
DESCOBERTA DElTA DO pARnAíBA

E muita praia deserta, muita lagoa, muita história e muito rio.  
Na divisa do Piauí com o Maranhão, a foz do rio Parnaíba se espalha em um 

delta que forma mais de 80 ilhas e abriga linda e vasta riqueza natural
Por Luis Patriani  fotos thais antunes

É muita areia

Dunas na  Ilha Grande  
de Santa Isabel
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“Tô sentindo cheiro de guará”, diz 
Maica, enquanto acelera a lancha em 
direção ao local onde supõe que eles 
vão dormir. Cinco minutos depois a 
previsão se confirma. Os primeiros 
bandos passam voando até aterrissa-
rem nas árvores que margeiam a baía 
da Melancieira, a quarta saída do rio 
Parnaíba para o Atlântico.

Os grupos de guarás, que ganham 
sua cor por se alimentarem de um 
pequeno caranguejo rico em betaca-
roteno, vão chegando. Em questão de 
minutos já são 2 mil deles aglomera-
dos no alto da f loresta de mangue-
zais. Estima-se que existam cerca de 
4 mil em todo o delta.

“Os guarás costumam dormir 
sempre no mesmo lugar, uma ilhota 
que os isola dos seus predadores, 
próxima à Ilha do Caju, onde se 
reproduzem, mas quando estão sem 
filhotes e trocam de pena eles não 
têm local certo para passar a noite”, 
afirma seu Maica, feliz por ter acer-
tado o lugar de pouso.

Sorrateiramente, um bando de 
20 pregos se aproxima por entre as 
raízes retorcidas do mangue e cerca 
a canoa. O líder, desconfiado, espreita 
e, contrariado, constata que aqui não 
há comida. Vai ter que se contentar 
com a sua dieta básica de caranguejos, 
cocos, palmito e a fruta do jiquiri, uma 
trepadeira típica do Nordeste.

“Eu me criei neste igarapé. Já tive roça 
de arroz. Mas a floresta está enmatando 
[sic] e os macacos estão com mais espaço 
para procriar e comem tudo. Tive que ir 
embora para a cidade. Eles são os donos 
deste lugar”, diz seu Sérgio, pai de seis 
filhos e com 14 netos na conta.

De volta ao barco, seu Maica segue 
para a baía do Feijão Bravo. No cami-
nho, uma parada para conhecer o difícil 
trabalho de coleta de caranguejo-uçá, 
cuja extração chega a mais de 100 mil 
cordas (com quatro caranguejos em, 

Na divisa do Piauí com o Maranhão, 
uma foz nada comum torna o encontro 
entre o rio Parnaíba e o oceano Atlânti-
co um dos lugares mais bonitos e impac-
tantes do litoral brasileiro.

Perto de desembocar no mar, o 
leito do Parnaíba forma um delta e se 
espalha a oeste, dividindo-se em cinco 
saídas como se fossem os dedos de uma 
mão. Com isso dá origem a um arqui-
pélago de 80 ilhas e ilhotas que ocupa 
mais de 2.700 quilômetros quadrados, 
preenchidos por um emaranhado 
de canais, igarapés, praias desertas, 
dunas, lagoas, manguezais, fauna, po-
voados e história. Muita história.

Luiz Mario da Costa, 48 anos, o 
Maica, é um dos muitos personagens 
desse cenário. O repertório de suas ha-
bilidades vai desde a navegação precisa 
pelos labirintos de furos e igarapés até 
o rastreamento de um dos maiores íco-
nes da região, os guarás, uma esbelta 
ave de penas vermelhas que garante o 
espetáculo dos fins de tarde com suas 
revoadas coloridas.

meira nativa do semiárido nordestino), 
usada para fazer as velas que ilumina-
vam as casas da nobreza europeia.

Com Maica de piloto e guia, a expe-
dição pelo delta do Parnaíba continua. 
O barco para na entrada do pequeno 
igarapé do Guirindó, na Ilha das Caná-
rias, onde é preciso trocar a lancha pela 
canoa de Sérgio da Rocha, 57, que espera 
paciente para apresentar um personagem 
inteligente, atrevido e guloso.

Bugios
Dentro do igarapé, Reis rema e assovia 
ao mesmo tempo. Ele convoca a presen-
ça dos macacos-prego, que, ao contrário 
dos bugios, chamados aqui de guaribas, 
estão longe de ser tímidos e preguiço-
sos. A canoa desliza pela tranquilidade 
do Guirindó. O som é uma mistura de 
barulhos da mata com o toque do remo 
na água e fortes lufadas de vento sopra-
das no alto das árvores, assim como o 
quebrar das ondas no mar.
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o delta divide-se em cinco saídas 
para o mar, dando origem a um 

arquipÉlago de 80 ilhas e ilhotas 
e 2.700 quilômetros quadrados

A Ilha do Caju, onde Maica nasceu, é 
um dos principais atrativos da região. 
Trata-se de uma propriedade parti-
cular com mais de 17 quilômetros de 
praias desertas que esteve fechada ao 
turismo por cinco anos (recebia apenas 
biólogos), mas este ano deve reabrir, 
fruto de um acordo de arrendamento 
para o desenvolvimento do ecoturismo 
na área. Aqui há mangue, dunas, mata 
e uma fauna que, além do guará, inclui 
tucanos, macacos, quatis e jacarés.

A lancha de seu Maica, como as 
outras que fazem passeios pela região 
(a partir de R$ 300, para quatro pes-
soas), parte do Porto do Tatu, na Ilha 
Grande de Santa Isabel. A ilha é liga-
da por uma ponte à parte continental 
da cidade piauiense de Parnaíba, 
a porta de entrada da região, a 340 
quilômetros de Teresina.

Nessa parte de Parnaíba, um antigo 
porto, o das Barcas, abriga pousadas, 
restaurantes, agências de ecoturismo 
e lojinhas de artesanato. No século 18, 
era por onde se escoavam para a Europa 
a produção de charque (carne salgada 
e seca ao sol) e a cera da carnaúba (pal-

Em sentido horário, a partir da foto ao 
lado: guarás encontram pouso na baía 
da Melancieira; pescador joga âncora na 
baía do Caju; catadores de caranguejo 
na Ilha da Barracoa; o rio Parnaíba com 
duna ao fundo; e Sérgio Rocha no igarapé 
do Guirindó. Na pág. ao lado, fim de tarde 
na Praia Pedra do Sal, em Santa Isabel
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ticiparam, junto com o estilista Wal-
ter Rodrigues, do São Paulo Fashion 
Week de 2001. “O desfile com o Wal-
ter foi um divisor de águas na nossa 
cooperativa, que tem 80 mulheres. 
Depois dele passamos a receber 
pedidos de encomendas, inclusive o 
vestido da dona Marisa, esposa do 
Lula, na cerimônia de posse dele em 
2003”, diz Maria do Socorro Reis, 61, 
presidente da associação.

Vivaz, ela desenha o modelo da 
renda com precisão antes de entregá-
lo para as colegas fazerem babados, 
mangas e costas. São tantos detalhes 
que é possível imaginar uma relação 
entre o trabalho das artesãs e o arqui-
pélago – os fios da renda são como os 
furos e igarapés que recortam o delta 
e formam um lindo emaranhado de 
ilhas, mangues e praias.
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cada uma) por semana, o que coloca a 
população da espécie sob risco por aqui.

As dunas, por sua vez, não param 
de crescer e se mover, formando 
praias belíssimas e, ao mesmo tempo, 
assoreando o rio e tornando a na-
vegação mais difícil na maré baixa. 
Vencidos os bancos de areia, surge  
a bela e isolada Ilha do Guajiru, onde 
funciona a pousada homônima, com 
bangalôs de frente para a baía do 
Feijão Bravo e com o mar de pano de 
fundo. Os hóspedes são, em sua maio-

tamento da civilização. Em três dias é 
possível conhecer o delta, e quem qui-
ser um pouco mais de tempo e sossego 
pode esticar uma noite por aqui ou na 
Ilha do Guajiru. 

Lagoas
Em Parnaíba, o casal de sergipanos 
Marcondes Santos Costa, 48, e Gilva-
nia Alves da Costa, 45, que está hos-
pedado na Pousada Porto das Barcas, 
no centro histórico, prepara a mala de 
volta para casa prometendo retornar. 
“Conhecemos todo o Nordeste, mas 
nunca vi nada parecido com esta região. 
A natureza daqui é fantástica e muito 
extensa. Na próxima queremos ver as 
lagoas”, diz Marcondes. Ele se refere às 
porções de água acumuladas entre as 
dunas no período de chuvas. A melhor 
época para isso é entre abril e julho.

Quem volta ou quem vem ao delta 
deve incluir no roteiro uma visita às 
rendeiras de bilro da Ilha Grande de 
Santa Isabel, famosas desde que par-

fazer feira já quero voltar correndo”, diz 
Vicente de Paulo Cirilo, 51.

Na pousada da Ilha dos Poldros, 
a menos de 20 minutos de barco do 
Paulão, o retiro e a localização tam-
bém são festejados por seus hóspedes. 
A casa foi projetada pelo arquiteto 
piauiense Gerson Castelo Branco, que 
tem os telhados imponentes como 
marca e foi reconhecido por publica-
ções como a americana Architectural 
Digest. O ambiente, somado ao visual 
que se tem do oceano, justifica o afas-

“moro sozinho aqui há 12 anos. não tenho tv  
e fico sem notícia, mas eu gosto” 

Vicente de Paulo cirilo

ria, praticantes de kitesurf que vêm 
atrás dos fortes e constantes ventos, 
corroborados pelas usinas eólicas 
instaladas por aqui. 

Não muito longe da pousada, o res-
taurante do Paulão chama a atenção 
pelas ostras frescas que cultiva e ofere-
ce (na brasa, R$ 12; ensopadas, R$ 20), 
além da reclusão em que vive seu dono. 
“Moro sozinho aqui há 12 anos. Não te-
nho TV e fico sem notícia, mas eu gosto. 
Meus filhos vivem em Parnaíba e que-
rem que eu retorne, mas só de ir para lá 

Em sentido 
horário, a partir da 
foto acima: kitesurf 
na praia do 
Macapá; a rendeira 
Maria do Socorro; 
o Porto das Barcas; 
e duna na Ilha das 
Canárias
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Quem leva
cliP ecoturismo Av. Pres. 
Getúlio Vargas, 274, Parnaíba 
(PI). tel.: (86) 3322-3129.  
www.clipecoturismo.com.br.

aVenturecoturismo Av. 
Pres. Getúlio Vargas, 2, Parnaíba 
(PI). tel.: (86) 3321-3002. www.
aventurecoturismo.com.br.

Onde comer
Pizzaria comilão r. da 
Praia, 70, Centro. Parnaíba (PI). 
tel.: (86) 3322-3416.

Bar do Joca/aVentureco-
turismo Av. Pres. Vargas, 2, 
Centro, Parnaíba (PI). tel.: (86) 
3321-3002. www.aventurecotu-
rismo.com.br.

aires restaurante Morro 
do Meio, Ilha das Canárias (MA). 
tel.: (86) 9941-6070.

restaurante do Paulão 
Ilha das Canárias (MA).  
tel.: (86)  3322-3129. 

Onde dormir
Pousada Vila ParnaíBa r. 
Mons. Joaquim Lopes, 500, Par-
naíba (PI). tel.: (86) 3323-2781. 
www.pousadavilaparnaiba.com.
br. Diária para casal, com café 
da manhã, a partir de r$ 170.

Porto das Barcas r. do 
Comércio, 100, Parnaíba (PI). 
tel.: (86) 3321-1281. www.pousa-
daportodasbarcas.com. Diária 

para casal, com café da manhã, 
a partir de r$ 100. 

Pousada ilha do GuaJiru 
Ilha do Guajiru, Baía do feijão 
Bravo (MA). tel.: (86) 3322-
3129. Diária para casal, com 
pensão completa, a partir de  
r$ 700 (transfer por r$ 350).

Pousada dos Poldros  
Ilha dos Poldros (MA).  
tel.: (86) 3322-3129. Diária para 
casal, com pensão completa,  
a partir de r$ 700 (transfer  
por r$ 250).

Aonde ir
casa das rendeiras r. Vito-
riano ribeiro, 380, Ilha Grande 
de santa Isabel, Ilha Grande 
(PI). tel.: (86) 3323-0187.

trançados da ilha r. santa 
Isabel, 560, Ilha Grande de  
santa Isabel, Parnaíba (PI).  
tel.: (86) 3323-6581.  

iGaraPé do FeiJão BraVo 
Clip Ecoturismo. Av. Pres. 
Getúlio Vargas, 274, Parnaíba 
(PI). tel.: (86) 3322-3129. www.
clipecoturismo.com.br. A partir 
de r$ 300 (até 4 pessoas).

 

Alugue um carro
LOCaLiZa Aeroporto de te-
resina. Praça santos Dumont, 
s/n, teresina (PI). tel.: (86) 
3214-8700. www.localiza.com. 
Central de reservas:  
0800-979-2000.

Acesse www.voegol.com.br para mais opções de voos ou consulte 
seu agente de viagens. Voos sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

oriGem saída cheGada

Brasília (BSB) 09h54 12h24

São Paulo (GRU) 15h45 18h50

Rio de Janeiro (GIG) 07h20 12h24

voos para teresina (the) — gol
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Caranguejos no 
Aires Restaurante, 
na Ilha das 
Canárias; abaixo, a 
piscina da pousada 
Ilha dos Poldros 
com bangalô ao 
fundo

• Ilha do Caju
Baía do Feijão Bravo

Igarapé do Guirindó

Baía da 
Melancieira

• Ilha das Canárias

• Ilha Grande  
de Santa Isabel

• Parnaíba

Oceano Atlântico
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