públicos de saúde, segurança e comunicações 

existentes nas localidades.  

 

Em contrapartida, como impactos positivos, destacam-se: uma nova 

concepção ambiental e consciência crescente da importância do Meio Ambiente; a 
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demanda da população local por uma cultura ambientalmente responsável, uma vez 

que a gestão pública municipal tem grande preocupação com essa questão, que é, 

inclusive, a manutenção do próprio turismo em Ilha Grande; o incentivo à criação de 

novas unidades de conservação ou áreas protegidas, através de alguma norma legal, 

para proteção e conservação da fauna, flora, paisagem natural, sítios arqueológicos e 

outros, além da localização em relação ao globo terrestre, que faz com que os 

moradores sintam menos as primeiras ondas de impactos e mudanças climáticas que 

atingem e atingirão primeiramente os trópicos. 

 

3.5.2. Gestão Ambiental Pública 

 

3.5.2.1. Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado do Piauí 

(SEMAR-PI) 

 

A SEMAR-PI (Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado do 

Piauí), criada pela Lei 4.797 de 24/10/1995, é o órgão responsável pela gestão dos 

recursos hídricos e uso sustentável do meio ambiente. No entanto, somente a partir 

de 2003 que a SEMAR adquiriu mais efetividade no cumprimento de sua missão, 

quando a política ambiental do Governo priorizou metas de fortalecimento institucional 

e de planejamento das ações visando à proteção e o uso racional dos recursos 

naturais no Piauí. 

 

A Gestão dos Recursos Ambientais do Piauí, objetivando seu uso sustentável, 

é realizada através de ações de licenciamento, fiscalização, monitoramento e controle 

do uso desses recursos. 

 

Para desenvolver estas atribuições, a SEMAR se utiliza de diversos 

instrumentos legais, dentre eles a Constituição Federal e Estadual, leis e decretos 

federais e estaduais, bem como as resoluções do Conselho Nacional e Estadual de 

Meio Ambiente (CONAMA e CONSEMA, respectivamente) e do Conselho Nacional e 

Estadual de Recursos Hídricos (CNRH e CERH). 

 

Em Ilha Grande, a responsável pelo SEMAR-PI é Waneska Maria de 

Vasconcelos Medeiros, atual coordenadora do escritório regional no Parnaíba. 
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3.5.2.2. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

 

O ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma 

autarquia em regime especial. Criado em 28 de agosto de 2007, pela Lei nº 11.516, o 

ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (Sisnama). 

 

Cabe ao Instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs 

instituídas pela União. 

 

Cabe a ele ainda fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, 

preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental 

para a proteção das Unidades de Conservação federais. 

 

Para Ilha Grande, o Instituto é de responsabilidade do membro Daniel de 

Miranda Pinto de Castro, atual chefe da APA do Delta do Parnaíba. 

 

3.5.2.3. Comissão Ilha Ativa (CIA) 

 

A Comissão Ilha Ativa (CIA) nasceu de uma demanda local dos moradores 

de Ilha Grande (PI), em 21 de abril de 2006, para discutir e propor soluções aos 

problemas do Município. O desejo de um grupo de lideranças de diversas associações 

de lutar pela participação da população diante de questões políticas e administrativas 

passou a se concretizar com a realização de manifestações públicas, denúncias e o 

acompanhamento político-financeiro.  

 

Desde 2010, a CIA vem desenvolvendo projetos, participando de conselhos, 

comissões e comitês, realizando pesquisas e, principalmente, apoiando grupos 

organizados numa busca constante pela construção de parcerias com instituições 

locais. A organização também capacita sua equipe técnica nas temáticas de geração 

de trabalho e renda, conservação e preservação ambiental, educação ambiental, 

organização e inclusão social e cidadania. 
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Em 2011, a CIA ampliou sua área de atuação para a APA Delta do Parnaíba 

(PI, CE e MA) com a finalidade de propor, coordenar, organizar e executar ações que 

fomentem a melhoria das condições sociais, econômicas, culturais e ambientais da 

população local, a partir da participação desta como sujeito de sua própria história.  

 

Nos anos de 2014 a 2016, fortaleceu-se a pesquisa para a conservação do 

meio ambiente e a ação de assessoria técnica para acompanhamento de grupos 

organizados. Neste sentido, a CIA executou os projetos ‘Conservação do Mero 

(Epinephelus itajara)’, ‘APA Viva’, ‘Memória e Contação de História’ e ‘Ilha Verde e 

Socio biodiversidade da Ilha’.  

 

Atualmente, a instituição vem executando atividades com foco 

em biodiversidade, recursos naturais e populações tradicionais, com os projetos 

‘FaunaMar: conservação de tartarugas marinhas’, ‘Pesca Solidária’, ‘Ilha Sustentável’ 

e ‘Robalo para Sempre’. A CIA busca atuar junto às organizações comunitárias da 

região da APA Delta do Parnaíba (PI, MA e CE), procurando construir com estas o 

desenvolvimento local sustentável, ou seja, um modelo que valorize o conhecimento 

local e avance com conteúdo técnico, promovendo troca de saberes e visando garantir 

o desenvolvimento tradicional das comunidades envolvidas.  

 

As atividades e projetos realizados têm enfoque socioambiental, valendo-se da 

força do meio ambiente e da sua conservação. Todas as ações são construídas e 

discutidas coletivamente com associações, grupos organizados, comunidades e suas 

lideranças, tendo como objetivo final a organização comunitária, a geração de renda, 

educação e conservação ambiental. 
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Tabela 23 – Quadro de membros da Comissão Ilha Ativa. 

Cargo Nome 

Presidente Luciano Silva Galeno 

Vice-presidente Ismael Cavalcante de Sousa 

Secretária Rosangela Maria dos Santos Barros 

Subsecretário Ricardo Rayan Nascimento Rocha 

Tesoureiro Mario Lucio de Moraes Damasceno 

Subtesoureiro Ana Maria Brandão de Oliveira 

Conselho Fiscal (biênio 2018-2020) 

− Conselheira 1: Maria Antônia de Oliveira dos Santos 

− Conselheira 2: Maria Luiza de Souza Santos 

− Conselheira 3: Maria Gracelia Paiva Nascimento 

− Conselheira 4: Terezinha Pereira dos Santos 

− Conselheira 5: Daniele Alves Lopes 

− Conselheiro 6: Jânio José da Silva 

 Fonte: Comissão Ilha Ativa. 

 

3.5.3. Instrumentos de Planejamento e Controle Territorial 

 

Dentre os instrumentos de planejamento e controle territorial que tratam dos 

aspectos socioambientais de Ilha Grande, o Município conta com a Lei Complementar 

nº 190, de 05 de dezembro de 2007 que trata do Plano Diretor e traz algumas diretrizes 

referentes à gestão ambiental e ao desenvolvimento social. 

 

O artigo 4º, pertencente ao capítulo que diz respeito ao espaço urbano, delimita 

no inciso I e II sobre as Zonas de Preservação 1 e 2, onde define a 1ª como as áreas 

onde possuem as dunas ativas cujo uso recomendado engloba a preservação e 

conservação, pesquisa científica, educação ambiental, recreação e lazer 

contemplativo; e a zona de preservação 2 como frutíceto, caracterizada pela 

ocorrência de amostra representativa de feição vegetacional típica, onde predomina 

caju, tucum, guajirú, podói, murici e puçá, cujo uso recomendado engloba a 

preservação, a conservação, pesquisa científica, educação ambiental, recreação, 

lazer contemplativo e o extrativismo. 

 

O inciso IV diz respeito à Zona Portuária, a qual situa-se à beira dos rios 

Parnaíba e Tatus, localizado próximo ao atual Porto dos Tatus, e imune o movimento 
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de dunas, destinada a instalações, equipamentos e serviços de apoio às atividades 

turísticas e portuárias. 

 

O capítulo IV define as zonas subdivididas no território rural, onde destaca-se 

a Zona da Reserva Extrativista Marinha do Delta do rio Parnaíba – RESEX, instituída 

pelo Decreto s/n de 16 de novembro de 2000, destinada à preservação e conservação, 

pesquisa científica, educação ambiental, recreação, lazer contemplativo e exploração 

autossustentável dos recursos naturais renováveis. 

 

O título II traz princípios, objetivos e diretrizes para garantia do direito à uma 

cidade sustentável, entendido como a garantia das condições para que o 

desenvolvimento municipal seja socialmente justo, ambientalmente equilibrado e 

economicamente viável, visando o aprimoramento da qualidade de vida das presentes 

e futuras gerações. No artigo 13º do capítulo III, são estabelecidas as seguintes 

diretrizes no inciso I: 

 

I – Preservar e conservar o patrimônio ambiental do Município, sob os 

aspectos histórico, estético, ecológico, paisagístico e cultural, mediante as 

diretrizes específicas seguintes:  

 

a) Educar, informar e instruir a população local e os visitantes quanto às 

características ambientais do Município;  

 

b) Fiscalizar e monitorar o uso dos recursos naturais;  

 

c) Instituir e manter áreas de proteção ambiental no Município;  

 

d) Fortalecer o artesanato, o folclore e as tradições locais. 

 

No capítulo II (do Meio Ambiente), o título diz respeito ao encaminhamento das 

ações e traz diretrizes para preservação e recuperação do meio ambiente, onde as 

mesmas deverão ser feitas mediante a definição de áreas específicas, formulação de 

lei e criação de sistema de gerenciamento em consonância com o Código Florestal e 

Decretos Federais que instituíram a Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba 
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e a Reserva Extrativista Marinha do Delta. Essas deverão atender as seguintes 

exigências: 

I - Instituição e manutenção de unidades de conservação envolvendo 

bosques, dunas e mananciais;  

 

Parágrafo único - O Chefe do Poder Executivo promoverá os estudos e 

medidas necessárias, com vistas a priorizar a criação e implantação de áreas 

de preservação ambiental com urbanização nas lagoas permanentes 

existentes no perímetro urbano de Ilha Grande;  

 

II - manutenção das áreas de preservação permanente dos rios Parnaíba e 

Tatus, lagoas e igarapés, observando os limites definidos no Código Florestal 

e legislação específica;  

 

III - monitoramento da qualidade da água, do ar e do solo;  

 

IV - ordenamento e fiscalização do uso dos recursos naturais;  

 

V - orientação e fiscalização do lançamento dos efluentes urbanos;  

 

VI - disciplinamento, orientação e fiscalização da emissão de ruídos;  

 

VII – implantação da educação ambiental no ensino fundamental e médio;  

 

VIII - orientação e controle da ocupação de áreas de preservação;  

 

IX – controle e fixação de dunas. 

 

O artigo 49º da mesma lei, pertencente a seção dos Estudos Prévios de 

Impacto Ambiental,  do Capítulo II dos instrumentos de Gestão Territorial e Ambiental, 

diz que os estudos prévios aplicam-se no contexto do licenciamento ambiental, à 

construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de 

empreendimentos, atividades ou obras potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente, de acordo com os termos da legislação federal, 

estadual e municipal, conforme a seguir:  

 

§1º - A exigência do Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental não dispensa o empreendimento ou 
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atividades mencionadas no caput deste artigo de outras licenças legalmente 

exigíveis.  

 

§2º - As atividades ou empreendimento sujeitos ao Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental serão dispensados do 

Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, quando o objeto de Estudo de 

Impacto de Vizinhança tiver sido incorporado no Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental. 

 

Pode-se observar no mapa da imagem a seguir a imensa área de preservação 

na zona urbana atual do Município de Ilha Grande. 

 

Figura 20 – Mapa da Zona Urbana Atual de Ilha grande/PI.  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ilha Grande, modificado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 
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3.5.4. Planos, Projetos e Ações 

 

Em relação aos planos, projetos e ações elaborados para as questões 

socioambientais em Ilha Grande, há no Município a ação de contenção de dunas, que 

é realizada por meio da cobertura das dunas com palhas de coqueiros (doadas) e 

posterior plantio de vegetação (cajueiro, Murici, guajiru, salsas, capins, entre outros). 

 

O modelo de contenção é desenvolvido em três fases: preparação do solo para 

fertilização; aplicação de biomantas tecidas com fibras de transplantio de capim-açu; 

e plantio das espécies selecionadas para sucessão florestal (cajueiro nativo, guajiru, 

murici, chocalho de cobra). 

 

 A palha é fundamental para a cobertura do solo, evitando a erosão e a 

excessiva exposição das raízes, além de contribuir para a adubação do solo após sua 

decomposição. O trabalho comunitário de contenção é coordenado pela Secretaria de 

Turismo e Meio Ambiente de Ilha Grande e a Comunidade do Cal, e acontecem aos 

finais de semana durante o período chuvoso desde 2017. Os resultados são frutos da 

parceria entre as comunidades, poder público municipal, apoiadores e voluntários. 

 

Figura 21 – Ação da contenção de dunas. 

 
Fonte: Prefeitura de Ilha Grande/PI. 

Figura 22 – Ação da contenção de dunas. 

 
Fonte: Prefeitura de Ilha Grande/PI. 

 

 CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

 

A consolidação do diagnóstico estratégico vem com uma compilação dos dados 

levantados e analisados neste produto, que permitem a consolidação analítica do 
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diagnóstico, em termos estratégicos, da área turística de Ilha Grande e de sua área 

de influência.  

 

Os atrativos do município foram em primeira instância hierarquizados de 

maneira a definir as potencialidades e as capacidades de poder de atração. Para 

tanto, foram tomadas metodologias propostas pelo Ministério do Turismo, a iniciar pela 

definição de interesses sendo 0 definido como nenhum e 3 como alto. O próximo 

passo é caracterizar a importância dos atrativos em uso atual, representatividade, 

apoio local e comunitário, estado de conservação da paisagem circundante, 

infraestrutura e acesso. Em seguida, define-se a tipificação dos atrativos divididos 

entre: Atrativos Naturais, Atrativos Culturais, Atividades Econômicas, Realizações 

Técnicas, Científicas e Artísticas e, por fim, Eventos Programados. O resultado se dá 

em um ranking dos atrativos de Ilha Grande sendo o primeiro lugar o atrativo mais 

consolidado e um dos principais destinos do país e as três últimas posições são 

potenciais ainda não consolidados.  

 

A análise SWOT é definida em seguida a fim de desenvolver a fase diagnóstica 

e prognóstica, de maneira a amparar as ações, planos, projetos e perspectivas. Dessa 

forma, foram separados pontos por setor e levantadas as ameaças e oportunidades 

de cada um dos itens diagnosticados. 

 

3.6.1. Hierarquização dos Atrativos 

 

No processo de verificação e validação dos atrativos turísticos de Ilha Grande, 

realizou-se uma segunda síntese dos atrativos, aglomerando e ampliando a 

percepção dessas atratividades, potencializando-os a partir da capacidade somado a 

possibilidade de maior poder de atração. Neste caso, os equipamentos foram 

suprimidos do rol de atrativos, mesmo havendo o entendimento e a compreensão de 

sua importância para o Desenvolvimento Territorial do Turismo em Ilha Grande.  

 

A proposição metodológica de hierarquização dos atrativos e o ranqueamento 

deles se dá através da metodologia proposta pelo Ministério do Turismo – Programa 

de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil – Módulo Operacional 7. 
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A escolha criteriosa de investimentos públicos e privados no turismo é de total 

importância para o seu desenvolvimento, porém, transformar essa decisão, que 

geralmente é tomada a partir de critérios subjetivos, pode não gerar os resultados 

esperados.  

 

Para tanto, a metodologia proposta visa objetivar a decisão, garantindo um 

investimento justificado, visando realmente a melhoria da localidade turística como um 

todo. Sendo assim: 

“A aplicação dessa metodologia tem como objetivo auxiliar na avaliação da 

importância dos atrativos identificados para inclusão no roteiro turístico. Com 

este instrumento são estabelecidas prioridades para determinar a escolha e 

as decisões dos governantes, administradores, gestores e empreendedores.” 

(MTUR, 2007) 

A metodologia proposta visa, em primeiro lugar, uma avaliação do potencial de 

atratividade do elemento, de acordo com as características motivacionais dos turistas 

e possíveis interesses que possam despertar. Esse elemento, geralmente é 

confrontado com a Pesquisa de Demanda e/ou experiência do grupo de trabalho, em 

relação ao conhecimento empírico da prática turística vigente. 

 

Na tabela a seguir, foi estabelecida uma ordem quantitativa para justificar o 

desenvolvimento do potencial de acordo com a sua utilização. Dessa forma, foram 

atribuídos valores conforme a sua utilização e/ou potencial para o turismo, para que 

fosse atribuído um valor quantitativo às suas características. 
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a) Quadro de desenvolvimento do potencial de um atrativo turístico: 

 

Tabela 24 – Quadro de desenvolvimento do potencial de um atrativo turístico.  

Hierarquia Características 

3 (alto) 

Todo atrativo turístico excepcional e de grande interesse, com significação para o 

mercado turístico internacional, capaz de, por si só, motivar importantes correntes 

de visitantes, atuais e potenciais. 

2 (médio) 

Atrativos com aspectos excepcionais em um país, capazes de motivar uma 

corrente atual ou potencial de visitantes deste país ou estrangeiros, em conjunto 

com outros atrativos próximos a este. 

1 (baixo) 

Atrativos com algum aspecto expressivo, capazes de interessar visitantes oriundos 

de lugares no próprio país, que tenham chegado à área por outras motivações 

turísticas, ou capaz de motivar fluxos turísticos regionais e locais (atuais e 

potenciais). 

0 (nenhum) 

Atrativos sem méritos suficientes, mas que são parte do patrimônio turístico como 

elementos que podem complementar outros de maior hierarquia. Podem motivar 

correntes turísticas locais, em particular a demanda de recreação popular. 

Fonte: Módulo Operacional 7 - Roteirização Turística. Roteiros do Brasil: Programa de Regionalização 
do Turismo. Brasília, 2007. Adaptado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

O próximo passo é avaliar os aspectos que auxiliam na definição da 

“importância” de cada atrativo, respeitando os critérios de forma técnica e definindo a 

sua hierarquia. Este critério permite classificar cada atrativo de acordo com uma 

escala preestabelecida. Desse modo, ele fornece subsídios para a diferenciação 

objetiva das características e dos graus de importância de cada atrativo. A seguir, os 

critérios: 

 

b) Grau de uso atual: permite analisar o atual volume de fluxo turístico efetivo 

e sua importância para o Município. Difere do grau de interesse por 

representar a situação atual (em vez do potencial). Um alto grau de uso 

indica que o atrativo apresenta uma utilização turística efetiva. 

 

c) Representatividade: fundamenta-se na singularidade ou raridade do 

atrativo. Quanto mais se assemelhar a outros atrativos, menos interessante 

ou prioritário. 
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d) Apoio local e comunitário: a partir da opinião dos líderes comunitários, deve-

se analisar o grau de interesse da comunidade local para o desenvolvimento 

e disponibilidade ao público. 

 

e) Estado de conservação da paisagem circundante: verificar, por observação 

in loco, o estado de conservação da paisagem que circunda o atrativo. 

Neste item é analisada a ambiência do atrativo. 

 

f) Infraestrutura: verificar, in loco, se existe infraestrutura disponível no atrativo 

e o seu estado. 

 

g) Acesso: verificar as vias de acesso existentes e suas condições de uso. 

 

Dessa forma, os dados foram sistematizados de acordo com a tabela a seguir: 

 

Tabela 25 – Critérios para hierarquização de atrativos. 

Critérios 
Valores 

0 1 2 3 

H
ie

ra
rq

u
ia

 

(a) Potencial de 

atratividade 
Nenhum Baixo Médio Alto 

(b) Grau de Uso Atual 

Fluxo 

turístico 

insignificante 

Pequeno fluxo 

Média 

intensidade e 

fluxo 

Grande 

fluxo 

(c) Representatividade Nenhuma 
Elemento 

bastante comum 

Pequeno grupo 

de elementos 

similares 

Elemento 

singular, 

raro 

(d) Apoio Local e 

Comunitário 
Nenhuma 

Apoiado por 

uma pequena 

parte da 

comunidade 

Apoio razoável 

Apoiado por 

grande 

parte da 

comunidade 

(e) Estado de 

Conservação da 

Paisagem Circundante 

Estado de 

conservação 

péssimo 

Estado de 

conservação 

regular 

Bom estado de 

conservação 

Ótimo 

estado de 

conservação 

(f) Infraestrutura Inexistente 

Existente, 

porém em 

estado precário 

Existente, mas 

necessitando de 

intervenções/ 

melhorias 

Existente e 

em ótimas 

condições 

(g) Acesso Inexistente 
Em estado 

precário 

Existente, mas 

necessitando de 

intervenções/ 

melhorias 

Em ótimas 

condições 

Fonte: Módulo Operacional 7 - Roteirização Turística. Roteiros do Brasil: Programa de Regionalização 
do Turismo. Brasília, 2007. Adaptado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 
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A tabela adiante demonstra os resultados obtidos a partir da realização dessa 

avaliação. O primeiro passo para a avaliação é o levantamento da tipificação dos 

atrativos, divididos entre: Atrativos Naturais; Atrativos Culturais; Atividades 

Econômicas; Realizações Técnicas, Científicas e Artísticas; e Eventos Programados. 

Foram acrescentados ainda, conforme citado anteriormente, alguns equipamentos 

turísticos com sua devida justificativa. 
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Tabela 26 – Hierarquização e Ranking dos Atrativos Turísticos de Ilha Grande/PI. 

Atrativos 

Potencial de 

Atratividade 

(x2) 

Grau de 

uso atual 

Representa

tividade 

(x2) 

Apoio Local 

e 

Comunitário 

Estado de 

Conservação da 

Paisagem 

Infraestrutura Acesso Total 

Atrativos turísticos 

1 Delta do Parnaíba 6 2 6 2 3 2 2 23 

2 Santuário N.S. Mãe dos Pobres 6 2 6 2 1 2 2 21 

3 Rendeiras do Morro da Mariana 6 1 6 2 1 2 2 20 

4 Eventos 4 2 4 2 2 2 2 18 

5 Lençóis Piauienses 6 1 4 1 2 2 2 18 

6 Morro Gemedor 3 1 6 1 2 2 2 17 

7 Praia do Pontal 6 2 4 1 2 0 2 17 

8 Casa das Marisqueiras 4 1 4 2 1 2 2 16 

9 Vivência Pedro Militão 6 0 4 1 2 1 2 16 

10 Vivência Extrativismo 6 0 4 1 2 1 2 16 

11 Parque Eólico 4 1 2 1 2 2 2 14 

12 Artesanato Barro Vermelho 4 1 4 1 1 1 2 14 

13 Canto do Igarapé 4 1 2 1 2 1 1 12 

14 Casa de Farinha 4 0 2 2 1 2 1 12 

15 Ilha da Batata 4 0 2 1 2 1 1 11 

16 Porto dos Tatus 4 2 4 2 1 1 2 16 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 
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Como resultado do preenchimento da tabela de avaliação, tem-se o seguinte 

resultado em relação ao “Ranking” dos atrativos de Ilha Grande: 

 

Tabela 27 – Ranking dos Atrativos de Ilha Grande/PI. 

Atrativos Posição 

Delta do Parnaíba 1º 

Santuário N. Sra. Mãe dos Pobres 2º 

Rendeiras do Morro da Mariana 3º 

Eventos 4º 

Lençóis Piauienses 5º 

Morro Gemedor 6º 

Praia do Pontal 7º 

Casa das Marisqueiras 8º 

Vivência Cultural 9º 

Vivência Extrativismo 10º 

Parque Eólico 11º 

Artesanato Barro Vermelho 12º 

Canto do Igarapé 13º 

Casa de Farinha 14º 

Ilha da Batata 15º 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

Os dados apresentados representam a realidade da atividade turística de Ilha 

Grande, onde destaca-se o “primeiro lugar”, para o atrativo turístico mais consolidado 

no Município e um dos principais “destinos” do país. 

 

Nas 3 (três) últimas posições, ficaram atrativos em potencial ainda não 

consolidados, entretanto, apresentam características importantes para o 

desenvolvimento de novas possibilidades de roteiros turísticos em Ilha Grande. 

 

3.6.2. Matriz SWOT 

 

A matriz/análise SWOT (ou FOFA – Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças) é uma das principais ferramentas de desenvolvimento do turismo, 

acompanhando o processo da fase diagnóstica a prognóstica, amparando as ações, 

planos, projetos e perspectivas para a elaboração de um plano que seja realmente 
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fundamentado. Ela permite que todas as informações coletadas possam ser 

transformadas em dados claros e, assim, facilitar as etapas de proposições, em 

especial, a estratégia de desenvolvimento do turismo e o plano de ações. 

 

Estão incluídos na matriz SWOT os aspectos levantados e analisados nos 

capítulos anteriores, o que permite incorporar a análise do potencial de Ilha Grande 

como destino atual e futuro.  

 

Para a análise dessa metodologia/ferramenta, foram separados os pontos por 

setor e levantadas as ameaças e oportunidades de cada um dos itens diagnosticados, 

como os aspectos sociais, ambientais, econômicos, território, política e produto 

turístico, dentre outros. 

 

Dessa forma, pode-se realizar uma ampla análise sobre os fatores importantes 

que possam entravar ou elevar o desenvolvimento territorial do turismo no Município, 

possibilitando uma visão holística da atividade turística existente, proporcionando uma 

base sólida para a criação dos objetivos específicos do Plano de Desenvolvimento 

Territorial do Turismo de Ilha Grande, além das proposições que surgirão para a 

ampliação e melhoria da atividade turística e gestão do turismo. 

 

No quadro a seguir é apresentada a análise SWOT para Ilha Grande. 
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Tabela 28 – Quadro da análise SWOT para Ilha Grande/PI. 

Forças Fraquezas 

• O produto turístico de Ilha Grande é bem diversificado, com potencial de 

atratividade internacional e nacional; 

• Existência de produtos turísticos raros; 

• A quantidade e qualidade dos eventos culturais, bem como a capacidade 

de captação de participantes para o mesmo; 

• Geração de novas oportunidades de criação de produtos e serviços; 

• A margem de crescimento da imagem de Ilha Grande quando associada 

ao Delta do Parnaíba - Criação da Imagem: Cidade do Delta do Parnaíba; 

• Produto com grande potencial para desenvolvimento, geração de mão de 

obra especializada e qualificada, geração de recursos e riquezas para o 

Município como um todo;  

• Aumento da arrecadação através do desenvolvimento da atividade 

turística; 

• Fortalecimento da comunidade local;  

• Falta de vícios e traquejos do mercado turístico, propiciando uma rede de 

turismo que mude o comportamento da comunidade, bem como dos 

visitantes; 

• Preço dos produtos significativo para a economia de Ilha Grande, gerando 

diversos empregos diretos e indiretos através dessa atividade econômica, 

principalmente os relacionados as áreas da náutica, agenciamento, 

produtos artesanais (rendeiras), alimentos e bebidas, condução turística 

e extrativismo (caranguejo e marisco); 

• Criação de atrativo destinado a exploração turística do Parque Elétrico 

Eólico, garantindo nova segmentação, haja vista, a quantidade reduzida 

• Necessidade de ampliar os estudos e levantamentos dos produtos 

turísticos – sejam prontos ou potenciais; 

• Baixa capacitação de mão de obra qualificada e especializada para o 

turismo; 

• Custo elevado (a exemplo do Custo-Brasil para o Turismo); 

• Falta de operadoras especializadas na região; 

• Produto pouco conhecido no mercado turístico; 

• Falta de um Plano de Marketing; 

• Fraca identidade visual: simbologia e imagem dissociativa dos 

Municípios limítrofes; 

• Pouca divulgação do produto turístico ilhagrandense; 

• Produto turístico pouco procurado pelo mercado consumidor interno/ 

regional; 

• Passagem “direta” por Ilha Grande, apenas para o desfrute do Atrativo – 

Delta do Parnaíba; 

• Grande área, inclusive sobre as dunas destinadas à geração de energia 

elétrica; 

• Controle de acesso a atrativos feito através da iniciativa privada pela 

concessionária do Parque Elétrico Eólico; 

• Área rural pouco desenvolvida; 

• Ampla área do Município em mãos de “latifundiários” que por hora não 

apresentam interesse no desenvolvimento municipal; 

• A infraestrutura urbana de apoio, que ainda não se encontra adaptada 

e/ou preparada para o acolhimento desse público: as necessidades de 
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de locais que possuem essa estrutura, a abertura que parte dos técnicos 

do Parque Elétrico Eólico pré-dispuseram; 

• Captação de parcerias e recursos através da iniciativa privada, em 

especial, a Concessionária do Parque Elétrico Eólico; 

• Criação de leis de incentivo ao desenvolvimento do turismo; 

• Exploração turística de áreas naturais e investimento em políticas públicas 

que anteriormente não havia previsão orçamentária para tais áreas; 

• Criação de política pública para o uso sustentável dos recursos naturais; 

• Incentivo à produção agrícola e vinculada ao turismo – para o 

fortalecimento e desenvolvimento do Turismo Rural; 

• Manutenção e resgate da cultura local e da realidade da pessoa do campo 

do litoral piauiense; 

• Apresentação da riqueza cultural de Ilha Grande; 

• Oportunidade de ampliação da consciência ecológica e da importância da 

preservação, conservação e manutenção do patrimônio natural de Ilha 

Grande e o seu uso consciente para a geração de emprego e renda na 

exploração e desenvolvimento do Turismo Ecológico (Ecoturismo), 

Turismo de Aventura, Turismo de Contemplação e outros segmentos e 

modalidades de turismo que necessitam do ambiente preservado para 

melhores resultados de desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

infraestrutura urbana básica como escoamento de águas pluviais, 

capeamento asfáltico, coleta e distribuição de água e esgoto, sinalização 

urbana, cobertura da rede de telefonia móvel, bem como a infraestrutura 

turística, com destaque para o condensamento urbano com os eventos 

e a chegada de grande fluxo de turistas; 

• A infraestrutura urbana (sinalização) e as questões ligadas a mobilidade, 

dificuldade de acesso, horários para transporte público, informações, 

entre outros; 

• Possíveis impactos ambientais provenientes do aumento da população 

flutuante em Ilha Grande, bem como pela atividade turística; 

• Prefeitura com pouquíssimo ou praticamente nenhum recurso destinado 

à desapropriação de áreas para “investimento” em Turismo; 

• Serviços que estão parados (a exemplo a reestruturação do Porto dos 

Tatus); 

• Falta de um planejamento integrado e associado do turismo, e estrutura 

envolvida no Turismo de forma efetiva que atenda às necessidades da 

população local; 

• Custo relativamente alto em relação aos serviços prestados, no tocante 

à qualidade dos serviços, se comparados com outras localidades. 
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Oportunidades Ameaças 

• Produto muito procurado pelo consumidor externo, principalmente pelo 

público internacional; 

• Ampliação dos benefícios econômicos gerados pelo crescimento da 

atividade turística no Brasil; 

• Aumento do turismo interno, proveniente de demanda de turistas que pela 

crise econômica, optam por roteiros dentro do Brasil, visando diminuir os 

custos/gastos de viagens e deixando o capital interno nas regiões 

brasileiras; 

• A oportunidade de criação de uma grande rede de atores regionais; 

• O Município pode contar com o apoio das cidades do Polo Turístico Costa 

do Delta, bem como, se apropriar mais do Roteiro Rota das Emoções, 

para que seja possível atrair um maior fluxo turístico para os demais 

atrativos do Município; 

• Surgimento de novos destinos turísticos com melhor custo x benefício; 

• O vanguardismo que o Município se encontra em relação às novas 

proposituras do Ministério do Turismo e Secretaria Estadual de Turismo; 

• Melhoria da imagem da gestão pública municipal junto ao Estado; 

• Novas oportunidades de geração de negócios, sendo específicos para a 

área ou apoio, geração de renda direta e indireta a partir da atividade 

turística; 

• Preocupação de todos os setores da sociedade - inclusive o setor público 

- com relação à conservação dos recursos naturais brasileiros; 

• Boa oferta de recursos naturais (Parques ambientais, lagoas e praças). 

• Aumento da concorrência entre destinos similares e com preços mais 

atraentes; 

• Necessidade específica de operadores/condutores das localidades para 

a realização das atividades turísticas no Polo Costa do Delta; 

• Falta de divulgação externa do destino Ilha Grane; 

• Política estadual de turismo em formação; 

• Demora na captação de recursos; 

• Falta de interesse do trade turístico regional; 

Público em geral sem capacidade de comunicação com os estrangeiros; 

• Imagem desassociada de Ilha Grande ao Delta do Parnaíba; 

• O conhecimento de que Ilha Grande é um Município - a associação de 

Ilha Grande, Porto e Entorno faz parte do Município de Parnaíba;  

• Funcionamento das rodoviárias e aeroportos de Parnaíba e cidades 

próximas; 

• Oferta de serviços de qualidade questionável frustra a expectativa dos 

visitantes; 

• Poucas opções de voos diretos de Parnaíba para outras capitais 

• Ausência de empreendedores no setor de turismo para iniciar novos 

negócios, desenvolver novas tecnologias ou agregar valor a negócios já 

existentes. 

 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 
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3.6.3. Conclusão 

 

 Apresenta-se uma síntese do diagnóstico estratégico da área e das atividades 

turísticas de Ilha Grande. A leitura da realidade existente foi estruturada conforme 

exigências do termo de referência, levando em consideração o mercado turístico, 

composto pela análise da oferta e demanda; infraestrutura e serviços básicos, 

relacionados a capacidade de suporte da estrutura básica do Município; aspectos 

socioambientais, com a compreensão dos bens ambientais da área; e o quadro 

institucional, que analisa a forma de estruturação, organização e gestão do setor 

público. 

 

O desenvolvimento sustentável da atividade implica que o Município conquiste 

uma posição no mercado, a partir da construção de uma identidade turística e sua 

estruturação nas diversas dimensões relacionadas.  

 

Destaca-se que as deficiências correspondem às situações ou elementos que 

entravam o desenvolvimento do turismo municipal ou dificuldades/problemas locais 

que afetam a qualidade de vida também da população. São disfunções que precisam 

ser corrigidas, bem como eventos que implicam em risco para a saúde ou o bem-estar 

da população, podendo ser, ainda, ameaça para a estrutura urbana, para o meio 

ambiente e/ou para o desenvolvimento em geral, cuja superação normalmente exige 

investimentos significativos. 

 

 Por outro lado, as potencialidades são as situações ou elementos potenciais 

para impulsionar o desenvolvimento do turismo local e ampliar sua qualidade. Envolve 

a possibilidade de expansão ou intensificação das funções de determinados setores 

ou atividades, normalmente sem a necessidade de grandes investimentos. 

 

Com base nos resultados obtidos pelas pesquisas e levantamentos realizados 

ao longo da elaboração do diagnóstico, fica evidente a necessidade de melhorias na 

infraestrutura geral do Município, tanto nos atrativos turísticos, bem como nos serviços 

básicos (saneamento, segurança, saúde, iluminação pública, entre outros). 
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Nas situações em que esses elementos são diagnosticados como sendo 

precários, o entendimento de que não há investimentos públicos na região se torna 

quase que imediato. Considerando que a relação desse contexto com a atividade 

turística é de caráter intrínseco, a carência de infraestrutura básica compromete a 

qualidade dos atrativos e seu entorno – o que acarreta no declínio ou baixa atração 

de fluxos turísticos.  

 

Diante dessas considerações, ressalta-se que a importância de se analisar os 

serviços básicos existentes em uma localidade se dá não só no sentido de garantir 

qualidade de vida para os munícipes diretamente impactados e aos visitantes 

ocasionais, como também no sentido de garantir o adequado desenvolvimento urbano 

e rural e das atividades turísticas realizadas nesses meios. 

 

O saneamento ambiental é um indicador muito insatisfatório em todos os 

segmentos da região, apesar de não estar diretamente relacionado a estrutura 

turística, ele dá suporte ao desenvolvimento sustentável da atividade turística, 

principalmente nos locais onde a matéria-prima do turismo são os bens ambientais. 

Com relação ao saneamento básico, sua inexistência ou existência pontual coloca em 

risco a qualidade de vida, ambiental e hídrica, além de favorecer a proliferação de 

doenças. 

 

Em específico ao turismo, um dos pontos mais citados pela população (além 

de ser o mais citado pelos entrevistados na pesquisa de demanda primária) é a falta 

de divulgação dos atrativos e da importância do turismo de Ilha Grande. O Município 

poderia explorar muito mais o marketing e as redes sociais para divulgar os seus 

serviços, a fim de aumentar não só o conhecimento das pessoas de fora, mas o grau 

de interesse da população local. 

 

Outro ponto importante citado é a falta de um apoio e incentivo por parte do 

poder público e iniciativa privada ao turismo, o que prejudica os profissionais da área 

e a geração de emprego e renda. Na infraestrutura dos atrativos como, por exemplo, 

no quesito acessibilidade, há obras que poderiam ser implantadas no Município, e 

diversos outros fatores. 
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Sobre a oferta de equipamentos e serviços de alimentação e hospedagem, 

apresenta um nível quase insatisfatório no conjunto dos segmentos, sendo esses a 

base para a recepção e atendimento das necessidades básicas dos turistas. Os 

atrativos foram avaliados como regulares, pois as condições de uso não apresentam 

níveis satisfatórios de estrutura para atender as necessidades dos visitantes, 

independente do segmento. 

 

Em relação ao planejamento e legislação, também apresentam um nível 

regular, considerando a importância do envolvimento do poder público no 

planejamento da atividade turística a fim de potencializar os impactos positivos e 

minimizar os impactos negativos da atividade. Pode-se destacar também, a carência 

de processos de planejamento e instrumentos legais para o desenvolvimento 

sustentável do turismo.  

 

4. EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

A missão de um destino turístico se traduz em criar uma sinergia entre público-

alvo, população local e o trade turístico para o oferecimento de experiências turísticas 

de qualidade e baseadas nos princípios da sustentabilidade. 

 

Quando se entende que o turismo está além da prestação de serviços ao 

visitante que chega ao Município, nota-se a complexidade e a real importância da 

atividade turística nos mais variados eixos de desenvolvimento e geração de renda 

local, de valorização da produção local e da comunidade, de geração e fortalecimento 

da arte e da cultura, de uso sustentável dos atrativos turísticos e ainda, de sentimento 

de pertencimento da população. 

 

Para desenvolver esta missão de maneira coordenada e atingir um 

posicionamento turístico desejado, se faz necessário a formulação de estratégias 

gerais que sejam os pilares dos planos de ações para o desenvolvimento turístico. 

São elas, portanto, que proporcionarão um plano eficiente e bem estruturado.  

 

As estratégias, baseadas em determinadas diretrizes, auxiliam na elaboração 

dos Programas, Projetos e Ações específicos para que cada objetivo previamente 
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determinado seja alcançado. Ao concentrar os esforços em prioridades estabelecidas 

pode-se chegar mais facilmente em resultados significativos para o atendimento dos 

objetivos almejados para o Turismo no Município de Ilha Grande.  

 

As diretrizes estratégicas foram agrupadas em cinco eixos temáticos: Produto 

Turístico; Comercialização; Infraestrutura e Serviços Básicos; Fortalecimento 

Institucional; e Gestão Socioambiental. 

 

As estratégias partiram dos resultados das atividades desenvolvidas por meio 

de reuniões, discussões, debates, e participação popular por meio de Oficinas 

Públicas. Deste modo, levando-se em consideração a consolidação das diversas 

informações apresentadas no Diagnóstico Estratégico, as estratégias foram 

elaboradas no intuito de se atingir os objetivos específicos e por seguinte os resultados 

esperados dos cenários futuros idealizados.  

 

Assim, o processo de formulação das estratégias e posteriormente das ações 

partiu das seguintes questões norteadoras: 

 

• Qual o posicionamento turístico desejável para o Município de Ilha Grande? 

• Quais as estratégias de comercialização necessárias para sua consolidação? 

• Quais os produtos e os tipos/segmentos turísticos nos quais é necessário 

concentrar esforços? 

• Como valorizar e explorar os atrativos turísticos principais de Ilha Grande? 

• Qual a seleção do portfólio estratégico de produtos-segmentos de demanda-

meta? 

• Quais os padrões de infraestruturas e serviços básicos requeridos? 

• Qual o quadro institucional requerido para o desenvolvimento turístico? 

• Como fortalecer o apoio ao investimento turístico e a gestão pública de turismo 

e meio ambiente em nível local? 

• Quais as diretrizes socioambientais requeridas para preservar os atrativos 

naturais e patrimoniais de Ilha Grande durante o desenvolvimento da atividade 

turística? 
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Com base nestas questões norteadoras são apresentadas as estratégias gerais 

para que se alcance o efetivo desenvolvimento turístico do Município de Ilha Grande 

baseado no seu posicionamento desejado. 
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Tabela 29 – Quadro de Estratégias de Desenvolvimento Turístico. 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGIAS 

Produto Turístico 

• Aprimorar e ampliar a oferta de atrativos e portifólio dos produtos turísticos em Ilha Grande; 

• Valorizar e estruturar os atrativos turísticos existentes, priorizando os de maior atratividade, por meio do fomento 

de ações de adequação, modernização, qualificação, conservação, gestão adequada e melhorias nas estruturas de 

acesso e de uso turístico, e do incentivo de novos investimentos, visando a exploração adequada dos mesmos, e o 

aumento do tempo de permanência do turista no município; 

• Fomentar a qualificação e ampliação da estrutura dos equipamentos e serviços de interesse turístico (hospedagem, 

gastronomia, agenciamento etc) por meio de incentivos e novos investimentos, visando a melhoria e a diversificação 

dos serviços prestados;  

• Fomentar e consolidar o desenvolvimento do segmento de Ecoturismo, por meio do aprimoramento, ampliação e 

diversificação da oferta de atrativos e produtos turísticos a partir do potencial das áreas naturais do Município, e da 

aplicação de incentivos e instrumentos urbanísticos, fiscais, econômicos, jurídicos e regulatórios quando 

necessário;  

• Promover o fortalecimento de inciativas de base comunitária; 

• Criar mecanismos de incentivo à produção de artesanato já existente; 

• Fortalecer o incentivo à produção agrícola e vinculada ao turismo para o fortalecimento do Turismo Rural; 

• Garantir a acessibilidade nos atrativos turísticos; 

• Buscar meios de permitir que o Parque Elétrico Eólico não possua um controle tão rígido de acesso aos turistas, 

inclusive sobre as dunas destinadas à geração de energia; 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGIAS 

Comercialização 

• Promover a divulgação e marketing do turismo no Município; 

• Fortalecer a imagem e identidade do município por meio da criação de marca turística, baseada no novo 

posicionamento mercadológico; 

• Divulgar o destino em polos emissores e ampliar o fluxo de turistas para a região. 

Fortalecimento 
Institucional 

• Promover o fortalecimento da gestão pública de turismo em Ilha Grande;  

• Incentivar e fortalecer a participação popular. 

Infraestrutura e 
Serviços Básicos 

• Promover a melhoria da infraestrutura turística e serviços básicos do Município de Ilha Grande (iluminação pública, 

rede viária e trânsito, saúde, segurança pública, sistema de comunicação, saneamento básico); 

Gestão Ambiental 

• Promover o fortalecimento do sistema de gestão ambiental municipal; 

• Promover a melhoria da qualidade ambiental sobretudo da área turística de Ilha Grande;   

• Promover a Educação Ambiental junto à população e aos turistas em relação a postura ambiental que deve ser 

adotada durante o uso dos atrativos importância da preservação, conservação e manutenção do patrimônio 

natural de Ilha Grande. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 

 

.
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5. PLANO DE AÇÃO 

 

O Plano de Ações trata-se do indicativo das ações e projetos que terão 

prioridade na implementação do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo.  

Vem com o objetivo de apresentar uma visão do conjunto de atividades e projetos de 

investimentos a serem realizados para o alcance dos objetivos de desenvolvimento 

do turismo, independente da fonte de financiamento a ser mobilizada e das entidades 

por eles responsáveis. 

 

Deverá estabelecer a relação de cada ação com as estratégias, vinculando-as 

a objetivos, tais como, o aumento do emprego da renda proveniente da atividade 

turística em Ilha Grande, o aumento dos benefícios para a população envolvida, 

infraestrutura, ações institucionais, entre outros. 

 

Nesta categoria estão incluídos projetos cuja elaboração e implementação 

podem contar com o financiamento do Governo Federal e de outros órgãos públicos 

de esfera municipal e estadual ou, mesmo, da iniciativa público-privada, como no caso 

das PPPs.  

 

Diante dos dados apresentados nas fases anteriores, foram identificados 

diversos aspectos que serão de suma importância para a elaboração e embasamento 

do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Ilha Grande, podendo assim 

o referido plano atender às expectativas e necessidades da Cadeia Produtiva do 

Turismo no Município.  

 

Foram listadas as ações que devem ser tomadas para solucionar ou minimizar 

os problemas apresentados no diagnóstico, bem como melhor aproveitamento das 

potencialidades identificadas. As ações foram elaboradas com base nas diretrizes e 

estratégias da Etapa III, que nortearão a elaboração dos projetos e suas respectivas 

ações que se desenvolverão no intuito de se atingir a missão desejada, concentrando 

esforços para o atendimento da visão de futuro e as prioridades estabelecidas. 

 

O prazo de execução das propostas será embasado conforme a prioridade de 

investimento, considerando-se em cada proposta a sua abrangência social e seu 
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efeito nos diferentes segmentos que compõe a política de desenvolvimento do 

turismo, com objetivo de alcançar investimentos e aumento da produtividade nos 

serviços. Foram elencados também os possíveis responsáveis, que poderão ser 

articuladores e parceiros para as ações estabelecidas no Plano.  

 

Entende-se que com a concretude dos primeiros resultados haverá um estimulo 

a participação da população como um todo, garantindo uma maior integração e 

sinergia entre comunidade, empresários e Poder Público Municipal, favorecendo uma 

revisão periódica do plano e o estabelecimento de novos desafios. 

 

As fichas a seguir apresentam cada ação proposta detalhada em uma ficha 

com sua descrição, objetivo, justificativa, benefícios e beneficiários, estimativas de 

custos, possíveis responsáveis ou parceiros para implementação ou execução das 

ações, e, finalmente, os resultados esperados.  
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 PRODUTO TURÍSTICO 

 

Tabela 30 - Ações - Produto turístico 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto turístico 

AÇÃO 

1. Revitalização dos equipamentos turísticos existentes, sobretudo a rede hoteleira. 

DESCRIÇÃO 

Identificação dos equipamentos turísticos que apresentam necessidade de adequação e 

posteriormente revitalizar estes; formação de serviços e produtos de empresários locais objetivando 

sua expansão assim como AirBnb, visando aumento da capacidade de hospedagem local. 

OBJETIVO 

Expandir a oferta turística. 

JUSTIFICATIVA 

Segundo dados levantados na pesquisa de demanda realizada, parte dos turistas que visitam Ilha 

Grande preferem se hospedar em cidades vizinhas como Parnaíba, devido à fatores como a falta de 

conhecimento dos meios de hospedagens locais, falta de uma infraestrutura atrativa dos mesmos, 

entre outros. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Melhor aproveitamento dos equipamentos turísticos por parte de um público que já visita o Município; 

número maior de turistas se hospedando no Município; e consequentemente maior geração de 

renda. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$280.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Iniciativa privada/ Empresários; Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca 

e Agricultura, com apoio do COMTUR. 

PRODUTO E RESULTADO 

Promover a melhoria da infraestrutura e qualidade dos estabelecimentos existentes, de modo a 

apresentar um diferencial para que atraia os turistas em Ilha Grande; aumento da satisfação do 

usuário e na geração de emprego e renda, além do aumento no tempo de permanência do turista no 

Município. 
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Tabela 31 - Ações - Produto turístico 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

2. Elaboração de estratégias para fortalecer as iniciativas de base comunitária no Município. 

DESCRIÇÃO 

Divulgar as atividades presentes no município de base comunitária através da publicidade turística, 

objetivando alcançar turistas potenciais com atividades características/regionais da população.  

OBJETIVO 

Promover maior exploração dos produtos e serviços ofertados pela comunidade local. 

JUSTIFICATIVA 

O turismo de base comunitária respeita as heranças culturais e tradições locais e promove o diálogo 

e a interação entre visitantes e visitados, e pode auxiliar no desenvolvimento econômico e social das 

comunidades envolvidas. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Um número maior de turistas se hospedando no Município; diversificação dos serviços ofertados; 

maior geração e distribuição de renda. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$50.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura - COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Um número maior de turistas se hospedando no Município e diversificando pelo turismo de base 

comunitária. 
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Tabela 32 - Ações - Produto turístico 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

3. Capacitação da mão de obra local de comércio, restaurantes, hotéis, para que se tornem cada 

vez mais preparados para receber os visitantes. 

DESCRIÇÃO 

Promover cursos profissionalizantes das mais diversas áreas para trabalhadores no setor turístico 

de Ilha Grande, visando capacitação no atendimento, administração, conhecimento turístico local, 

hospitalidade, etc; esclarecer todo o potencial turístico municipal; conscientizar a mão de obra sobre 

os impactos econômicos (positivos ou negativos) da atividade turística no Município e sua 

importância da geração de renda para a população; utilizar a plataforma de cursos do Ministério do 

Turismo;  

OBJETIVO 

Incentivar a qualificação dos profissionais que atuam na área. 

JUSTIFICATIVA 

O produto turístico é composto por atrativo turístico e prestação de serviços. Não basta a melhoria 

da qualidade dos atrativos turísticos, sem que haja em paralelo a melhoria da qualidade na prestação 

de serviços do Município. Além disso, o desenvolvimento do turismo não dependerá apenas da ação 

da gestão pública municipal, mas também de quem trabalha no setor, que deverão ajudar a construir 

a imagem do turismo em Ilha Grande. A qualificação de empreendedores que atuam no mercado do 

turismo, bem como a habilidade e o envolvimento dos mesmos no setor impactam diretamente no 

grau de satisfação dos turistas quanto à qualidade dos serviços prestados. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Profissionais e empresários mais capacitados e qualificados para alavancar a atividade turística; 

consequentemente desenvolvimento econômico e aumento do fluxo de turistas. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$110.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Iniciativa privada como SEBRAE e possíveis parceiros público/privados; Secretaria de 

Desenvolvimento. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura, COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Capacitação de gestores e profissionais dos atrativos, serviços e equipamentos turísticos, a partir de 

modelos adequados ao perfil profissional e aos resultados desejados. Espera-se a inserção da 

população local no contexto da atividade turística, assim como a melhoria na gestão, aumentando a 

qualidade do produto e a satisfação na perspectiva do turista, e o incentivo à implantação de sistemas 

de gestão de qualidade e ambiental nos equipamentos e atrativos turísticos. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 33 - Ações - Produto turístico 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

4. Construção de um pórtico de entrada do Município de Ilha Grande. 

DESCRIÇÃO 

Construir uma estrutura física que sirva de pórtico de entrada no Município, enfatizando que a mesma 

faz parte do Delta do Parnaíba. 

OBJETIVO 

O objetivo da construção do pórtico é mostrar a identidade de Ilha Grande e saudar os visitantes e 

moradores que chegam ao Município, além de deixar a cidade mais atrativa, elevando assim o 

potencial turístico. 

JUSTIFICATIVA 

Um pórtico é uma estrutura física, geralmente instalada no ponto de entrada do Município, a fim de 

saudar os visitantes que chegam, e muitas vezes acabam se tornando uma atração na qual os 

turistas gostam de registrar, a fim de comprovar que realmente estiveram no local. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Fortalecimento da imagem do Município como um destino turístico; aumento da diversificação da 

oferta turística. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Avaliar possíveis impactos ambientais com a obra, de acordo com o terreno escolhido. 

CUSTO ESTIMADO 

R$50.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura - Comtur - Possíveis 

parcerias privadas 

PRODUTO E RESULTADO 

Construção do pórtico de entrada. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 34 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

5. Implantação de novo espaço multiuso para realização de eventos, feiras e lazer. 

DESCRIÇÃO 

Construir um espaço público em Ilha Grande com áreas de lazer, convivência e espaços cobertos, 

que possam ser utilizadas para eventos, feiras, locais de exposição, apresentações culturais e 

recreativas e demais atividades, com infraestrutura capaz de atrair grandes eventos de fluxo turístico 

para o Município. 

OBJETIVO 

Ampliar e diversificar a oferta de espaços destinados ao lazer e recreação para a população e 

turistas, e fomentar a realização de eventos no Município. 

JUSTIFICATIVA 

A sazonalidade reflete de maneira negativa na economia do Município. Sendo assim, é preciso criar 

mecanismos para que o fluxo de turistas seja mais homogêneo e contínuo. Eventos são grandes 

geradores de fluxo turístico para um Município, e com a criação de um novo local, será permitido a 

realização de um maior número de eventos, ou até mesmo de um porte maior, que também serão 

geradores de fluxo turístico.  

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Espaço para realização de eventos com potencial de geração de fluxo turístico; fortalecimento da 

atividade turística; aumento da diversificação da oferta turística. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Avaliar possíveis impactos ambientais com a obra, de acordo com o terreno escolhido. 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 500.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Possíveis parcerias privadas 

PRODUTO E RESULTADO 

Implantação de um espaço adequado para realização das atividades geradoras de fluxo turístico. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 35 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

6. Divulgar o artesanato. 

DESCRIÇÃO 

Divulgar o artesanato por meio da implantação do programa de valorização do artesanato; promover 

atividades de qualificação de profissionais do artesanato; fomentar a publicação das obras; ceder 

espaço para venda dos produtos; promover capacitação especializada para possibilitar que o 

artesanato venha a ser um souvenir. 

OBJETIVO 

Fortalecer a imagem do artesanato típico que gere interação com o público. 

JUSTIFICATIVA 

Há em Ilha Grande empreendimento direcionados ao artesanato local, no qual a comunidade artesã 

depende da economia gerada por este meio. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Promoção e valorização do artesanato local; fortalecimento da comunidade que vive da atividade, e 

turistas que podem explorar mais essas atividades. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$30.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal - COMTUR - Associação de artesãos 

PRODUTO E RESULTADO 

Valorização dos artesãos e artistas locais, evidenciando as imagens referente a cultura e história da 

cidade. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 36 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

7. Construção de um centro de apoio turístico no Município. 

DESCRIÇÃO 

Implementar um centro de apoio ao turista que ofereça atendimento personalizado com 

recomendação de programas e atividades adequadas para cada perfil do turista; propor parcerias 

com empresários que desejam fortalecer o turismo no Município. 

OBJETIVO 

Atender a demanda de informações e divulgação dos atrativos. 

JUSTIFICATIVA 

Ilha Grande carece de um centro que ofereça suporte e informações para que os visitantes conheçam 

e aproveitem melhor sua estadia no Município. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Potencialização da divulgação dos produtos, serviços e atrativos turísticos com qualidade na 

prestação deste atendimento. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Avaliar possíveis impactos ambientais com a obra, de acordo com o terreno escolhido. 

CUSTO ESTIMADO 

R$200.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura - Comtur - Possíveis 

parcerias privadas 

PRODUTO E RESULTADO 

Melhorar a qualidade no atendimento ao turista e ampliar o acesso as informações. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 37 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

8. Promoção da adequação de todos dos estabelecimentos de apoio ao turista e atrativos 

que ainda não possuem acesso às pessoas com deficiências ou necessidades especiais 

(acessibilidade universal). 

DESCRIÇÃO 

Readequar os estabelecimentos de modo a melhorar os acessos, a estrutura de recepção aos 

turistas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Implantar sinalização turística específica, rampas 

de acesso, placas em braile, áudios, espaços interativos, etc. 

OBJETIVO 

Garantir o atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos principais atrativos 

turísticos da cidade de modo a conferir acessibilidade nas condições pré-estabelecidas pela ABNT 

NBR 9050. 

JUSTIFICATIVA 

O Art. 2º da Lei Federal 7853/1989 estabelece que "Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar 

às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos 

à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à 

maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 

pessoal, social e econômico.” 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Fortalecimento do turismo; qualificação da Acessibilidade para Pessoas com Deficiência e/ou 

Mobilidade Reduzida. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 360.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Iniciativa privada / proprietários dos estabelecimentos, com apoio da Secretaria de Desenv. 

Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura e COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Estrutura de recepção dos turistas aprimorada àqueles com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 38 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

9. Criação de um Circuito Turístico em Ilha Grande. 

DESCRIÇÃO 

Implantação de rotas para visitação; divulgação dos pontos de interesse para visitação em Ilha 

Grande com uma proposta de roteiros, tanto a pé quanto por transporte especial. 

OBJETIVO 

Viabilizar os roteiros nos corredores e áreas turísticas e remeter os turistas à história do Município, 

proporcionando ao consumidor o conhecimento do patrimônio natural e cultural de Ilha Grande. 

JUSTIFICATIVA 

Por meio dos estudos e levantamentos realizados no diagnóstico, pode-se concluir que Ilha Grande 

é um Município rico em atrativos com alto potencial de visitação tanto da população residente como 

a turística, e fica evidente o potencial do Município para oferecer produtos, principalmente de 

ecoturismo. No entanto, alguns desses elementos aparecem de forma isolada, sem uma conexão 

que possibilite a visitação de forma integrada. Faz-se necessário que este componente da 

atratividade caracterizado como paisagem urbana se associe aos já tradicionais motivadores do 

entretenimento, da vida noturna, da gastronomia e dos atrativos naturais, com aproveitamento da 

praia. Diante disso, com a estruturação de novos roteiros turísticos, deve gerar maior permanência 

dos visitantes além de contribuir para melhor integração e distribuição dos fluxos de visitantes no 

Município, valorizando a oferta turística, e gerando maior atratividade. Outro aspecto de importância 

na estruturação de roteiros integrados está relacionado ao potencial de articulação institucional entre 

os agentes municipais, gerado pelo estímulo e fomento da construção conjunta de opções de 

diversificação da oferta turística regional. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Incremento no volume de visitantes; formatação de novos produtos; incentivo ao setor privado na 

criação de novos empreendimentos; aumento da permanência no Município; aumento da satisfação 

do visitante. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Avaliar possíveis impactos ambientais. 

CUSTO ESTIMADO 

R$400.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Iniciativa privada, com apoio da Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca 

e Agricultura - Comtur  

PRODUTO E RESULTADO 

City-tour nos roteiros turísticos promovendo um novo Circuito em Ilha Grande. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 39 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

10. Promoção do desenvolvimento do Ecoturismo em Ilha Grande 

DESCRIÇÃO 

Ampliar a oferta de produtos de Ecoturismo através do incentivo à conservação do patrimônio 
ambiental e da melhoria das estruturas de acesso e uso turístico; implantar um Plano de Negócios 
para o desenvolvimento do Ecoturismo; formar e qualificar os condutores em áreas naturais com 
cursos de formação e capacitação de condutores locais para atuação no segmento de Ecoturismo. 

OBJETIVO 

Criar condições adequadas de uso aos atrativos naturais existentes no Município e seu entorno e 
capacitar os condutores municipais e pessoas interessadas para atuar nas áreas naturais de forma 
qualificada garantindo as condições de segurança na operação das atividades de ecoturismo. 

JUSTIFICATIVA 

Ilha Grande possui o ecoturismo como um dos segmentos mais representativos em relação à oferta 
de produtos já estruturados e com potencial de expansão no Município. Um exemplo disso é que 
mesmo sem a existência de um plano de manejo ou documento similar que oriente o uso dos 
atrativos presentes em Ilha Grande, a mesma já apresenta volume de visitação considerável, 
principalmente na época das chuvas que aumentam o nível das águas nas dunas, tornando-as 
importantes atrativos.  
Vale destacar ainda a prática de atividades de aventura em alguns atrativos do Município, seja como 
meio de acesso (caminhadas de médio percurso), ou pela utilização dos recursos naturais como a 
prática de atividades na natureza, demandando também conhecimentos técnicos e específicos dos 
condutores locais.  
Entretanto, sabe-se da importância da atualização constante dos conhecimentos relativos a 
condução em áreas naturais, principalmente sob a ótica dos riscos impostos à prática do ecoturismo, 
gerando a necessidade de aprimoramento das competências e habilidades exigidas para esta 
atuação, em especial, no que se refere ao bem estar e a segurança dos participantes nas atividades, 
bem como à mitigação de impactos ambientais decorrentes da atividade. Tendo em vista essa 
realidade de que o ecoturismo é um segmento que movimenta cada vez mais praticantes, a formação 
de novos condutores e a qualificação dos grupos já existentes torna-se importante para a oferta de 
serviços locais prevendo o atendimento das necessidades e exigências deste perfil de visitantes. 
Além disso, inexiste uma ordenação que contribua para o incremento da renda das comunidades 
locais que residem na região, além da mitigação dos impactos ambientais causados pelo volume de 
visitantes sem o devido planejamento. Com base nesse cenário, um Plano de Negócios para o 
ordenamento do uso dos atrativos naturais existentes apresenta-se como ferramenta de orientação 
ao poder público, às comunidades locais e aos empreendedores para planejar e executar ações 
condizentes com a realidade sócio ambiental da área. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Formatação de novos produtos; incentivo ao setor privado na criação de novos empreendimentos; 
melhoria dos serviços prestados; aumento da satisfação e qualificação da experiência dos visitantes; 
diversificação nas atividades ofertadas aos turistas; melhoria na percepção ambiental e sociocultural 
dos turistas; condução dos grupos de turistas de modo ordenado e seguro; geração de renda e 
emprego, através do Ecoturismo, como uma atividade alternativa para as comunidades locais. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$305.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura - Comtur - Possíveis 
parcerias privadas 

PRODUTO E RESULTADO 

Maior oferta de produtos no Ecoturismo; criação e institucionalização do Plano de Negócios; 
condutores municipais capacitados para condução nos atrativos e atividades em áreas naturais. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 40 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

11. Implantação de lixeiras e disponibilização de banheiros públicos nos atrativos turísticos. 

DESCRIÇÃO 

Implantar, nos locais de maior fluxo de pessoas, lixeiras seletivas e mais banheiros públicos em 

pontos estratégicos distribuídos em todo o Município, padronizando a oferta de infraestrutura básica, 

distribuídas nos pontos turísticos. 

OBJETIVO 

Garantir que o Município possua infraestrutura adequada para manter a limpeza nos atrativos 

turísticos. 

JUSTIFICATIVA 

Deve-se atentar para a infraestrutura do Município. Sem ela, não se pode pensar em ações para 

atrair turistas. De acordo com os dados analisados no diagnóstico, grande parte dos atrativos 

turísticos de Ilha Grande não possuem infraestrutura de limpeza adequada (lixeiras e banheiros) nos 

atrativos turísticos, e padronizar essa infraestrutura dos pontos turísticos atenderia a necessidade 

apontada em pesquisa de demanda.  

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Aumento no interesse e na permanência no Município; aumento da satisfação do visitante. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$200.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

PRODUTO E RESULTADO 

Manter a cidade limpa e organizada para atender as necessidades básicas do destino turístico, 

fomentando seu desenvolvimento saudável e sustentável. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 41 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

12. Inclusão da comunidade escolar em prol do desenvolvimento turístico. 

DESCRIÇÃO 

Implantar um programa de sensibilização e incentivo nas escolas, principalmente aos alunos do 

ensino fundamental das escolas municipais e, se houver interesse, das escolas particulares. 

OBJETIVO 

Sensibilizar a população jovem sobre a importância do turismo para o Município. 

JUSTIFICATIVA 

Um programa de sensibilização turística é uma valiosa iniciativa para difundir a importância do 

turismo para o Município, mostrando à comunidade quais os benefícios que o turismo traz para os 

mesmos, e a necessidade de se receber os turistas com hospitalidade. Ao envolver os jovens nessa 

iniciativa cria-se um senso de pertencimento e corresponsabilidade às atividades turísticas 

municipais desde cedo, aumentando assim o potencial turístico futuro do Município.  

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Aumento do interesse e compreensão da população a respeito do desenvolvimento turístico do 

município, aliado a práticas de hospitalidade. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe a educação ambiental, institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental, e dá outras providências. 

CUSTO ESTIMADO 

R$40.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura; Secretaria de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer - COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Estímulo à formação de uma consciência crítica junto ao público mais jovem, a fim de estruturar uma 

visão de comunidade mais integrada ao desenvolvimento turístico. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 42 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

13. Realização de projetos voltados aos institutos de pesquisa e extensão rural. 

DESCRIÇÃO 

Realizar levantamento dos interessados; capacitar e orientar os interessados em como desenvolver 

a atividade turística em suas propriedades; dar como opção ao turista atividades guiadas dentro de 

algumas propriedades; implantar roteiros que agreguem visitas a mais de uma propriedade. 

OBJETIVO 

Aumentar o número de propriedades rurais envolvidas com o agroturismo do Município, 

proporcionando uma melhor qualificação do produto turístico. 

JUSTIFICATIVA 

Algumas propriedades rurais possuem determinadas particularidades com potencial para o 

agroturismo, porém, seus proprietários ainda não estão convencidos de que aderir a atividade 

turística poderia gerar um complemento a sua renda mensal. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Fortalecer o incentivo à produção agrícola e vinculada ao turismo para o fortalecimento do Turismo 

Rural. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$35.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Iniciativa privada/ instituições educacionais, com apoio da Secretaria de Desenv. Econômico, 

Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura 

PRODUTO E RESULTADO 

Maior participação e mobilização das propriedades rurais para receber turistas. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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 COMERCIALIZAÇÃO 

 

Tabela 43 – Ações – Comercialização. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Comercialização 

AÇÃO 

14. Elaboração de um Plano de Marketing Turístico 

DESCRIÇÃO 

Elaborar o Plano de Marketing turístico contemplando as seguintes etapas: Análise do ambiente em 

que está inserido o destino (fatores externos e internos); o comportamento de compra do cliente, 

atentando para as demandas atual e futura; análise da concorrência; apresentar as estratégias, as 

metas e o plano de ações e de financiamento que deve ser detalhado para cada um dos elementos 

do composto de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição; criação dos conceitos e das 

marcas e segmentos; proposta de aprimoramento da gestão pública para a manutenção das ações 

de marketing e programa de monitoramento dos resultados obtidos a partir da execução do plano. 

OBJETIVO 

Ordenar e integrar as estratégias de comunicação e promoção turística para fortalecer o 

posicionamento designado a Ilha Grande, consolidando seus produtos turísticos no mercado regional 

e nacional; definição de uma identidade e posicionamento turístico do destino. 

JUSTIFICATIVA 

A elaboração e implantação de um plano de marketing tende a fortalecer os segmentos turísticos 

prioritários do Município, consolidando o posicionamento de mercado desejado, contribuindo para o 

desenvolvimento da atividade turística, principalmente em relação à atração de fluxos de visitantes 

de maneira planejada e organizada. O posicionamento turístico de Ilha Grande deve estar 

diretamente ligado às estratégias de marketing adotadas seja pelos agentes privados ou pelo poder 

público. Diante disso, durante a elaboração do diagnóstico de Ilha Grande identificou-se a 

inexistência de uma estratégia para promoção dos atrativos e produtos turísticos, inclusive para a 

composição de um calendário regional de eventos. Além disso, foram constatadas também as 

necessidades de qualificação das ações de promoção dos atrativos com o propósito de diversificar 

o portfólio de produtos das agências de receptivo e de emissivo que operam na região. Ressaltando 

os elementos centrais de destaque da oferta identificados na validação da seleção da área turística. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Consolidação das linhas de produtos nos mercados-alvo; instrumentalização dos gestores públicos 

e da iniciativa privada; Incremento no volume de visitantes; aumento da permanência no destino; 

acréscimo no gasto médio por pessoa. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$150.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria Estadual e Municipal de Turismo; Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio 

Ambiente, Pesca e Agricultura - COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Criação de uma marca para o posicionamento do destino e criação de um Plano de marketing 

estratégico e operacional. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 44 – Ações – Comercialização. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Comercialização 

AÇÃO 

15. Implementação do Plano de Marketing Turístico. 

DESCRIÇÃO 

Implementar o Plano de Marketing Turístico de modo a: criar e disponibilizar materiais gráficos 

prevendo os seguintes conteúdos: elaborar guia técnico (bilíngue); criar uma identidade visual, 

logomarca de turismo e slogan; criar o mapa turístico com ênfase nos produtos associados aos 

segmentos diagnosticados no Município, prevendo recursos para impressão; elaborar 01 vídeo 

promocional para cada um dos segmentos definidos; elaborar banco de imagens profissionais 

tratando dos elementos centrais e atrativos de Ilha Grande, com destaque aos segmentos  definidos 

no plano para composição dos materiais gráficos e digitais previstos nas ações anteriores; organizar 

e disponibilizar ferramentas digitais de informação turística com a criação de plataformas digitais, 

através de sites e redes sociais; implantar totens e os materiais impressos em pontos estratégicos 

do Município com  as informações sobre os atrativos e suas localizações em mapas turísticos; 

disponibilizar mapas turísticos aos turistas e visitantes (em hotéis, CATs, restaurantes, etc). 

OBJETIVO 

Dotar os agentes públicos e privados de materiais de comunicação, bem como realizar ações de 

promoção (campanhas e anúncios) considerando os resultados apontados no plano de marketing 

construído, a fim de promover a divulgação e o marketing de todos os atrativos e empreendimentos 

turísticos locais, e utilizar do potencial de alcance da internet e das mídias sociais, aliada a inovações 

para dispor de serviços de informações, reservas, vendas em plataformas digitais na internet, 

visando a promoção do destino e aproximação com os mercados emissores. 

JUSTIFICATIVA 

Há grandes oportunidades para o desenvolvimento de setores turísticos em Ilha Grande, e deve-se 

ampliar o conhecimento pelo Município, tanto pelos moradores como pelos visitantes reais e 

potenciais. A divulgação aumenta o conhecimento da própria população sobre os atrativos do 

Município, auxilia turistas e facilita o acesso aos locais de visitação. A comunicação e promoção 

turística são eficientes ferramentas que oportunizam ao mercado maior conhecimento e contato com 

o produto turístico. Como observado na fase de diagnóstico, Ilha Grande apresenta pouquíssimos 

conteúdo na web que favoreçam a promoção e a comercialização do seu destino e paralelamente a 

esse fator, também não possui materiais impressos que promovam o Município de maneira equitativa 

ou como um polo de turismo. Com e elaboração do plano previsto na ação anterior, Ilha Grande terá 

subsídios para criar e produzir materiais de comunicação e promoção condizentes com as 

estratégias comuns estabelecidas e assim, disseminar o posicionamento de mercado constituído, 

fortalecendo os canais de comercialização representados pela iniciativa privada por meio das 

agências de operadoras de turismo. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Consolidação dos segmentos diagnosticados; instrumentalização dos gestores públicos e da 

iniciativa privada; incremento no volume de visitantes; diversificação do perfil dos visitantes; aumento 

da permanência no destino; acréscimo no gasto médio por pessoa; aumento na satisfação dos 

visitantes; aumento e diversificação da oferta turística e melhoria no acesso do visitante às 

informações turísticas no Município. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$100.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - COMTUR - Agências privadas (Por ex: Possível 

parceria com agência de publicidade e gráfica) 
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PRODUTO E RESULTADO 

Formulação e produção dos materiais de divulgação para atender novas tendências; potencialização 

de vendas de produtos e serviços turísticos; agilidade no processo de informações e vendas; geração 

de informações adequadas a visitantes locais. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 45 – Ações – Comercialização. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Comercialização 

AÇÃO 

16. Firmar parcerias com as agências turísticas de outros municípios de modo a vender Ilha Grande 

como um atrativo. 

DESCRIÇÃO 

Divulgação do destino e dos atrativos através das mídias sociais e sites de agencias com o aporte 

de um profissional de “relações públicas”, a fim de ampliar o fluxo de turistas para a região; realizar 

encontros e reuniões com empresas e empreendedores do trade turístico, para que possam 

apresentar seus produtos e serviços, estimulando a aproximação deste grupo para formatação do 

receptivo. 

OBJETIVO 

Criar uma maior interação entre o visitante e a cidade de Ilha Grande estreitando os laços entre os 

interlocutores, bem como oferecer de maneira eficaz os serviços turísticos e os atrativos que o 

Município dispõe. 

JUSTIFICATIVA 

Ilha Grande carece de posicionamento de segmento de mercado dentro do Setor de turismo. Muitas 

agencias vendem apenas o Delta do Parnaíba e não possuem conhecimento de que Ilha Grande 

também é um destino turístico.  

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Integração entre Ilha Grande com os Municípios próximos; maior número de turistas em Ilha Grande; 

aumento e diversificação da oferta turística. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

Ação administrativa 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria Estadual e Municipal de Turismo; Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio 

Ambiente, Pesca e Agricultura - COMTUR; Agências de turismo 

PRODUTO E RESULTADO 

Disponibilização do Município como destino turístico para agências emissoras; uma maior interação 

com o visitante e com o turista em potencial, fortalecendo os segmentos turísticos do Município. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS 

 

Tabela 46 – Ações – Infraestrutura e serviços básicos. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

17. Implantação de iluminação nos atrativos e vias de acesso no Município. 

DESCRIÇÃO 

Realizar levantamento dos locais que necessitam da implantação de novos postes de iluminação; 

realizar levantamento dos pontos de iluminação que devem ser readequados. Implantar então, 

pontos de iluminação de acordo com o levantamento. 

OBJETIVO 

Assegurar o fornecimento de energia elétrica e a iluminação adequada dos atrativos turísticos e vias 

de acesso. 

JUSTIFICATIVA 

A iluminação permite que os atrativos e pontos turísticos do Município possam ser visitados também 

no período noturno, além da iluminação nas vias de acesso que permite o turista a chegar com maior 

facilidade em seu destino. Ilha Grande ainda carece com a falta de iluminação em alguns pontos, e 

necessita de melhorias e manutenção em outros. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Atrativos podem ser visitados a noite com maior segurança; qualidade e acessibilidade aos 

moradores e turistas/ melhoria no atendimento ao turismo e maior satisfação dos turistas que visitam 

Ilha Grande. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 800.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Município, com apoio da Prefeitura 

Municipal/ Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para pequenos reparos. 

PRODUTO E RESULTADO 

Maior iluminação nos atrativos e vias de acesso no Município. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 47 – Ações – Infraestrutura e serviços básicos. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

18. Implementação de sinalização urbana e rural e em atrativos turísticos. 

DESCRIÇÃO 

Realizar levantamento das áreas que carecem de placas informativas e confeccionar as placas nos 

padrões internacionais em 3 idiomas (português, espanhol e inglês), garantindo aos usuários 

eficiência e segurança para chegar ao destino. 

OBJETIVO 

Promover a segurança e o acesso aos destinos escolhidos por seus usuários. 

JUSTIFICATIVA 

A sinalização turística é de extrema importância para uma cidade atender de forma adequada aos 

seus visitantes e, além disso, uma Estância Turística deve dispor de sinalização indicativa de 

atrativos turísticos, e em Ilha Grande há diversos pontos do Município com carência de sinalização / 

placas informativas. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Mobilidade urbana segura e informativa, com qualidade e acessibilidade aos moradores e turistas; 

frequência de turistas que usufruem dos atrativos turísticos; melhoria do atendimento ao turista, com 

um destino mais seguro, informativo; maior satisfação dos turistas que visitam Ilha Grande. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 475.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Possível parceria público/ privado 

PRODUTO E RESULTADO 

Placas informativas instaladas nos pontos levantados. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE – PI 

 
 

161 

Tabela 48 – Ações – Infraestrutura e serviços básicos. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

19. Elaboração de estudos junto ao departamento responsável pelo trânsito e mobilidade no 

Município para que possam ser desenvolvidas estratégias de acesso aos pontos turísticos. 

DESCRIÇÃO 

Implantar diretrizes de um turismo ordenado e sustentável para o Município de Ilha Grande, com foco 

na criação de novas vias de acesso aos pontos turísticos principalmente a Praia do Cutia, praia 

isolada com difícil acesso via terrestre. 

OBJETIVO 

Promover a locomoção de veículos de forma ordenada e com fluidez. 

JUSTIFICATIVA 

Há uma certa dificuldade de acesso às praias de Ilha Grande, já que as mesmas não possuem vias 

pavimentadas e há um certo conflito com as dunas, e a facilidade de acesso com uma nova via fará 

com que o número de veículos aumente consideravelmente, principalmente no período de alta 

temporada. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Facilitar o deslocamento e a acessibilidade da população e os turistas com novo acesso às praias; 

satisfação dos moradores e turistas e maior infraestrutura. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Avaliar possíveis impactos ambientais de acordo com as obras que serão realizadas. 

CUSTO ESTIMADO 

Prefeitura Municipal; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, dpto. de trânsito e possível parceria 

privada. 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Ação administrativa/ buscar orçamento municipal, verbas estaduais e federais 

PRODUTO E RESULTADO 

Criação de novas vias de acesso às praias; maior fluidez no trânsito e consequentemente melhor 

qualidade de vida aos moradores e turistas. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 49 – Ações – Infraestrutura e serviços básicos. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

20. Promoção de gestões junto ao Governo do Estado, no sentido de obter equipamentos e 

efetivo policial compatível com as necessidades do Município. 

DESCRIÇÃO 

Aquisição de equipamentos e novas tecnologias para segurança junto ao Governo do Estado, de 

modo a: instalar câmeras de segurança pública, adquirir veículos para viaturas e aumentar o número 

de profissionais capacitados para aprimoramento de segurança na zona urbana, rural e atrativos 

turísticos; 

OBJETIVO 

Garantir condições adequadas de segurança e proteção ao cidadão e aos turistas que visitam Ilha 

Grande. 

JUSTIFICATIVA 

No diagnóstico realizado constatou-se que o serviço de segurança oferecido atualmente é ineficiente, 

não atendendo a necessidade da população e turistas. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Maior segurança oferecida à população e aos turistas; melhor imagem do destino. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 300.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal - Secretaria de Segurança Pública do Estado 

PRODUTO E RESULTADO 

Corpo de Segurança disponível no Município qualificado e equipado; população e turistas com maior 

segurança para circular no Município e frequentar os atrativos. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 50 – Ações – Infraestrutura e serviços básicos. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

21. Elevação dos serviços de comunicação no Município de Ilha Grande, com ênfase nos 

atrativos turísticos. 

DESCRIÇÃO 

Implantar áreas de acesso gratuito à internet via wi-fi em alguns atrativos através da realização de 

parcerias com empresas privadas; aprimorar os serviços das operadoras existentes realizando 

mapeamento da cobertura de telefonia celular e fazendo parcerias com essas operadoras. Os locais 

a serem contemplados deverão ser de maior fluxo turístico e serão definidos por equipe técnica do 

Governo Municipal em parcerias com o Comtur. 

OBJETIVO 

Proporcionar ao turista uma cobertura de sinal e internet de melhor qualidade, oferecendo uma 

experiência turística mais completa, podendo até divulgar o atrativo durante a visita. 

JUSTIFICATIVA 

A cobertura de sinal de internet gratuita no Município é um ponto solicitado por parte do público 

entrevistado, e alguns pontos turísticos não possuem cobertura do sinal de telefone, impossibilitando 

os turistas de se comunicarem pelo celular. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Melhorar a qualidade da infraestrutura dos postos turísticos, facilitando a utilização de serviços 

online; turistas e população com melhor infraestrutura nos atrativos e maior segurança em locais que 

antes não possuíam cobertura. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 350.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Iniciativa privada, por parte das empresas de comunicação do Município, com apoio das secretarias 

municipais e COMTUR. 

PRODUTO E RESULTADO 

Melhoria da qualidade cobertura e dos serviços de comunicação oferecidos. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 51 – Ações – Infraestrutura e serviços básicos. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

22. Elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico.  

DESCRIÇÃO 

Elaborar e implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico que deve conter a projeção de 

objetos para abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e coleta 

de lixo. O Plano deve contemplar no mínimo as seguintes etapas: plano de mobilização, diagnóstico, 

prognóstico e planejamento estratégico e plano de ações. A ações devem prever a melhoria da 

gestão e planejamento do saneamento básico no Município de Ilha Grande, buscando meios de 

implementar projetos e obras que busquem melhorar as condições, com implantação melhorias no 

sistema de coleta e tratamento de esgoto, abastecimento de água e a rede de drenagem urbana com 

a execução de galerias de águas pluviais na sede municipal; ampliação dos sistemas de drenagem 

superficial, as capacidades de escoamento e regularização de vazões dos rios, córregos e estruturas 

hidráulicas que compõem o sistema de drenagem; ampliação do número de residências interligadas 

na rede de esgoto e garantir o abastecimento de água tratada, realizando um levantamento com a 

empresa de água e esgoto da cidade; proceder campanhas e informação para que sejam feitas as 

conexões na rede de esgoto; e exigência de tratamento de esgoto para os novos projetos de 

construção. 

OBJETIVO 

Garantir a saúde da população e a infraestrutura sanitária básica para receber os turistas; uma 

melhoria nas condições de qualidade de vida da população e salubridade ambiental no Município, 

que implicam diretamente nas atividades turísticas e na imagem que o destino passa ao turista. 

JUSTIFICATIVA 

Não é possível considerar a utilização plena de Ilha Grande como atrativo turístico, sem considerar 

projetos para a melhoria das condições e infraestrutura do Município. A oferta, bom funcionamento 

e atendimento de serviços de infraestrutura básica como o saneamento, implicam diretamente no 

turismo, e Ilha Grande ainda carece de diversas melhorias nesse quesito e um planejamento para o 

mesmo: a drenagem pluvial não atende a área urbana em sua totalidade; há poucas residências 

interligadas na rede de esgoto e nem toda a população recebe o abastecimento de água adequado. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

O investimento em saneamento auxilia no meio ambiente, diminui gastos na saúde e com 

manutenção; maior infraestrutura para Ilha Grande, com a valorização das propriedades existentes 

nas áreas beneficiadas; redução de danos às propriedades; escoamento rápido das águas 

superficiais, facilitando o tráfego por ocasião das chuvas; uma boa imagem do destino para o turista; 

maior satisfação dos munícipes e turistas. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 – atualiza o marco legal de saneamento básico. 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 140.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

PRODUTO E RESULTADO 

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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 QUADRO INSTITUCIONAL 

 

Tabela 52 – Ações – Quadro institucional. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Quadro Institucional 

AÇÃO 

23.  Fortalecimento do órgão oficial de turismo no Município e a qualificação de sua capacidade 

administrativa, promoção da modernização administrativa e institucional do Município. 

DESCRIÇÃO 

Desenvolver e consolidar as ações que promovam a incidência do órgão oficial de turismo do 

município de modo a promover a formulação e o acompanhamento das políticas públicas de turismo. 

OBJETIVO 

Fortalecer o relacionamento institucional com governanças ligadas ao turismo. 

JUSTIFICATIVA 

Além do COMTUR, há em Ilha Grande a secretaria responsável pelo setor do turismo no Município, 

e é evidente que o turismo local vem se desenvolvendo ao longo dos anos e continuará em um ritmo 

crescente, em razão da existência de novos projetos decorrentes do Plano e também do fluxo de 

visitantes esperado. Visto isso, é importante que o setor venha se fortalecendo e modernizando com 

o tempo para que mesmo se mantenha sempre capacitado e atualizado. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Manter os principais atores da gestão pública do turismo sempre capacitados; setor turístico 

favorecido. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

R$50.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura - COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Melhoria do desempenho da gestão do turismo do Município e desenvolvimento no setor. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 53 – Ações – Quadro institucional. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Quadro Institucional 

AÇÃO 

24. Fomento e fortalecimento da participação popular. 

DESCRIÇÃO 

Promover eventos e encontros que impulsionem a integração entre o trade turístico, favoreçam 

parcerias e a construção da rede de turismo, principalmente entre os órgãos públicos e a população 

de Ilha Grande. 

OBJETIVO 

Retratar a real situação do Município, identificando as principais demandas, problemas, bem como 

as potencialidades do Turismo. 

JUSTIFICATIVA 

A participação popular traz ganhos reais para os cidadãos e também para a efetividade das ações 

de desenvolvimento no setor. Ao contar com a sociedade, há maior chance de as ações serem 

consistentes e eficazes, melhorando o desempenho administrativo, contribuindo não só para os 

visitantes, mas principalmente para a população que depende das atividades turísticas no Município 

de Ilha Grande. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Atestar a veracidade da situação atual do Município; setor turístico favorecido. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

Ação Administrativa 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura - COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Desenvolvimento no setor turístico com uma democracia forte com maior participação popular. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 54 – Ações – Quadro institucional. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Quadro Institucional 

AÇÃO 

25. Promoção da melhoria da comunicação interna e externa e fortalecimento institucional. 

DESCRIÇÃO 

Implementar um novo meio de comunicação eficiente onde todos tenham acesso. Sugestão: 

aplicativo para celular “SLACK”. 

OBJETIVO 

Tornar mais eficiente a comunicação entre o trade e as secretarias municipais, unificando e 

concentrando as informações em uma plataforma.  

JUSTIFICATIVA 

É de suma importância que a comunicação entre o trade e as secretarias municipais seja eficiente, 

e criando uma unificação e concentração das informações auxiliaria no desenvolvimento do setor 

turístico. O aplicativo sugerido SLACK é uma ferramenta (app/site) de comunicação eficiente que 

permite a criação de tópicos como “canais abertos" sobre diversos assuntos específicos, onde cada 

usuário entra no assunto de interesse. É possível também mandar mensagens diretas ou criar grupos 

privados entre pessoas específicas. Também permite o upload e download de arquivos, além de 

possuir um calendário integrado que permite a formulação de um calendário unificado do trade, 

melhorando a comunicação interna e permitindo um meio de comunicar a todos os integrantes sobre 

as reuniões do COMTUR, por exemplo. Com esse aplicativo, até mesmo os atrativos rurais poderiam 

ter mais acesso à informação. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Impulsionar a melhoria do sistema de informação e estatística de turismo em níveis Estadual, Distrital 

e Municipal. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

O aplicativo é gratuito e pode ser usado por todos/ Ação administrativa. 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura com auxílio do 

COMTUR na implementação e divulgação desta nova ferramenta de comunicação. 

PRODUTO E RESULTADO 

Maior troca de informações entre os envolvidos, possibilitando um conhecimento maior das 

oportunidades e problemas a serem resolvidos no setor de Turismo do Município. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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 ASPECTOS SOCIAMBIENTAIS  

 

Tabela 55 – Ações – Aspectos socioambientais. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Aspectos Socioambientais 

AÇÃO 

26. Desenvolvimento e implantação de programa de educação ambiental junto às escolas da 

rede pública e população em geral. 

DESCRIÇÃO 

Realizar cursos de educação ambiental nas escolas públicas do Município de Ilha Grande; realizar 

visitas de sensibilização ambiental nas áreas preservadas com alunos das escolas. 

OBJETIVO 

Estímulo à formação de uma consciência crítica junto aos públicos mais jovens, conscientizar a 

população da postura ambiental que deve ser adotada ao utilizar os atrativos. 

JUSTIFICATIVA 

A Educação Ambiental, segundo a lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, é um componente essencial 

e permanente da educação Nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo formal e não-formal. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Desenvolver nas pessoas a consciência dos problemas ambientais e estimulá-las a tentar buscar 

soluções para estes problemas. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 40.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em parceria com o COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Preservação da natureza com educação ambiental e prevenção de impactos negativos no meio 

ambiente relacionados à atividade turística. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 56 – Ações – Aspectos socioambientais. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Aspectos Socioambientais 

AÇÃO 

27. Sensibilização dos moradores da região com a criação e implementação de programas, 

normas e ações para a conservação do meio ambiente. 

DESCRIÇÃO 

Promover campanhas continuadas com foco na educação ambiental; incentivar a pesca esportiva, 

promover o pesque e solte; utilizar áreas de preservação existente do Município para criar roteiros 

com trilhas educativas ou flutuação com boias para desenvolver o ecoturismo, turismo de aventura 

ou até mesmo a contemplação de Ilha Grande; criar cartilhas de boas práticas do turismo nas áreas 

rurais. 

OBJETIVO 

Criar os instrumentos necessários ao exercício das funções de planejamento e controle de todas as 

atividades que tenham interferência no meio ambiente do Município. 

JUSTIFICATIVA 

Um programa de sensibilização e capacitação é uma valiosa iniciativa para difundir a importância 

ambiental para o Município, mostrando à comunidade quais os benefícios que o mesmo traz para os 

mesmos, e a necessidade de desenvolver o turismo aliado a práticas de conservação do meio 

ambiente. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Moradores da região com maior interesse pela conservação do meio ambiente. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 60.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Iniciativa privada, com apoio da Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca 

e Agricultura 

PRODUTO E RESULTADO 

Aumento do interesse e compreensão da população a respeito do meio ambiente aliado ao 

desenvolvimento turístico do Município, e prevenção de impactos negativos no meio ambiente 

relacionados à atividade turística. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 57 – Ações – Aspectos socioambientais. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Aspectos Socioambientais 

AÇÃO 

28. Valorização das áreas ecológicas para o desenvolvimento do turismo em Ilha Grande. 

DESCRIÇÃO 

Implantar programa de conscientização aos proprietários de atrativos naturais sobre a importância 

de se adequarem às leis e normas de preservação do meio ambiente; exigir dos empreendimentos 

que tenham um alto potencial de impacto ao meio ambiente, à realização de Estudos de Impacto 

Ambiental EIA-RIMA; fiscalizar junto aos atrativos naturais as normas ditadas pela Lei de 

Licenciamento Ambiental e demais normas de conservação do meio ambiente. 

OBJETIVO 

Conscientizar os proprietários a conservação adequada de suas áreas principalmente ao praticarem 

atividades turísticas. 

JUSTIFICATIVA 

Mais do que oferecer um contato próximo com o meio-ambiente e criar a possibilidade de se 

conhecer locais de preservação ambiental, o turismo ecológico ajuda a preservar a natureza do local 

através dos recursos captados com o próprio turismo. Além disso, o turismo ecológico acaba gerando 

melhorias para a comunidade do local já que atrai turistas, o que incentiva a economia do local e, o 

mais importante de tudo, conscientiza sobre a importância da preservação da natureza. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Promover a conservação e o fortalecimento ambiental nas áreas turísticas. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

CUSTO ESTIMADO 

Ação administrativa 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

ICMBio com apoio da Secretaria de Desenv. Econômico, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e 

Agricultura 

PRODUTO E RESULTADO 

Fiscalização periódica e implementação das normativas de preservação do meio ambiente. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 58 – Ações – Aspectos socioambientais. 

COMPONENTE/ ESTRATÉGIA 

Aspectos Socioambientais 

AÇÃO 

29. Levantamento das áreas verdes particulares. 

DESCRIÇÃO 

Criar e Implantar áreas verdes particulares junto às divisões de Agricultura e Meio Ambiente ou 

empresa específica. 

OBJETIVO 

Identificar e estimular possíveis Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). 

JUSTIFICATIVA 

Essas áreas contribuem de forma determinante para a qualidade ambiental urbana. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Contribuição para a manutenção da permeabilidade do solo, para o conforto climático, sonoro e 

visual. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica. 

CUSTO ESTIMADO 

Ação administrativa 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/ IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

ICMBio 

PRODUTO E RESULTADO 

Novas áreas de valor ambiental no Município, podendo ser utilizadas também para o turismo 

ecológico. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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A tabela a seguir apresenta o custo total das ações propostas para o Município 

de Ilha Grande. 

 

Tabela 59 – Investimento total proposto, por ação e programa independente da fonte de 
financiamento. 

Ação Valor (R$) 

1. Revitalização dos equipamentos turísticos existentes, sobretudo a rede 

hoteleira. 
R$280.000,00 

2. Elaboração de estratégias para fortalecer as iniciativas de base comunitária 

no Município. 
R$50.000,00 

3. Capacitação da mão de obra local de comércio, restaurantes, hotéis, para 

que se tornem cada vez mais preparados para receber os visitantes. 
R$110.000,00 

4. Construção de um pórtico de entrada do Município de Ilha Grande. R$50.000,00 

5. Implantação de novo espaço multiuso para realização de eventos, feiras e 

lazer. 
R$500.000,00 

6. Divulgar o artesanato. R$30.000,00 

7. Construção de um centro de apoio turístico no Município. R$200.000,00 

8. Promoção da adequação de todos dos estabelecimentos de apoio ao turista 

e atrativos que ainda não possuem acesso às pessoas com deficiências ou 

necessidades especiais (acessibilidade universal). 

R$360.000,00 

9. Criação de um Circuito Turístico em Ilha Grande. R$400.000,00 

10. Promoção do desenvolvimento do Ecoturismo em Ilha Grande R$305.000,00 

11. Implantação de lixeiras e disponibilização de banheiros públicos nos atrativos 

turísticos. 
R$200.000,00 

12. Inclusão da comunidade escolar em prol do desenvolvimento turístico. R$40.000,00 

13. Realização de projetos voltados aos institutos de pesquisa e extensão rural. R$35.000,00 

14. Elaboração de um Plano de Marketing Turístico R$150.000,00 

15. Implementação do Plano de Marketing Turístico. R$100.000,00 

16. Firmar parcerias com as agências turísticas de outros municípios de modo a 

vender Ilha Grande como um atrativo. 

Ação 

administrativa 

17. Implantação de iluminação nos atrativos e vias de acesso no Município. R$800.000,00 

18. Implementação de sinalização urbana e rural e em atrativos turísticos. R$475.000,00 

19. Elaboração de estudos junto ao departamento responsável pelo trânsito e 

mobilidade no Município para que possam ser desenvolvidas estratégias de 

acesso aos pontos turísticos. 

Ação 

administrativa 

20. Promoção de gestões junto ao Governo do Estado, no sentido de obter 

equipamentos e efetivo policial compatível com as necessidades do 

Município.  

R$300.000,00 
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21. Elevação dos serviços de comunicação no Município de Ilha Grande, com 

ênfase nos atrativos turísticos. 
R$350.000,00 

22. Elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico.  R$140.000,00 

23.  Fortalecimento do órgão oficial de turismo no Município e a qualificação de 

sua capacidade administrativa, promoção da modernização administrativa e 

institucional do Município. 

R$50.000,00 

24. Fomento e fortalecimento da participação popular. 
Ação 

administrativa 

25. Promoção da melhoria da comunicação interna e externa e fortalecimento 

institucional. 

Ação 

administrativa 

26. Desenvolvimento e implantação de programa de educação ambiental junto 

às escolas da rede pública e população em geral. 
R$40.000,00 

27. Sensibilização dos moradores da região com a criação e implementação de 

programas, normas e ações para a conservação do meio ambiente. 
R$60.000,00 

28. Valorização das áreas ecológicas para o desenvolvimento do turismo em Ilha 

Grande. 

Ação 

administrativa 

29. Levantamento das áreas verdes particulares. 
Ação 

administrativa 

TOTAL R$5.025.000,00 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 
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