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1 CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA METROPOLITANA

Na região metropolitana da Grande São Luís (RMGSL), a exemplo das demais RMs do 
Brasil, observa-se um crescimento econômico acelerado com sérios impactos ambientais 
e sociais no meio físico-biótico e antrópico, contexto inerente às metrópoles brasileiras. 
Como pontua Lefebvre (2005 apud Costa, 2012, p. 4):

(...) que as metrópoles são o palco privilegiado da produção (social) do espaço social, que abrigam 
parte importante dos processos produtivos, expressam espacialmente um projeto societal e fornecem 
as condições para reprodução cotidiana de relações sociais que são, fundamentalmente, relações 
socioespaciais que se realizam por meio do processo cada vez mais intenso de mercantilização do 
espaço e de aprofundamento dos conflitos socioespaciais que refletem, no fundo, disputas por 
projetos alternativos de sociedade.

Assim, caracterizar a dinâmica metropolitana na RMGSL exige um retrato dos 
aspectos atuais e suas tendências, com a análise dos aspectos populacionais, econômicos e 
dos fluxos socioeconômicos e culturais, cujos indicadores são importantes subsídios para 
o planejamento e a implementação das funções públicas de interesse comum (FPICs) 
no espaço metropolitano, objetos a serem atingidos com a criação das RMs.

1.1 Aspectos populacionais

A RMGSL, formada pelos municípios de Alcântara, Paço do Lumiar, Raposa, São José de 
Ribamar e São Luís, a capital do estado, vem passando por mudanças socioeconômicas 
nas últimas décadas, ocupando posição de destaque entre as 59 unidades metropolitanas 
institucionalizadas no Brasil, tendo a quarta posição em crescimento populacional 
(gráfico 1) e a 18ª posição em população residente (IBGE, 2010).

GRÁFICO 1
Crescimento populacional das RMs no Brasil (1991-2010)
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Fonte: Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Elaboração das autoras.

Particularmente no último quartel do século XX, nas décadas de 1970 e 1980, 
quando foram implantados os grandes empreendimentos industriais no município de 
São Luís − o Consórcio de Alumínio do Maranhão S/A (Alumar) e a então Companhia 
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8 Relatório de Pesquisa

Vale do Rio Doce S/A (CVRD), atualmente Vale S/A – ocorreram várias mudanças 
significativas, como o maior crescimento populacional no período de 1970-1980 na 
cidade em apreço e seu entorno, segundo os dados do IBGE, fato que provocou inúmeros 
transtornos sociais e ambientais. Conforme Diniz (1993, p. 13):

Entre 1980/90 São Luís foi o maior centro de atração dos fluxos migratórios interurbanos (84,92% 
de migrantes urbanos), caracterizando-se como uma área de concentração dos mais elevados 
estoques de migrantes, cuja taxa de urbanização apresenta uma porcentagem da população de mais 
de 50% sobre o total do Estado, atingindo densidade demográfica de 500 hab./km2.

Nesse sentido, é interessante observar o gráfico 2, que demonstra o crescimento 
populacional nos municípios da RMGSL entre os anos de 1991 e 2010, quando se 
conhece um processo mais acelerado de urbanização. Nos últimos vinte anos, a população 
passou a apresentar concentração eminentemente urbana, reunindo 1.331.181 habitantes 
em população total, ou seja, 20,25% da população total do estado, segundo dados do 
IBGE (2010).

GRÁFICO 2
Crescimento populacional dos municípios da RMGSL (1991-2010)
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Fonte: Adaptado de IBGE, Censos Demográficos.

Obs.: Não existem dados populacionais em 1991 para o município de Raposa, devido a sua emancipação ter ocorrido em 1994.

A RMGSL apresenta uma densidade demográfica de 459,2 hab./km2 (IBGE, 
2010), e seus espaços estão sendo historicamente ocupados, desconsiderando-se as 
vulnerabilidades e potencialidades ambientais para ordenar o território metropolitano; 
são exemplos as extensas áreas de mangues que foram suprimidas. A cidade polo, São 
Luís, apresenta uma densidade populacional de 1.215,69 hab./km2 (IBGE, 2010), 
conforme a tabela 1, que estabelece a comparação entre população total, área, densidade 
demográfica e grau de urbanização dos municípios integrantes da RM.
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9Análise Comparativa das Funções Públicas de Interesse Comum da RM da Grande São Luís

TABELA 1
Municípios da RMGSL: dados populacionais (1991-2010)

Municípios

Área 
(km2)

População total (hab.) Densidade 
demográfica  
(hab./km2)1

População urbana Grau de 
urbanização

1991 2000 2010 1991 2000 2010 2000 2010

São Luís    824,780 696.371    878.309 1.014.837 1.215,69 246.244 837.584    958.522 96,3 94,5

São José de Ribamar    388,369   70.571    107.384    163.045    419,82   26.044   27.245      37.709 25,4 23,1

Paço do Lumiar    124,753   53.195      76.188    105.121    842,63     1.147     1.188      78.811   1,6 75,0

Raposa2      64,353 -      17.088      26.327    409,10 -   11.370      16.675 66,5 63,3

Alcântara 1.486,670   19.587      21.291      21.851      14,70     3.993     5.665        6.399 26,6 29,3

RMGSL 2.888,925 839.724 1.091.979 1.331.181 2.901,94 277.428 883.052 1.098.116 80,9 82,5

Fonte: IBGE (2010).

Notas: 1 Referente ao ano de 2010.

           2 Município criado após 1991.

A população da RMGSL está distribuída de maneira desigual pelo território de seus 
municípios, fato que pode ser perceptível, como colocado por Burnett (2008, p. 209).

O crescimento urbano, através de polos de atração espalhados pelo território, implantado em 
trinta e cinco anos de urbanização modernista, vem construindo uma cidade dilatada, dispersa e 
heterogênea, com alta capacidade de consumo do solo urbano e grande extensão da infraestrutura 
construída. Frente ao uso indiscriminado dos recursos naturais e ao baixo aproveitamento dos 
serviços urbanos disponíveis – que tornam dispendiosa a manutenção da cidade –, caberia saber 
em que condições este estoque de áreas urbanizadas, ocupadas e vazias, será transmitido às 
gerações futuras.

No que concerne aos aspectos sociais, a região apresenta visíveis problemas de 
ordem socioeconômica, como a existência de grandes desigualdades sociais que podem 
ser percebidas pela análise do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de seus 
municípios (tabela 2), com destaque para São José de Ribamar que apresentou as maiores 
taxas de crescimento desse indicador.

TABELA 2
Aspectos sociais dos municípios da RMGSL (1991-2010)

Municípios
IDH-M Taxa de analfabetismo — 15 anos ou mais  

(2010)
Mortalidade infantil  

(2010)1991 2000 2010

São Luís 0,562 0,658 0,768   4,65 18,1

São José de Ribamar 0,431 0,572 0,708   6,70 20,5

Paço do Lumiar 0,526 0,617 0,724   5,76 21,3

Raposa 0,362 0,440 0,626 15,27 32,3

Alcântara 0,271 0,405 0,573 22,44 28,8

Fonte: Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc) e Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(Datasus).

Esse baixo IDH demonstra evidentes descompassos na geração de trabalho, 
renda, infraestrutura viária e de saneamento básico, habitação, educação, saúde, meio 
ambiente, entre outros, exigindo do poder público a definição de políticas necessárias 
para equacionamento e solução desses problemas.
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1.2 Aspectos econômicos

A RMGSL apresenta uma localização privilegiada na parte norte do território brasileiro, 
devido a sua cidade polo situar-se “num dos pontos mais próximos dos mercados  
norte-americano e europeu, tendo acesso ao canal do Panamá, o que permite uma 
passagem rápida para as importantes economias asiáticas” (Fiema, 2009). Assim, 
historicamente, o município de São Luís apresenta uma vocação econômica para a 
exportação de commodities, estimulando a implantação de “projetos desenvolvimentistas” 
com o incentivo do estado.

Nesse contexto, a partir da década de 1970, a usina de pelotização de ferro (Vale) 
e a segunda maior usina de alumínio do país (Alumar) vêm investindo no sudoeste 
da Ilha do Maranhão. As iniciativas de “desenvolvimento” advindas dessas empresas 
de exploração mineral favoreceram a instalação de outros empreendimentos, exigindo 
investimentos em infraestrutura, como a melhoria da BR-135, a implantação da Estrada 
de Ferro Carajás e do Complexo Portuário de São Luís (formado pelo Porto do Itaqui e 
pelos terminais da Ponta da Madeira, pertencente à Vale, e da Alumar), e a construção 
da barragem do Bacanga.

Delineia-se, a partir de então, uma nova perspectiva para a capital do Estado, que estabelece sua 
antiga vocação de centro exportador de matérias-primas, aliada à possibilidade do surgimento 
de um novo ciclo industrial, ora baseado no aproveitamento de matérias-primas produzidas 
pelo Consórcio Alumar ou exportadas pela Vale do Rio Doce (Lemos, 1999, p. 19 apud Diniz, 
2007, p. 170).

Confirmam, nesse sentido, Ferreira e Trovão (1998), que o aumento dessas 
atividades industriais está vinculado a alguns aspectos essenciais, de cunho natural, tais 
como profundidade e largura da baía de São Marcos, localização geográfica privilegiada 
do Porto do Itaqui − capaz de receber navios de grande capacidade −, proximidade da 
linha do Equador, além da ocorrência das maiores variações de marés do mundo, tudo 
isso próximo ao mercado externo, a entroncamento rodoferroviário, a recursos hídricos 
e a fontes de energia elétrica.

Além disso, a infraestrutura da RMGSL dispõe de um aeroporto de médio porte 
(Marechal Cunha Machado), do terminal rodoviário de São Luís (Governador Luiz 
Rocha), da estação ferroviária do Anjo da Guarda, e de terminais para barcos de 
passageiros, dois em São Luís (Rampa Campos Melo e porto da Empresa Maranhense 
de Administração Portuária – Emap), um em São José de Ribamar (Porto do Barbosa) 
e o Porto do Cujupe, que auxilia o deslocamento sentido São Luís-Alcântara. O acesso 
à Ilha do Maranhão se faz pela BR-135, através de uma ponte para veículos, sobre o 
Estreito dos Mosquitos, ou pelas estradas de ferro da Companhia Ferroviária do Nordeste 
(CFN) e da Vale; já o acesso ao município de Alcântara se faz pelo Porto do Cujupe e 
pela MA-106/308.

Nessa conjuntura, São Luís atua como polarizador econômico, por concentrar as 
atividades do setor industrial e de serviços, este representado pelas redes de supermercados 
regionais e por relevantes centros comerciais do estado, a exemplo dos shoppings que 
alavancam uma nova ordem econômica local e da desconcentração comercial do 
consolidado centro de São Luís. O shopping mais antigo de São Luís, o Tropical Shopping, 
está em sua terceira década; atualmente, novos estão sendo construídos, como o Golden 
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11Análise Comparativa das Funções Públicas de Interesse Comum da RM da Grande São Luís

Shopping no Calhau e outros encontram-se em processo de expansão, como o São 
Luís Shopping.

Há um cenário atual de implantação de grandes projetos que, efetivados, virão 
agregar grande valor à economia da RM, citando-se a Refinaria Premium I, o Gasoduto 
da Petrobras e a Termelétrica MPX, do Grupo EBX. Sobre a Refinaria Premium I da 
Petrobras, Oliveira et al. (2010, p. 9) relatam que é uma:

(...) obra de 20 bilhões de dólares, que será a maior refinaria da América Latina e uma das maiores 
do mundo com capacidade para produzir, em 2016, 600 mil barris/dia de derivados de petróleo 
– 1/3 da produção nacional – e gerar 132 mil empregos diretos e indiretos. Localizar-se-á na 
hinterlândia de São Luís, no Município de Bacabeira.

Além desses empreendimentos, é importante pontuar que no município de 
Alcântara localiza-se o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) implantado desde o 
ano de 1983 e considerado “um moderno Centro Espacial de lançamento de Foguetes, 
composto por um centro espacial, um setor de coleta e tratamento de dados e uma 
plataforma de lançamento” (Botelho, 2007). A localização privilegiada (entre os paralelos 
segundo e terceiro ao sul da linha do Equador e entre os meridianos 44o e 45o a oeste 
de Greenwich) e condições favoráveis de segurança para lançamentos no quadrante 
norte-leste, que abrange trajetórias rumo às órbitas polares, inclinadas e equatoriais são 
elencadas como vantagens operacionais, o que consequentemente formula condições 
econômicas também favoráveis.1

No entanto, o CLA pouco tem contribuído para a economia do município e para 
a vida de seus habitantes, a considerar-se a observação de Andrade (2009, p. 47).

Alguns anos após um decreto de desapropriação por utilidade pública, em 1980, 312 dessas famílias 
foram deslocadas compulsoriamente dos seus lugares, à beira do oceano, e instaladas em lotes, nas 
chamadas agrovilas. Nesses novos locais não podem se reproduzir material e socialmente, pois são 
áreas distantes do mar e constituídas de solos arenosos, inviabilizando a pesca e a lavoura. Ainda 
hoje não receberam títulos das terras e das casas entregues pela Aeronáutica. Os jovens casais são 
proibidos de edificar novas residências. Essa situação pode ser considerada como limpeza étnica, 
pois as jovens gerações são obrigadas a migrar para a periferia de Alcântara ou São Luís, proibidas 
de viver nos territórios de seus ancestrais.

Mais recentemente outros projetos ligados à Agência Espacial Brasileira (AEB) estão 
se desenvolvendo em Alcântara: a implantação do sítio de lançamento da binacional 
Alcântara Cyclone Space (ACS) Brasil/Ucrânia e a Torre Móvel de Integração (TMI), 
ambos exigindo a aplicação de vultosos recursos para sua construção. A pesquisadora 
Maristela de Paula Andrade (2009, p. 47) alerta para os danos sociais ocasionados por 
esses investimentos para a população de Alcântara.

Recentemente, as famílias que permaneceram no litoral do município foram atingidas pela ação de 
empresas ligadas à Alcântara Cyclone Space, binacional brasileiro-ucraniana, cuja constituição está 
relacionada à expansão do Centro de Lançamento de Alcântara, por meio da qual o Brasil pretende 
alugar a base de lançamento a países estrangeiros.

No que concerne à implantação dos grandes empreendimentos, a atuação do 
estado provocou distorções, pois “através da política de incentivos colocada em prática, 

1. Ver a página eletrônica do CLA. Disponível em: <http://www.cla.aer.mil.br/>.
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importantes grupos empresariais nacionais e multinacionais trataram de adquirir terras, 
tendo para com estas uma visão meramente especulativa” (Ribeiro Júnior, 2001, p. 113). 
Isto se refletiu na má distribuição de renda, já alterada pelo elevado produto interno bruto 
(PIB) da RMGSL, que ocupa a 22a posição entre as Unidades Metropolitanas no Brasil.

Numa análise mais detalhada do PIB (tabela 3), observa-se que São Luís possui o 
maior percentual na formação do PIB do estado (39,58%) como também da RMGSL 
(94,42%), decorrente de sua vocação histórica de centralização do poder econômico e 
político do estado.

TABELA 3
Municípios da RMGSL: dados econômicos (2010)

Municípios
PIB a preços  

correntes (R$ 1 mil)
PIB per capita a  

preços correntes (R$)
Renda per capita 

(R$)
% de extremamente 

pobres (2010)
% de pobres 

(2010)

São Luís 17.915.048,00 17.703,61 805,36   4,53 13,81

São José de Ribamar      538.180,00   3.303,24 435,40   7,41 20,24

Paço do Lumiar      336.915,00   3.212,35 444,50   7,77 19,04

Raposa      107.908,00   4.106,09 274,00 15,47 33,44

Alcântara        74.901,00   3.427,66 209,27 37,99 54,48

RMGSL 18.972.952,00 14.252,72 - - -

Maranhão 45.255.942,00   6.889,60 360,34 25,8 41,3

Fonte: IBGE (2010); Imesc (2012).

Na formação do PIB da RMGSL, o setor de serviços participa com o expressivo 
percentual de 63,55%, e o da indústria, com 17,83%, consequência da concentração 
dos serviços públicos e de grandes empresas e equipamentos, e da participação mínima 
do setor agropecuário, de 0,63%.

Além da estrutura macroeconômica, é importante pontuar aspectos econômicos 
dos municípios pertencentes à RMGSL, dos quais se elencam algumas características 
marcantes, quais sejam: i) homogeneidade nas atividades principais nos municípios da 
Ilha do Maranhão; e ii) predominância de atividades primárias (agricultura e pesca) nos 
municípios de Alcântara e Raposa (tabela 4).

Os principais trabalhos desenvolvidos nos municípios da RM, principalmente na 
Ilha do Maranhão, estão relacionados à prestação de serviços, destacando-se serviços 
especializados para a construção, atividades de construção não especificadas, comércio 
de produtos alimentícios, bebidas e fumo, atividades de comércio não especificadas e 
serviços domésticos. 

Em relação a serviços domésticos, além de ser uma das cinco atividades principais 
em todos os municípios da RM, reúnem o maior contingente de trabalhadores em São 
Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, mas com um rendimento médio inferior 
ao das outras atividades destacadas, à exceção do setor primário.
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TABELA 4
Os cinco principais trabalhos e seu rendimento médio por município da RM

Atividades
Rendimento/quantidade de 
trabalhadores

Alcântara Paço do 
Lumiar

Raposa São José  
de Ribamar

São Luís 

Cultivo de mandioca
Rendimento médio   71,41 -   -   160,80 -   

Quantidade de trabalhadores 1.034 -   -        71 -   

Lavoura não especificada
Rendimento médio 101,16    317,98 174,27 234,56    441,17 

Quantidade de trabalhadores 1.089 1.315    419    875   3.641 

Pesca
Rendimento médio   90,16    330,75 441,77 330,16    459,13 

Quantidade de trabalhadores    840    294 1.648 1.081   1.371 

Serviços especializados para construção
Rendimento médio 475,79    647,89 646,83 759,57    905,61 

Quantidade de trabalhadores    139 2.480    701 4.431 19.870 

Atividades de construção não 
especificadas

Rendimento médio 501,33    933,76 596,27 680,14 1.026,11 

Quantidade de trabalhadores    333 2.579    589 4.116 21.540 

Comércio de produtos alimentícios, 
bebidas e fumo

Rendimento médio 359,65    885,45 956,45 618,35    814,98 

Quantidade de trabalhadores    183 1.345    258 3.068 15.310 

Atividades de comércio não 
especificadas

Rendimento médio 336,87    929,81 666,00 972,13 1.124,84 

Quantidade de trabalhadores    114 2.503    573 4.069 25.274 

Transporte rodoviário de passageiros
Rendimento médio 507,04 1.018,78 841,09 924,29 1.079,80 

Quantidade de trabalhadores    113 1.521    226 2.163   9.899 

Administração pública e regulação da 
política econômica e social – municipal

Rendimento médio 834,69    913,21 -   963,12 1.689,94 

Quantidade de trabalhadores    438    578 -      626   5.419 

Serviços domésticos
Rendimento médio 200,35    391,87 359,32 401,62    436,89 

Quantidade de trabalhadores    334 3.533    691 6.501 42.050 

Fonte: IBGE (2010). 

Nos municípios de Alcântara e Raposa, nota-se uma predominância das atividades 
primárias. Em Alcântara, 2.123 trabalhadores têm o cultivo de mandioca e lavoura não 
especificada como trabalho principal, e 840 trabalhadores dedicam-se à atividade de 
pesca, diferenciando-se dos municípios da Ilha do Maranhão.

Já em Raposa, a pesca é bastante expressiva, ocupando 1.648 trabalhadores, o mais 
representativo entre os cinco trabalhos principais do município. A atividade pesqueira foi 
desenvolvida, inicialmente, por cearenses e, atualmente, é fonte de renda para pescadores 
artesanais que constituem uma das maiores colônias de pescadores da Ilha do Maranhão, 
a Z53; os pescados são os peixes, mariscos e crustáceos. Para a pesca são utilizadas 
embarcações do tipo biana e barcos da Companhia de Pesca do Maranhão (Copama)2 
como informado pela prefeitura de Raposa.

Os pescados extraídos atendem ao consumo local, abastecem o comércio varejista 
de São Luís (supermercados, peixarias, restaurantes e, principalmente, comerciantes 
das feiras livres e mercados municipais), Paço do Lumiar, São José de Ribamar, e são 
distribuídos para os estados do Piauí, Pará, Ceará e Pernambuco.

Nos demais municípios da RM a pesca também é desenvolvida, embora não esteja 
entre as cinco atividades principais. Em São José de Ribamar são 1.081, em Paço do 
Lumiar, 294 e em São Luís 1.371 trabalhadores. Sobre a atividade pesqueira da RMGSL 
pode-se ainda pontuar o seguinte.

2. A Copama já foi extinta, conforme informação da prefeitura de Raposa.
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Nesses municípios, predomina a pesca artesanal com a utilização de instrumentos improvisados 
e primitivos, ou também é feita por empresas de pesca que utilizam rede de arrastão, malhadeiras 
para a captura de peixes. Também há a pesca com zangarias. A pesca é predatória, não respeitando 
sequer a época da piracema, pondo em risco a fauna dos rios (Botelho, 2007, p. 235).

No que concerne ao setor de serviços, a administração pública (tabela 5), 
considerada nas esferas municipal, estadual e federal, abriga uma considerável quantidade 
de trabalhadores, com destaque para o município de São Luís onde ainda se verificam as 
maiores taxas de rendimento médio, por ser o centro político administrativo do estado 
do Maranhão.

TABELA 5
Os principais trabalhos na administração pública por município da RMGSL

Atividades
Rendimento/quantidade de 
trabalhadores

Alcântara Paço do 
Lumiar 

Raposa São José  
de Ribamar 

São Luís

Administração pública e regulação da 
política econômica e social – federal

Rendimento médio -   1.822,62 -   1.368,34 3.106,54 

Quantidade de trabalhadores -   165 -   200 2.878 

Administração pública e regulação da 
política econômica e social – estadual

Rendimento médio -   1.191,35 -   1.356,59 2.946,59 

Quantidade de trabalhadores -   232 -   280 4.810 

Administração pública e regulação da 
política econômica e social – municipal

Rendimento médio    834,69    913,21 -      963,12 1.689,94 

Quantidade de trabalhadores 438 578 -   626 5.419 

Outros serviços coletivos prestados pela 
administração pública – federal

Rendimento médio -   2.464,68 -   1.690,04 5.256,66 

Quantidade de trabalhadores -   149 -     95 1.548 

Outros serviços coletivos prestados pela 
administração pública – estadual

Rendimento médio 1.519,99 1.945,82 -   2.076,50 3.476,89 

Quantidade de trabalhadores   73 492 -   551 6.755 

Outros serviços coletivos prestados pela 
administração pública – municipal

Rendimento médio -   -   -   1.016,96 1.063,40 

Quantidade de trabalhadores -   -   -     57    267 

Administração pública – esfera não 
especificada

Rendimento médio -   1.358,42 1.619,80 1.564,13 2.127,42 

Quantidade de trabalhadores -   843 109 870 8.122 

Fonte: IBGE (2010). 

É importante ressaltar que as atividades mal definidas3 aparecem com considerável 
relevância entre os trabalhos principais, nos municípios. Em São Luís, são apontadas 
como trabalho principal por 33.768 trabalhadores; em Alcântara por 139; em Paço 
do Lumiar, por 3.596; em Raposa, por 430; e em São José de Ribamar por 4.632 
trabalhadores, segundo dados do IBGE (2010).

O IBGE considerou como critério para análise do trabalho principal aquele em 
que a pessoa habitualmente trabalhava o maior número de horas por semana. Nesse 
contexto, é necessário destacar a complementação da renda, relacionada principalmente 
ao setor primário, característica comum das populações pobres que moram próximas 
aos rios e ao litoral da Ilha do Maranhão.

Embora essas e outras atividades sejam tidas como fonte de renda da população 
habitante da RMGSL, é perceptível que o rendimento médio da maioria delas é 
insuficiente para suprir as necessidades fundamentais de um ser humano. Dessa maneira, 
o gráfico 3 apresenta a inserção de várias famílias em programas de transferência de renda 
do governo federal, como o Programa Bolsa Família (PBF).

3. As atividades mal definidas são aquelas diferentes de qualquer outra que esteja no cadastro do IBGE.
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GRÁFICO 3
 Dados sobre o PBF na RMGSL
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Fonte: IBGE (2010) e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

O desafio para a RMGSL é conseguir o adensamento dessas cadeias produtivas, 
que, em estágio posterior, deverão possibilitar maior geração de emprego e aumento 
da arrecadação de impostos. O crescimento e a complexidade da RM tornaram cada 
vez mais necessário integrar regionalmente o planejamento urbano, a provisão de 
serviços públicos e a promoção do desenvolvimento territorial, de forma a lidar com o 
aprofundamento de problemas de exclusão social, reestruturação produtiva, degradação 
do meio ambiente e mobilidade urbana.

1.3 Fluxos socioeconômicos e culturais

Os fluxos socioeconômicos e culturais são intensos na RM, com destaque para os fluxos 
urbanos provenientes do movimento pendular capitaneado pelo município de São Luís 
(cidade polo), onde ocorrem os fluxos convergentes no horário de ápice e os fluxos 
divergentes no horário de rarefação, determinados pelas atividades que especializam as 
diversas partes da cidade, o que pode ser observado na tabela 6.

TABELA 6
Municípios da RMGSL: dados sobre os fluxos socioeconômicos

Município
Total da população que 
estuda e trabalha (2010)

Entradas movimentos 
pendulares (2010)

Saídas movimentos 
pendulares (2010)

Soma entradas + 
saídas (2010)

Tipologias 
pendulares1

Alcântara   13.752      644      582     1.226 PB

Paço do Lumiar   78.027   3.799 26.570   30.370 ME

Raposa   19.281      843   2.811     3.654 PE

São José de Ribamar 117.194   3.626 40.306   43.932 ME

São Luís 785.295 82.338 22.396 104.735 GR

Fonte: Ipardes (2013).

Nota: 1 PB – pequeno bidirecional; PE – pequeno evasor; ME – médio evasor; GR – grande receptor.
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Esses fluxos presentes no território metropolitano têm como destino final, 
no período diurno, o município polo que centraliza os serviços públicos, as únicas 
universidades públicas, a maioria das universidades particulares e a zona industrial, entre 
outros motivos. Nesse contexto, o centro da cidade de São Luís e demais bairros onde 
predominam atividades do setor terciário (policentros) e do setor secundário exercem 
maior influência atrativa gerando fluxos centrípetos, nos quais prevalece a convergência 
do fluxo demográfico, de automóveis, de serviços, de capital. Nesse mesmo período, 
nas áreas residenciais da RM, predomina o fluxo centrífugo, devido à divergência desse 
fluxo demográfico para as áreas de maior influência atrativa.

Já no período noturno, os fluxos urbanos preponderantes invertem seus sentidos, 
pois o centro urbano e os policentros atuarão como áreas de fluxos centrífugos 
para que essa população finalize o movimento pendular, seguindo em direção aos  
bairros-dormitórios (fluxo centrípeto), geralmente localizados nos municípios de São 
José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.

No território do município de São Luís encontram-se, também, hospitais de alta 
complexidade, particulares ou públicos, o centro comercial compreendido pela rua 
Grande e adjacências, os principais shopping centers (atualmente, observados como 
espaços de lazer na RM), o Mercado Central, os portos, os principais pontos turísticos, 
como o Centro Histórico e as praias. Acontecem, também, os grandes shows de música 
nacional; é onde se localizam os teatros, destacando-se o Arthur Azevedo, de estilo 
neoclássico, inaugurado em 1817 com o nome de Teatro União.

O Centro Histórico de São Luís, em 1997, foi reconhecido pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como patrimônio 
cultural da humanidade, testemunho excepcional de tradição cultural devido ao seu 
traçado urbanístico planificado do início do século XVII e pelo conjunto significativo 
de edificações de origem portuguesa. 

A área tombada pela Unesco, de 60 hectares, concentrados na área mais antiga 
de ocupação, adaptada ao clima tropical, utilizou como tipo a construção com pés 
direitos mais altos e varandas. A partir do século XIX, os moradores passaram a revestir 
os edifícios com azulejos portugueses, pois, estes, além de refletirem a luz e o calor, 
protegiam as construções da umidade e da chuva.

Esses fluxos socioeconômicos são responsáveis, de certa maneira, pela manutenção 
do acervo arquitetônico e histórico, principalmente de São Luís e Alcântara, que possuem 
centros históricos tombados pela Unesco. Considerando a importância do Centro 
Histórico de São Luís, recentemente, o governo, por meio do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) Cidades Históricas, contemplou o município com uma média 
de R$ 130 milhões4 para restaurar, adaptar, implantar e requalificar aproximadamente 
quarenta monumentos, listados no anexo.

Com relação ao patrimônio cultural imaterial existem dois bens reconhecidos 
no estado do Maranhão pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan): o complexo cultural do bumba meu boi e o tambor de crioula (figura 1) com 
predominância na RMGSL. Esses bens imateriais promovem a intensificação dos fluxos 

4. Fonte: Ministério das Cidades (MCidades).
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socioculturais no período junino, já que muitos grupos folclóricos são originários dos 
municípios da RM e deslocam-se, principalmente, para apresentações em São Luís, 
destacando-se o bumba meu boi de Maracanã (São Luís), da Maioba (Paço do Lumiar) 
e de São José de Ribamar.

FIGURA 1
Complexo cultural do bumba meu boi e o tambor de crioula

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação 
(nota do Editorial).

Além do período junino, é importante observar que existem outros momentos em que 
os fluxos socioculturais se intensificam em alguns municípios da RM, como em Alcântara 
e São José de Ribamar que apresentam maior circulação de pessoas, devido a dois festejos 
religiosos: o do Divino Espírito Santo em Alcântara, e o de São José de Ribamar, na cidade 
de mesmo nome. A festa do Divino Espírito Santo – bastante tradicional – que ocorre no 
mês de maio atrai para as históricas ruas de Alcântara muitos fiéis, pesquisadores e turistas.

Em Alcântara a festa se inicia com uma farta distribuição de bolos e pães e outros alimentos. 
O ritual é ampliado com a chegada da corte portuguesa representada pelo imperador, cercado 
e assistido pelo mordomo régio, mordomos e mordomas-baixas, vassalos e mestres-sala. A festa 
conta também com a presença de bandeiras, bandeirinhas, uma banda de música, fogueteiro-mor, 
além das indispensáveis caixeiras. A festa do Divino se realiza entre a quinta-feira da Ascensão e o 
domingo de Pentecostes (Botelho, 2007, p. 260).

Em Alcântara o turismo tem raízes na Festa do Divino Espírito Santo e também 
no “seu riquíssimo patrimônio histórico e arquitetônico onde se destacam casarios ainda 
do século XVII, fontes, prédios públicos seculares, fortes (...)” (Botelho, 2007, p. 244).

São José de Ribamar, por sua vez, destaca-se pelo turismo religioso, com os festejos 
em homenagem ao santo que dá nome à cidade – São José de Ribamar – que é também 
o padroeiro do estado do Maranhão. É, então,

o roteiro religioso mais visitado do Maranhão. Todos os anos, durante o mês de setembro, a cidade 
se prepara para receber milhares de devotos para o festejo de São José de Ribamar. Durante dez dias 
são realizadas romarias, missas campais e procissões, que renovam a fé dos maranhenses e colocam 
o festejo de São José de Ribamar entre as maiores festas religiosas do Brasil.5 

Outras manifestações culturais reconhecidas em São José de Ribamar são o  
“lava-pratos”, que ocorre no domingo subsequente ao período carnavalesco, considerado 
um carnaval fora de época, e o “lava-boi” que, ocorrendo no primeiro final de semana 

5. Fonte: <http://www.saojosederibamar.ma.gov.br>. Acesso em: 28 nov. 2013.
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de julho, após as comemorações oficiais do São João, encerradas no dia de São Marçal,6 
reúne os grupos folclóricos de bumba meu boi de todos os sotaques7 da Ilha do Maranhão.

Além disso, existem na cidade os monumentos importantes de caráter religioso, 
citando-se a Igreja da Matriz, o Caminho de São José, a estátua em homenagem a São 
José, o Museu de Ex-Votos e o Poço da Saúde.

Quanto ao município de Raposa, observa-se que é explorado como destino turístico 
de duas maneiras: principalmente nos fins de semana, observa-se um fluxo maior de 
pessoas originárias dos outros municípios à procura dos restaurantes locais, que oferecem 
cardápios típicos à base de pescados e mariscos; ou, ainda, interessadas nos passeios 
turísticos que partem do porto do Garrancho (centro de Raposa) e seguem para a praia 
de Carimã, Ilha de Curupu e/ou para os muitos igarapés do entorno. No contexto desses 
espaços de lazer que caracterizam os fluxos socioeconômicos de Raposa, desenvolve-se o 
trabalho artesanal das rendeiras,8 mulheres da comunidade se aproveitam desse cenário, 
atraídas pela possibilidade de maiores ganhos.

Apesar da sua relevância socioeconômica e cultural, o município de São Luís e os 
demais integrantes da RMGSL estão à margem do planejamento e assistência adequados 
à dimensão regional, fato que poderia materializar-se com a efetiva gestão metropolitana 
da Ilha do Maranhão, decisão estratégica que ainda precisa ser encarada pelo poder 
político. Fica evidente, também aqui, como em todos os espaços metropolitanos do 
Brasil, que, sem a intervenção de um planejamento compartilhado eficaz e eficiente, 
tendem a continuar crescendo e perpetuando-se o problema da segregação e da exclusão 
socioespacial, os caminhos da degradação ambiental, além do desperdício dos recursos 
públicos utilizados de forma desarticulada.

Sobre a sensibilização do poder público, Burnett (2012a, p. 9) pondera:

dimensão regional originada a partir da urbanização da capital do estado e fazendo com que os quatro 
municípios se encontrem, hoje, com seus destinos territoriais entrelaçados, fato que questiona a 
permanência de procedimentos de gestão limitados às fronteiras mu nicipais e competências de cada 
uma das prefeituras atuando isoladamente.

O intenso e desigual processo de urbanização que a Ilha do Maranhão tem 
experimentado, e que ainda vivencia, produziu características muito peculiares, que 
resultaram numa rede urbana marcada por grandes disparidades, quanto ao grau de 
integração entre os municípios e às condições de vida de seus habitantes e ao próprio 
habitat; contexto esse que evidencia a necessidade da gestão/governança metropolitana 
como condição essencial a viabilizar a solução desses problemas.

A RMGSL, na sua totalidade e nas articulações decorrentes dos processos 
socioeconômicos e ambientais para o uso e ocupação do solo, orienta as análises deste 

6. O dia de São Marçal é comemorado em 30 de junho, através de um encontro de grupos de bumba meu boi de sotaque 
de Matraca, no tradicional bairro do João Paulo.

7. O Complexo do Bumba Meu Boi do Maranhão possui cinco sotaques (estilos, expressões): zabumba, matraca ou da Ilha, 
orquestra, costa-de-mão e da Baixada.

8. Conforme informações da prefeitura de Raposa, as rendas são confeccionadas, principalmente com o bilro (instrumento), 
possibilitando uma variedade de produtos, como: redes, camisas, faixas de cabelo, toalhas de mesa, peças de crochê, 
bordado de linha; também são comercializadas peças de madeira e peças do mar.
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relatório. Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar a espacialização do uso 
do solo, o saneamento ambiental e o transporte, como FPICs nesta unidade metropolitana.

2 ANÁLISE DAS FPCIS SELECIONADAS

As três FPICs – uso do solo, saneamento ambiental e transporte – na RMGSL são 
geridas isoladamente pelas administrações dos cinco municípios e pelo governo do 
estado, realidade que se deve à inexistência de ações conjuntas entre os municípios que 
compõem a RM.

Assim sendo, os dados utilizados na elaboração deste relatório foram obtidos 
através de pesquisa em órgãos públicos, como as secretarias municipais com atribuições 
referentes às FPICs e às secretarias estaduais com o mesmo perfil, além de institutos de 
pesquisa locais. Entre os órgãos e as instituições elencados para a busca de dados e/ou 
informações, citamos:

l secretarias municipais: de São Luís – Meio Ambiente; Urbanismo e 
Habitação; Obras e Serviços; Transporte e Trânsito, e Receita; de São José 
de Ribamar – Receita, Urbanismo e do Patrimônio Público Imobiliário; 
Obras, Habitação e Serviços Públicos, Meio Ambiente; de Paço do Lumiar 
– Infraestrutura; Produção e Abastecimento; Orçamento e Gestão; Receita, 
e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), de Raposa – Administração; 
Agricultura; Finanças; Infraestrutura; Pesca, Indústria e Comércio, e Saae; e 
a prefeitura de Alcântara;

l secretarias estaduais: das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Sedic); de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema); de Infraestrutura (Sinfra); e de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Sedinc); e

l outras fontes: Caixa Econômica Federal (CAIXA), Companhia de Água e 
Esgotos do Maranhão (Caema), Instituto das Cidades e Imesc.

Para a obtenção dos dados necessários à construção deste relatório, que trata das 
FPICs, cada município foi visitado de forma exaustiva, pois, como dito, não há gestão 
metropolitana compartilhada e as poucas referências bibliográficas que tratam do assunto, 
em epígrafe, restringem-se a estudos atinentes apenas ao município de São Luís.

Deve-se pontuar que desde o Relatório 1.1 – Arranjos Institucionais de Gestão 
Metropolitana –, foram colocadas algumas especificidades da RMGSL, como, por 
exemplo, o fato de se ter uma lei que dispõe sobre a RMGSL (Lei Complementar 
Estadual no 069/2003),  porém, ainda não ser vivenciada a sua aplicabilidade. 
Sendo assim, a construção do Relatório 1.2 acontecerá de forma a adequar a falta 
de efetividade da gestão metropolitana compartilhada com a gestão apresentada de 
forma isolada pelos municípios da RM para realização das FPICs como uso do solo, 
saneamento ambiental e transporte.

2.1 Uso do solo

Para iniciar a análise do processo de ocupação e uso do solo na RM, é importante 
retomar a discussão dos grandes projetos minerometalúrgicos instalados na Ilha do 
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Maranhão (Alumar e Vale), a partir da década de 1970, e a viabilização do Corredor 
Norte de Exportação pelo sistema multimodal, composto pelo complexo portuário 
de São Luís, rodovias e ferrovias, que possibilitaram a configuração de cenário de 
significativas mudanças, quer na organização de seu espaço físico, quer no arranjo de 
suas estruturas socioeconômicas.

Assim, esses grandes empreendimentos foram considerados importantes para o 
relativo crescimento econômico do estado. Com o passar do tempo os diferentes tipos 
de uso e ocupação do solo, principalmente na Ilha do Maranhão, provocaram conflitos 
sociais, ambientais e econômicos (Farias Filho, 2011).

Desde o final da década de 1970, a chegada dos equipamentos de infraestrutura 
e das grandes indústrias minerais na Ilha do Maranhão implicou o deslocamento 
compulsório de povoados rurais; fortes impactos ambientais; alterações no modo de 
vida dos moradores; e ameaças constantes de novos deslocamentos (Sant’Ana Júnior e 
Silva, 2009).

Configurou-se, gradativamente, esta expansão do tecido urbano da cidade de São 
Luís em direção ao eixo norte do município, a partir da finalização das obras de construção 
das pontes José Sarney (em 1970), Bandeira Tribuzi (em 1980), Hilton Rodrigues e 
Governador Newton Bello (conhecida popularmente como ponte do Caratatiua), ambas 
localizadas sobre o rio Anil permitindo a ocupação planejada no bairro São Francisco 
seguida (não necessariamente nesta ordem) dos bairros Ponta D’Areia (parte deste 
bairro está sobre um pontal extremamente valorizado, que atualmente é denominado 
pelas imobiliárias Península da Ponta D’Areia), Renascença I e II, Calhau, São Marcos, 
Cohama, parte do Jaracaty, Olho D’Água, Turu, dezenas de condomínios residenciais 
fechados, enfim, bairros que margeiam as avenidas Castelo Branco, Colares Moreira, 
dos Holandeses, Litorânea, Jerônimo de Albuquerque, São Luís Rei de França e Daniel 
de La Touche. Como afirmam Ferreira e Silva (2005, p. 6):

(...) o eixo Renascença-Calhau é o mais valorizado dessa cidade e em 1999 possuía o metro 
quadrado mais caro da macrorregião Nordeste (Ferreira, 1999a). A essência dessa lógica é tão 
evidente que um edifício de 22 andares localizado no Calhau, com dois apartamentos por andar 
(média de R$ 300.000,00/unidade), pode representar para o proprietário uma lucratividade de até 
13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais). Isso num Estado considerado um dos mais 
pobres do Brasil, em que 60% da PEA recebem menos que dois salários mínimos e em uma capital 
onde somando os que não têm renda e os que ganham até um salário mínimo (...) correspondem 
a 66,33% da PEA.

A partir desse momento, a especulação imobiliária cresceu em torno do solo urbano, 
interferindo, de maneira agressiva, no processo de ocupação e expansão espacial da cidade 
de São Luís, estabelecendo um novo padrão, como Burnett (2012b, p. 39) afirma:

Em meados da década de 1980, acelera-se o êxodo residencial da área central, re sultado do caos 
em que a região se havia transformado, agravado pela fuga de in vestimentos públicos e privados 
e combinados com o surgimento, do Bairro do Renascença II e do primeiro Shopping Center da 
cidade. Ainda que de reduzidas dimensões e sem maiores requintes, o novo centro de compras foi 
decisivo para constituir nova centralidade que, ao lado de áreas comerciais na Cohama, Cohabs 
e Cohatracs, passaram a atrair mais moradores. Para a alta renda, era oferecido mais do que 
proximidades das praias ou avenidas e edificações assemelha das àquelas das cidades do Sudeste do 
país, mas principalmente vendia-se um novo modo de morar, torres de apartamentos.
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Nesse contexto, os dois principais processos de urbanização de São Luís aconteceram 
sob a égide de programas habitacionais do governo federal; o primeiro, sob o regime 
militar dos anos 1970; o segundo, na gestão de centro esquerda da primeira década do 
século XXI, através do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) (Burnett, 2012b).

A conjuntura acima descrita permite relatar que, desde a sua criação até os dias 
atuais, a RMGSL vem sofrendo profundas modificações no seu espaço e que se estas 
não forem planejadas e controladas pelo poder público, a tendência é que haja um 
agravamento dos problemas socioambientais, decorrentes, principalmente, do intenso 
processo de urbanização na Ilha do Maranhão (figura 2).

FIGURA 2
Evolução da mancha urbana da RMGSL (1976-2011)

Fonte: Diniz (1999 apud Burnett, 2012b) e Ferreira (2011b apud Burnett, 2012b).

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação 
(nota do Editorial).

Os municípios de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa 
centrados em um mesmo território insular, embora politicamente independentes, 
constituem uma área contínua na qual se desenvolve o maior fluxo de relações  
político-administrativas do estado. Além disso, devido a ocupações sem planejamento, 
vêm perdendo áreas estratégicas de mananciais (recargas), ou desrespeitando-as, pela 
falta de investimento no setor de saneamento e de uma gestão eficaz, aliada ao excessivo 
acréscimo populacional. É exemplo disso o aquífero do reservatório do Batatã, responsável 
por 20% do abastecimento de água da população da cidade de São Luís, e que apresenta 
áreas com variados graus de vulnerabilidade ambiental: contaminação do solo e da água, 
desmatamento das áreas de preservação permanente entre outras.

De acordo com Pereira (2006), que utilizou a avaliação da vulnerabilidade natural 
como subsídio à identificação da contaminação do solo e do aquífero do reservatório 
Batatã e contribuiu para a evolução dos conhecimentos sobre o meio físico da bacia 
do rio Bacanga, são necessárias decisões energéticas por parte dos gestores para 
adoção de gestão e planejamento territorial, em consonância com as propriedades  
geológico-geotécnicas da Ilha do Maranhão.
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A FPIC uso do solo na RMGSL tem guarida nos normativos legais por meio da Lei 
Federal no 6.766/1979,9 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, Lei Federal  
no 10.257/2001 (o Estatuto das Cidades), leis orgânicas e planos diretores dos municípios 
da RM e das leis municipais de zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo de 
São Luís e São José de Ribamar.

A Lei Federal no 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, no 
Artigo 1o faz as seguintes orientações acerca do parcelamento do solo:

O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas 
complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta lei às 
peculiaridades regionais e locais.

Observa-se, no artigo citado, que a finalidade urbana do imóvel é determinada pela 
Lei no 6.766/1979, devendo-se observar, no que couber, o que estabelecem o estado e 
os planos diretores dos municípios.

No Artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.766/1979, o legislador pontuou a infraestrutura 
básica dos parcelamentos do solo, como equipamentos urbanos de escoamento das águas 
pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água, energia pública 
e domiciliar e vias de circulação; vislumbra-se, com o que orienta o artigo, a existência 
de integração das políticas urbanas, principalmente quanto às FPICs saneamento 
e mobilidade. Dessa forma, o poder público, com o intuito de atingir a melhor 
funcionalidade do espaço urbano, orienta sua ocupação de forma a preservar os interesses 
da sociedade.

Os municípios da RMGSL trazem como orientação sobre uso do solo, com base 
nos planos diretores, que o ordenamento do território serve para atender à função social 
da cidade, de modo a compatibilizar o desenvolvimento urbano e rural com o uso e a 
ocupação do solo; a oferta de transporte coletivo, saneamento e demais serviços urbanos.

Contrasta, no rol da legislação citada, o fato de não existir a lei estadual que discipline 
a aprovação do uso do solo no Maranhão e, particularmente, na RM, no tocante ao 
Artigo 13 da Lei no 6.766/1979, que trata de loteamentos e desmembramentos, realizados 
a partir das leis de uso do solo de cada município da RM.

Art. 13 - Aos estados caberá disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e 
desmembramentos nas seguintes condições:  (Redação dada pela Lei no 9.785, de 1999)

I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao 
patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual 
ou federal;

Il - quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município, ou 
que pertença a mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, 
definidas em lei estadual ou federal;

III - quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m2.

9. Essa mesma lei sofreu algumas alterações através da Lei Federal no 9.785/1999.

Relatorio_AnaliseComparativa_GrandeSãoLuis.indb   22 04/11/2015   11:33:50



23Análise Comparativa das Funções Públicas de Interesse Comum da RM da Grande São Luís

Parágrafo único - No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município 
integrante de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à 
autoridade metropolitana.

Vale ressaltar que a Lei Municipal de São Luís no 3.253/1992 (Lei de Uso e 
Ocupação do Solo Urbano) está em vigência desde 1992, com alterações, carecendo se 
adequar ao novo plano diretor de 2006.

Como se observa nesta síntese, na RMGSL, os padrões de ocupação do território 
são caracterizados pela informalidade, segregação, desigualdades e descontinuidades 
espaciais; pela heterogeneidade dos serviços urbanos essenciais disponibilizados e por 
sério e crescente comprometimento dos recursos naturais. A falta de regulamentação do 
Artigo 13 da Lei no 6.766/1979 contribuiu para esta situação, como se vai constatar na 
caracterização e efetivação da FPIC uso do solo.

2.1.1 Histórico e caracterização da gestão da FPIC

Estrutura institucional e normativa

A RMGSL não dispõe de um controle urbano metropolitano; ou melhor, não possui 
os organismos básicos para a gestão metropolitana. A região em estudo dispõe de LC 
com dispositivos que regulamentam como se realizará esse controle e quais os serviços 
considerados de interesse metropolitano; contudo, tais mecanismos não são suficientes 
para a efetivação da gestão.

A LCE no 069/2003, que dispõe sobre a RMGSL, em seu Artigo 4o, apresenta o 
rol de serviços comuns de interesse metropolitano e, entre os dispositivos, destacam-se 
os relacionados à FPIC uso do solo, que são:

l planejamento integrado de desenvolvimento econômico e social;

l uso do solo metropolitano;

l aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental;

l habitação;

l definição dos limites municipais;

l regularização fundiária;

l produção e abastecimento;

l produção do patrimônio cultural; e

l turismo regional.

Já no Artigo 5o (incisos I, II e III), da referida lei, tem-se a criação do Conselho 
de Administração e Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande São Luís 
(Coadegs) que tem entre suas finalidades as que seguem.

I - Promover a elaboração e a permanente atualização do Plano de Desenvolvimento Integrado da 
Grande São Luís.

II - Coordenar, acompanhar e controlar a execução do plano a que se refere o tópico acima, 
promovendo as medidas necessárias ao seu cumprimento.
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III - Programar e especificar os serviços públicos de interesse comum do estado e dos municípios na 
região metropolitana, compreendidos nos campos funcionais referidos no Artigo 4o, disciplinar a 
aplicação dos recursos que lhe sejam destinados, bem como, quando for o caso, as correspondentes 
etapas ou fases e seus respectivos responsáveis.

Há, no bojo dessas considerações, um item de importante relevância no atual 
cenário das políticas urbanas, em que se prioriza a gestão democrática por meio de suas 
várias interfaces; o chamado controle social não teve amparo legal na LCE no 069/2003, 
que dispõe sobre a RMGSL, em desconformidade com o Artigo 45 da Lei Federal  
no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Como se observou, a não efetividade do que se apresenta na LCE no 069/2003, 
até mesmo a falta de um item relevante, como o controle social, transborda na ausência 
de competência administrativa para executar qualquer trabalho nas áreas tidas como de 
interesse comum.

É importante frisar a inexistência de uma lei estadual que regulamente o uso do 
solo no estado do Maranhão e na RM; contudo, nos casos da observância do controle do 
parcelamento e de empreendimentos na tramitação e anuência de projetos de uso do solo, 
estes são realizados a partir das leis municipais de uso de solo que serão aprofundados 
no item que trata da governança do uso do solo metropolitano. 

Instrumentos de planejamento e gestão

No tocante à gestão compartilhada da RMGSL, o Plano de Ordenamento Territorial 
Metropolitano não existe devido ao ao fato de o processo para elaboração do mesmo 
depender da gestão metropolitana, que ainda não se efetivou. “A insuficiência da 
legislação que consolidaria um sistema de gestão metropolitana implica que as soluções 
para os problemas que envolvem as FPICs sejam encontradas pelas administrações dos 
municípios isoladamente, sendo geralmente precárias” (Vieira, Oliveira e Carvalho, 
2013, p. 277).

Antes de entrar nas especificidades dos planos diretores dos municípios da 
RMGSL, é importante reportar-se aos normativos legais que tratam do tema: a 
Carta Magna de 1988, que traz, entre seus dispositivos, o capítulo Da Política 
Urbana, e a Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), que regulamenta os artigos 
constitucionais correspondentes.

A ampliação de instrumentos da política urbana é uma discussão que permeia o 
cenário político há décadas, mas não se cuida aqui da análise desse período; o que interessa 
é focar a regulamentação do capítulo da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que 
trata da Política Urbana (Rolnik, Cymbalista e Nakano, 2008). O que a princípio seria a 
solução para as políticas urbanas acabou tendo em seus dispositivos apenas um breve esboço 
do que realmente era almejado pelo movimento a favor de uma política urbana brasileira.

Em 1990, tem início o processo de regulamentação dos Artigos 182 e 183 da 
CF/1988, um intenso e longo debate em torno do Projeto de Lei de no 5.788/1990 que 
tramitou por mais de uma década no Congresso Nacional; após esse período de debate 
e das mais diversas propostas de emendas e alterações, foi aprovada a Lei no 10.257, 
de 10 de julho de 2001, intitulada Estatuto das Cidades, “instituindo as diretrizes e 
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instrumentos de cumprimento da função social da cidade e da propriedade urbana, do 
direito à cidade e da gestão democrática das cidades” (Rolnik, Cymbalista e Nakano, 
2008, p. 3).

Dessa forma, por força da CF e, mais especificamente, a partir do Estatuto das 
Cidades, é que se veio a construir o conceito, novo, do plano diretor municipal, 
hoje obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes de RMs e 
aglomerados urbanos (Lei no 10.257/2001, Artigo 41); com o Estatuto da Cidade, 
o plano diretor transformou-se assim em instrumento indispensável para a política 
urbana municipal, ao definir, entre outros dispositivos fundamentais, os critérios para 
o cumprimento da função social da propriedade urbana.

Em 2004, por ação do MCidades, resolução do Conselho Nacional das Cidades, foi 
determinada a realização da Campanha Nacional pelos Planos Diretores Participativos, 
cujo objetivo era construir 1.643 desses planos, até outubro de 2006. 

Três eixos estruturaram o conteúdo da Campanha Nacional dos Planos Diretores Participativos: 
Inclusão territorial (assegurar aos pobres o acesso a terra urbanizada e bem localizada, garantindo 
também a posse da moradia de áreas irregulares ocupadas pela população de baixa renda); Justiça 
social (distribuição mais justa dos custos e dos benefícios do desenvolvimento urbano), e Gestão 
democrática (participação efetiva da população na política urbana). O tema do solo urbano e, 
particularmente, da inserção territorial dos pobres na cidade foi, portanto, um tema presente 
em toda a estratégia de sensibilização e capacitação adotada pela Campanha Urbana (Rolnik, 
Cymbalista e Nakano, 2008, p. 4-5).

Após essa explanação, verifica-se o que dispõem os planos diretores – devidamente 
aprovados e em vigência – dos municípios da RMGSL, quais sejam, São Luís, a capital 
maranhense, e São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar e Alcântara (tabela 7).

TABELA 7
Planos diretores dos municípios da RMGSL

Plano diretor Legislação

São Luís
Lei Municipal no 2.155/1975, alterada pela Lei Municipal no 3.252/1992, esta, por sua vez, alterada pela  
Lei Municipal no 4.611/2006

Paço do Lumiar Lei Municipal no 335/2006

Raposa Lei Municipal no 113/2006

São José de Ribamar Lei Municipal no 645/2006

Alcântara Lei Municipal no 310/2006

Elaboração das autoras.

Como se observa, quatro dos cinco municípios integrantes da RM – São José de 
Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar e Alcântara – só vieram a aprovar seus planos em 
2006, ou seja, no limite do prazo estabelecido pelo Estatuto da Cidade (2001).

Outra observação visualizada na tabela 7 é com relação a São Luís que, desde 1975, 
já traz em sua legislação municipal lei que dispõe sobre o Plano Diretor da cidade, vindo 
a ser alterado posteriormente pela Lei no 3.252/1992, sofrendo sua última revisão no 
ano de 2006 quando o legislador municipal propôs e aprovou o atual Plano Diretor de 
São Luís.

Uma informação da tabela 7 que chama atenção diz respeito ao primeiro Plano 
Diretor da capital maranhense, que a priori nos leva a considerar que existiu na pauta 
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da agenda política da época o interesse pela questão das políticas urbanas, indispensáveis 
para o ordenamento urbano e rural da cidade. Além disso, outra afirmação é baseada nos 
interesses dos gestores públicos do período em elaborar um novo desenho espacial para a 
cidade que atendesse às necessidades do novo contexto industrial que se apresentava em São 
Luís, devido ao processo de industrialização com a instalação de grandes empreendimentos.

Assim, parte-se, como etapa primeira no novo desenho espacial da cidade de São Luís para a 
elaboração do seu Plano Diretor (PD), objetivo do plano de governo estadual de Osvaldo da Costa 
Nunes Freire (1975-1979). Esta meta foi cumprida ainda em 1955 quando o PD foi apresentado 
oficialmente ao público e nele estabeleceram-se regras para instalação do futuro Disal [Distrito 
Industrial de São Luís]. E diante de um cenário econômico promissor construído, São Luís seria 
um polo com capacidade significativa de atração de força de trabalho. Foi baseada em premissas 
tais que a projeção sobre a população da cidade foi superestimada, com taxa média de crescimento 
ao ano para década de 1980 na ordem de quase 10% (Ribeiro Júnior, 2001, p. 115-116).

O último Plano Diretor de São Luís materializa-se na Lei Municipal no 4.611/2006 
que, no Artigo 1o, define-se como o principal instrumento normativo e orientador da 
política de desenvolvimento urbano e rural, com sustentabilidade socioambiental, e 
estabelece, como políticas municipais, o ordenamento urbano e rural, o uso do solo 
urbano e rural, a mobilidade e acessibilidade, a habitação, a conservação integrada, 
o meio ambiente e saneamento ambiental, o sistema municipal de planejamento e a 
gestão democrática.

O Plano Diretor de São José de Ribamar, Lei Municipal no 645/2006, define-se 
como instrumento normativo e orientador dos processos de transformação e promoção de 
desenvolvimento, nos seus aspectos políticos, sociais, físico-ambientais, administrativos 
e econômicos (Artigo 2o).

Já o Plano Diretor de Paço do Lumiar, Lei Municipal no 335/2006, define, como 
objetivo, ordenar o crescimento da cidade e estimular o desenvolvimento econômico 
do município, assegurando o cumprimento da função social da cidade e da propriedade 
urbana e rural (Artigo 2o). O Artigo 12 da mesma lei estabelece os objetivos da 
política urbana.

Art. 12 - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantir o direito à 
cidade sustentável, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações (...) (Lei Municipal no 335/2006).

O Plano Diretor de Raposa materializou-se na Lei Municipal no 113/2006, e, 
assim como os dos demais municípios integrantes da Ilha do Maranhão, veio atender às 
exigências da Lei Federal no 10.257/2001. No Artigo 3o dessa lei, vê-se que o legislador 
municipal indicou, como finalidade do plano, orientar a atuação do poder público e da 
iniciativa privada, provendo políticas, diretrizes e instrumentos para assegurar o adequado 
ordenamento territorial, a contínua melhoria das políticas sociais e o desenvolvimento 
sustentável do município.

Por fim, tem-se o Plano Diretor de Alcântara, Lei Municipal no 310/2006, no 
Artigo 3o, que apresenta como objetivos: garantir o cumprimento das funções sociais da 
cidade; garantir o direito à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
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urbana e ao transporte público de qualidade; garantir o reconhecimento das terras das 
comunidades tradicionais e promover a regularização fundiária e a mobilidade territorial.

Apesar de os planos diretores da RM, vigentes, terem sido instituídos no ano de 2006, 
ou seja, apesar de serem muito posteriores à Constituição Estadual de 1989, que instituiu 
a RMGSL, e às LCEs nos 038/1998 e 069/2003, que a disciplinaram, verifica-se, nos 
Planos Diretores de São José de Ribamar e de Raposa, a ausência de dispositivo referente 
à adesão do município a essa RM. Em Paço do Lumiar o legislador se restringiu apenas 
em mencioná-la nas diretrizes para a política de gestão de resíduos sólidos.

Ainda nessa perspectiva, os municípios de São Luís e Alcântara foram os únicos 
que, em seus planos diretores, teceram considerações mais pontuais quanto à RMGSL; 
porém, foi São Luís que destacou de forma precisa a questão metropolitana, abordando-a 
em suas diretrizes e nas políticas urbanas, como uso do solo, além de pontuar que a 
adesão à RM dependeria de aprovação na Câmara Municipal.

A questão da RMGSL e dos planos diretores dos respectivos municípios não se 
esgota aqui. Consta que, segundo informações obtidas nas prefeituras e na imprensa 
local, os municípios de São Luís, Raposa, Alcântara e Paço do Lumiar estão trabalhando 
na revisão dos seus planos diretores aprovados em 2006, não se podendo descartar, a 
priori, o fato de que poderão trazer nessas leis revisadas as questões pertinentes à RM, 
contemplando-a como um todo.

Projetos de investimento e recursos para o financiamento

Não há um plano metropolitano, já que foi vetado pelo Executivo Estadual o Artigo15 da 
LCE no 069/2003, que se referia ao Fundo de Desenvolvimento da RMGSL, cujo objetivo 
era dar suporte financeiro ao planejamento integrado e às ações conjuntas dele decorrentes; 
consequentemente, não existe uma carteira de projetos e investimentos vinculados.

Dessa forma, as carteiras de projetos e investimentos porventura existentes são 
de responsabilidade dos municípios integrantes da RM e contemplam o que cada um 
considera prioritário. Não havendo uma carteira de investimentos vinculados nem um 
plano metropolitano, os municípios que compõem a RMGSL têm como principais 
fontes de recursos para investimentos os programas do governo federal, tais como o 
PAC e o PMCMV. Esta questão será detalhada no item  Governança do uso do solo 
metropolitano: a questão dos grandes empreendimentos.

2.1.2 Análise da efetividade do arranjo de gestão e da governança metropolitana

Análise da dinâmica socioeconômica e suas interfaces com o uso do solo

A análise da dinâmica demográfica baseou-se nas informações disponíveis nos Censos 
Demográficos de 2000 e 2010, que permitiram traçar um panorama do crescimento e 
densidade populacional dos municípios da RMGSL (tabela 8) e apresentar a distribuição 
da população segundo local de residência (urbana e rural) e suas tendências históricas.
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TABELA 8
Municípios da RMGSL: crescimento e densidade populacional

Municípios
População total População urbana Taxa de crescimento Densidade populacional1

2000 2010 2000 2010 2000 - 2010 2000 2010

RMGSL 1.100.260 1.331.181 883.053 1.098.116 1,92    379,53    459,20

Alcântara      21.291      21.851     5.665        6.399 0,26      14,32      14,70

Paço do Lumiar      76.188    105.121     1.188      78.811 3,27    610,71    842,63

Raposa      17.088      26.327   11.370      16.675 4,42    265,53    409,10

São José de Ribamar    107.384    163.045   27.245      37.709 4,26    276,50    419,82

São Luís    878.309 1.014.837 837.584    958.522 1,46 1.064,90 1.215,69

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010.

Nota: 1Elaboração própria.

O Censo de 2010 revela que o município de São José de Ribamar tornou-se o 
terceiro mais populoso do estado, depois da capital e Imperatriz (polo regional com 
status de RM). Tão ou mais surpreendente que São José de Ribamar é a posição de Paço 
do Lumiar; com mais de 100 mil habitantes, que passou a ocupar o sétimo lugar na 
contagem populacional de todo o Maranhão.

O entendimento deste crescimento populacional, com variados percentuais de 
população urbana e rural – São José de Ribamar conservando sua população na área 
rural e Raposa, em ambas as áreas; em Paço do Lumiar, observa-se uma inversão do 
percentual, resultante do Plano Diretor do Município de 2006, que classificou como 
urbano o que até então era considerado como rural.

O poder de atração de São Luís, a capital, sobre os processos de urbanização nos 
outros quatro municípios fica explícito na análise da renda média mensal (gráfico 4)  
dos seus núcleos originais de ocupação – os territórios urbanizados –, principalmente dos 
municípios da Ilha do Maranhão que passaram a surgir e consolidar-se a partir da criação 
de novos assentamentos humanos em São Luís.

GRÁFICO 4
Valor do rendimento médio mensal e variação da renda na RMGSL
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Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010.
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Na análise do rendimento médio mensal e da variação de renda, é relevante o destaque 
para os aglomerados subnormais (tabela 9) que são classificados pelo IBGE como áreas 
urbanas. A observação desse indicador aponta para uma questão peculiar na RM, qual 
seja, o número de assentamentos localizados em Paço do Lumiar é bem menor do que o 
dos localizados em Raposa, que tem uma população total quatro vezes menor. A única 
explicação para essa situação é trazida por Burnett (2012b) que destaca o fato de os 
moradores de Paço do Lumiar usufruírem de melhores condições de moradia, e o IBGE 
considera aglomerado subnormal aquele com mais de cinquenta domicílios.

TABELA 9
Percentual de pessoas em domicílios subnormais na RMGSL

RMGSL

Aglomerados subnormais Pessoas em  
domicílios subnormais  

no território (%)
Aglomerados 

existentes
Total de domicílios 

permanentes
Domicílios em  

condições subnormais

São Luís 39 277.153 61.845 23,00

São José de Ribamar 27   42.592 18.866 44,77

Paço do Lumiar   7   27.143   3.468 12,21

Raposa   6     6.555   1.618 24,35

Alcântara - - - -

Fonte: IBGE, Censo de 2010.

Atualmente, a implantação dos conjuntos habitacionais do PMCMV (figura 3) tem 
atraído um grande contingente populacional para os municípios de Paço do Lumiar e 
São José de Ribamar, tendo por consequência a saturação da demanda por infraestrutura, 
além do aumento de conflitos de natureza ambiental.

FIGURA 3
Implantação dos conjuntos habitacionais do PMCMV em São José de Ribamar

Elaboração: Imesc (2013).

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação 
(nota do Editorial).

Percebe-se uma demanda de expansão contínua do território sob sua influência, 
onde se multiplicam redes produtivas e logísticas que alteram substancialmente as formas 
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e os processos de articulação, dentro e fora do território da Ilha do Maranhão, que passa a 
sofrer concorrência entre usos diversos de solo, devido à elevação no preço médio da terra.

Os valores dos tributos praticados no município de Raposa são os mesmos que 
foram aprovados através da Lei no 117, de 11 de maio de 2007, e que vigoram até a 
presente data sem que tenha havido qualquer reajuste. Contudo, segundo a prefeitura 
de Raposa, com o avanço dos investimentos privados e a especulação imobiliária, 
o valor de venda de terrenos na área do município de Raposa tem variado de  
R$ 40,00/m2 até R$ 144,00/m2.

Nesse contexto, sobre a valorização do preço do solo urbano na RM, as Plantas 
Genéricas de Valores (PGVs) nos municípios de Paço do Lumiar, Raposa e Alcântara 
não sofreram variação entre 2009 e 2013. Já as PGVs em São José de Ribamar10 e em 
São Luís tiveram, no mesmo período, reajustes que variam de 15% a 5%.

Governança do uso do solo metropolitano: a questão do parcelamento do uso e dos 
grandes empreendimentos

Os usos e a forma de ocupação permitida nos municípios de São Luís e São José de 
Ribamar são estabelecidos pela Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo (Luos). Já nos outros municípios da RM o zoneamento, parcelamento, uso e 
ocupação do solo ocorrem de forma indiscriminada, apenas respeitando normas gerais 
estabelecidas nos planos diretores. Contudo, apesar de existir a Luos nos municípios 
de São Luís e São José de Ribamar, esta não é garantia do respeito ao uso do solo 
apropriado, e muito menos impede a ocupação de áreas irregulares para moradia e 
determinadas atividades.

Os parâmetros de uso e ocupação do solo estão estabelecidos em São Luís pela Lei no 
3.253, de 29 de dezembro de 1992, que dispõe sobre a divisão do município em zonas, define 
normas de parcelamento e uso do solo do município, bem como estabelece as intensidades 
de ocupação, utilização e as atividades adequadas, toleradas e proibidas (Artigo 1o).

Vale ressaltar que essa lei está em vigência desde 1992, com alterações, carecendo 
se adequar ao novo Plano Diretor de 2006. O constante desrespeito em relação a estas 
leis produz exemplos como o que acontece na área do entorno da Lagoa da Jansen,11 
comprovado pelo estudo de Coelho (2012) que indica que a porcentagem da legalidade 
corresponde a 89,39% para o uso residencial; 26,09% para o uso comercial; 37,50% 
para os prestadores de serviço; e 0% para o institucional.

Já em São José de Ribamar vigora a LC no 9, de 8 de novembro de 2007, que dispõe 
sobre a divisão do município em zonas e sobre assuntos relativos à sua organização 
institucional; define normas e índices de parcelamento, uso e ocupação do solo e apresenta 
conceitos, diretrizes, políticas e instrumentos de desenvolvimento social, econômico, 
urbano e de transporte (Artigo 1o).

10. LC no 2, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e as normas gerais de direito 
tributário aplicáveis ao município de São José de Ribamar.

11. “A região da Lagoa da Jansen se formou em decorrência da construção da Avenida Maestro João Nunes na década de 
1970, limitando o fluxo das águas pela ação da maré (...)” (Bontempo, 2012, p. 300). 
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Nos últimos cinco anos o solo metropolitano tem sido ocupado por vários tipos de 
investimentos, financiados pelos recursos públicos, majoritariamente do governo federal, 
através do PMCMV e do PAC, e os financiados pelo capital privado relacionados a 
construções que influirão no setor de serviços, de infraestrutura industrial e de habitação. 
Totalizam 34 empreendimentos de grande porte (a partir de R$ 30 milhões) implantados 
ou em implantação no período de 2008 a 2013, referentes à FPIC uso do solo.

Nos últimos cinco anos a RMGSL, principalmente a cidade polo São Luís, 
recebeu vários empreendimentos financiados pelo capital privado. Estes contemplam, 
basicamente, três áreas: infraestrutura para a indústria, serviços (construção de shopping 
centers, supermercados e hotéis) e condomínios habitacionais.

Os empreendimentos públicos implantados ou em implantação na RM, em sua 
maioria, fazem parte de programas do governo federal, a exemplo do MCMV, e visam à 
redução do deficit habitacional; são mais de 20 mil unidades habitacionais em construção 
na RM, com recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do 
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS).

Além do MCMV, o  PAC é outra importante fonte de recursos para a RMGSL; na 
cidade polo, São Luís, tem importante destaque o Projeto PAC/Rio Anil que, conforme 
Termo de Compromisso no 222.913-22/2007, está contemplado no Programa de 
Urbanização de Assentamentos Precários – projetos prioritários de investimentos (PPIs): 
intervenção em favelas –, do MCidades e da CAIXA; que tem entre os seus objetivos 
a remoção de todas as famílias que habitam palafitas à margem esquerda do rio Anil 
localizado nos bairros da Camboa, Liberdade, Fé em Deus e Alemanha, com a construção 
de 2.720 apartamentos, sendo que 832 já foram entregues aos moradores beneficiados 
pelo programa. Este programa contempla ainda a construção da avenida 4o Centenário 
e a realização de 6 mil melhorias habitacionais, além da regularização fundiária. Nesse 
projeto, além dos recursos federais, foi dada uma contrapartida do governo estadual que 
representou 33% do investimento.

Os principais recursos do MCMV e PAC, especificamente na RMGSL, são 
originários da União, no caso específico, do Projeto PAC/Rio Anil; a contrapartida do 
estado representou 33% do investimento. Outro empreendimento também financiado 
por recursos oriundos do governo federal e de impacto na RM é o Projeto Palafita Zero, 
desenvolvido em parceria com o município de São Luís; porém, ainda não há informação 
quanto ao valor da contrapartida do ente municipal.

Os principais agentes públicos locais responsáveis pelos maiores empreendimentos 
públicos implantados ou em implantação nos últimos dois anos (tabela 10) são: as 
prefeituras municipais e a Emap, estatal responsável pela gerência e exploração dos portos 
e instalações, no estado do Maranhão, e pela execução de políticas de infraestrutura 
no âmbito do transporte marítimo, focada na preservação dos recursos naturais que 
interessem à infraestrutura dos portos. Desde 2001 através do Convênio de Delegação 
no 016/2000, assinado entre o Ministério dos Transportes (MT) e o governo do estado 
do Maranhão, a Emap é a responsável por gerenciar o Porto do Itaqui.12

12. Informações adquiridas nos sites: <http://www.ma.gov.br> e <http://www.portodoitaqui.ma.gov.br>.
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TABELA 10
Cinco maiores empreendimentos públicos na RMGSL (2011-2013)

Empreendimento
Descrição Ano de início  

da implantação
Localização 
(município)

Valor do  
investimento (R$)

Residencial Eco 
Tajaçuaba Etapa I e II

Casa/loteamento com 1 mil unidades contratadas. 2013 São Luís 61.311.224,48

Loteamento Jardim 
Primavera II

Casa/loteamento com 880 unidades contratadas. 2013 Paço do Lumiar 53.680.000,00

Urbanização da Ponta 
da Areia

Complementação do molhe de pedras para futura 
implantação de marina. Urbanização de parte da orla da 
península, incluindo passeios, ciclovia e praças e quiosques.

2013 São Luís 40.776.446,03

Condomínio Gran 
Village Eldorado

Casa/loteamento com 288 unidades contratadas. 2012 São Luís 37.440.000,00

Condomínio Maraville  Casa/loteamento com 280 unidades contratadas. 2012 São Luís 33.644.000,00

Fonte: Sedinc (2013).

Embora estes projetos na área de habitação visem a objetivos que estão associados à 
diminuição do deficit habitacional e à redução de assentamentos precários, observa-se que 
tais projetos trazem poucos bônus às cidades e RMs, e sim alguns ônus que se desdobram 
em mais problemas às demais FPICs. Tais programas alinham-se ao favorecimento de 
interesses privados, pensamento explicitado em Maricato (2013, p. 23): “Foram lançados 
o PAC II e o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, desenhado por empresários 
da construção e do mercado imobiliário em parceria com o governo federal. Teve então 
início um boom imobiliário de enormes proporções nas grandes cidades”.

Na RMGSL, observa-se uma rapidez na construção de condomínios residenciais que 
não é compatível com o gerenciamento e operacionalização de serviços públicos necessários. 
Os condomínios são construídos, em sua maioria, em locais longínquos, sem infraestrutura 
de saneamento ambiental (esgotamento, abastecimento de água e manejo de resíduos 
sólidos), pavimentação asfáltica e transporte público, visto que não existe previsão para 
expansão de linhas e frota de ônibus, nem para a criação de novos modais de transporte. 
Além dessa carência de infraestrutura, para atender aos novos moradores, é necessária 
a ampliação das redes de educação e saúde que já se encontram precarizadas, ou seja, 
esgarçando as responsabilidades das administrações municipais.

Esse cenário evidencia que a crise da moradia, um dos grandes gargalos da 
problemática urbana atual, não se restringe apenas ao termo quantitativo da habitação, 
mas perpassa por todas as questões que envolvem a política urbana e tem como principais 
impactados os beneficiários do programa de habitação de interesse social.  Na RMGSL, 
além do lento processo para a resolução da caótica realidade habitacional, observa-se ainda 
um grande entrave na consolidação e implantação do PMCMV, devido à falta de extensões 
de terras com valor acessível para a construção das residências nas áreas urbanizadas, sendo 
estas encontradas em locais distantes do centro da cidade ou ditas periferias.

Quanto aos investimentos privados, os cinco principais empreendimentos 
implantados ou em implantação, nos últimos dois anos (tabela 11), são preponderantemente 
para o atendimento do setor de serviços.
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TABELA 11
Cinco maiores empreendimentos privados na RMGSL (2011-2013) 

Empreendimento
Descrição Ano de início  

da implantação
Localização 
(município)

Valor do investimento 
(R$ milhões)

Agente privado 
responsável

Construção de centro 
empresarial

Centro empresarial (seis torres) 2011 São Luís 740
Construção de 
centro empresarial

Construção do 
Shopping da Ilha

Construção do Shopping da Ilha 
– Área Bruta Locável (ABL) de 
43 mil m2, com 270 lojas

2011 São Luís 240
Construção do 
Shopping da Ilha

Construção do Golden 
Shopping Calhau 

Construção do Golden Shopping 
Calhau (4 megalojas, 6 lojas 
âncora e 158 lojas satélites)

2013 São Luís 200
Construção do 
Golden Shopping 
Calhau 

Construção de 
Shopping Pátio Norte

Construção de Shopping Pátio 
Norte (124 lojas satélites, 7 
âncoras; ABL: 24 mil m2)

2013
São José de 

Ribamar
100

Construção de 
Shopping Pátio 
Norte

Ampliação do São Luís 
Shopping

Ampliação do São Luís Shopping 
(ABL: 22,4 mil m2)

2013 São Luís 100
Ampliação do São 
Luís Shopping

Fonte: Sedinc (2013).

Entre os atores privados responsáveis pelos empreendimentos apresentados na 
tabela 11, destacam-se o Grupo Sá Cavalcante, São Luís Malls, Grupo Canopus, Grupo 
Claudino e BR Malls.

O Grupo Sá Cavalcante foi fundado em 1974 e atualmente está presente nos 
estados do Espírito Santo, Maranhão, Pará, Piauí e Rio de Janeiro. A partir do ano de 
1996, o grupo passou a atuar mais diretamente no ramo dos shopping centers, em todas 
as etapas: construção, incorporação e administração. Eles também atuam em áreas como 
comunicação, através da TV Capixaba, e ainda, na área alimentícia, como franqueado 
de Bob’s e Spoleto.13 Este grupo é responsável pelos dois maiores investimentos privados 
em implantação nos últimos dois anos na RMGSL, totalizando um investimento de 
R$ 980 milhões.

O Grupo Canopus atua no ramo da construção civil há 35 anos. Além do Shopping 
Pátio Norte, em São José de Ribamar, este grupo também é responsável atualmente 
por muitos dos empreendimentos habitacionais que estão em implantação na Ilha 
do Maranhão.

O Grupo Claudino atuou, inicialmente, no ramo comercial com a loja varejista 
Armazém Paraíba, inaugurada, a primeira, em 1958, na cidade de Bacabal – MA. 
Atualmente, é uma das maiores redes varejistas do Brasil, tendo incorporado empresas 
de outros ramos, tais como o Teresina Shopping, o São Luís Shopping, o Frigotil, a Sucesso 
Publicidade, a Halley Gráfica e Editora, a Collon, a Houston e outras.14 No ano de 
2013, associou-se ao Grupo BR Malls para realizar a expansão do São Luís Shopping. 
Esta mesma empresa, fundada em 1949 e denominada Ecisa, começou atuando na 
construção de estradas, viadutos, vias elevadas etc. A partir da década de 1970, começou 
a investir no ramo dos shopping centers. Atualmente, tem participação em 51 shoppings 
localizados em todas as regiões brasileiras.15

13. Fonte: <http://www.sacavalcante.com.br/>.

14. Fonte: <http://www.grupoclaudino.com.br/>.

15. Fonte: <http://www.brmalls.com.br/main.asp>.
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Estes empreendimentos, públicos ou privados, que somam vultosa quantia de 
investimentos estão inseridos em um contexto de interesses econômicos que extrapolam 
os limites do município polo. Com essa percepção, questiona-se em que proporções 
esses empreendimentos suprem as necessidades do cidadão metropolitano, quais são as 
implicações nas demais FPICs, como transporte e saneamento, e quais interesses podem 
ser elencados.   

É importante ressaltar que embora a crescente ocupação do solo dos demais 
municípios da RM seja uma realidade, a maioria dos grandes empreendimentos está 
localizada em São Luís, ou seja, na metrópole, destinando-se aos demais municípios apenas 
os empreendimentos residenciais e de serviços, como shopping centers e supermercados.

Avaliação da governança metropolitana relativa à FPIC uso do solo

O “desenvolvimento” industrial decorrente da implantação dos grandes empreendimentos 
gerou a grande cidade metropolitana dos nossos dias, cujo crescimento econômico e 
populacional acelerado amplia a urbanização de áreas próximas interligando núcleos 
vizinhos, subordinados a administrações autônomas e diversas, agravados pela especulação 
imobiliária. Essa continuidade urbana que abrange vários núcleos subordinados a 
municípios diferentes gera problemas específicos que demandam solução uniforme e 
comum, ou seja, é necessária a criação de mecanismos de gestão para essas funções 
públicas de maneira compartilhada na RMGSL.

Quanto à questão da gestão compartilhada, apesar de existir no plano legal, a LCE 
no 069/2003 que institui a RMGSL não foi suficiente para efetivar a gestão metropolitana 
e garantir uma administração mais específica para as demandas apresentadas nesses 
espaços. Passados dez anos da criação da LCE no 069/2003, e da própria dinâmica da 
RMGSL ter sofrido mudanças no cotidiano de suas cidades integrantes, a revisão dos 
dispositivos legais, principalmente quanto às questões do uso do solo metropolitano, 
torna-se imprescindível que sejam feitas atualizações na legislação vigente.

Essa necessidade de se formular estratégias de gestão compartilhada é oriunda 
de algumas problemáticas já bastante discutidas na Ilha, como os limites territoriais, 
característica da RMGSL que é desfavorável, pois numa RM em que os limites de cada 
município não são claros aumenta a possibilidade de existirem áreas com dificuldades 
de terem seus direitos atendidos pelos serviços básicos de infraestrutura, impedindo, 
assim, o acesso a serviços básicos da política urbana.

Ainda sobre a questão de indefinição de fronteiras na Ilha do Maranhão, identificada 
pelos próprios administradores municipais como um problema ainda pendente de 
esclarecimento e solução, tem-se a seguir a explicação do estudioso Frederico Burnett 
(2012b, p. 23), que faz a seguinte pontuação sobre essa discussão.

Provocado pela conurbação ocorrida entre São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, o debate 
aconteceu em função da revolta de moradores de inúmeros bairros, implantados nos limites 
municipais, que estavam sendo ignorados pelos serviços públicos de infraestrutura, transporte e 
segurança. A questão, que dificultava a contagem do IBGE, era sistematicamente contestada e recebida 
com desconfiança pelos municípios, pois o instituto se baseava em limites contraditórios (...). Apesar 
de ser um problema eminentemente técnico, a indefinição dos limites municipais da Ilha do Maranhão 
ganhou foros de tema central da questão metropolitana.
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Percebe-se que as administrações municipais doaram grande esforço para a resolução 
dos limites territoriais, porém, verifica-se que a insatisfação diz respeito à contagem 
realizada pelo IBGE. Para os municípios seria e é interessante, em termos quantitativos, 
a definição do território, porque isso implicaria diretamente os repasses do Fundo de 
Participação Municipal (FPM). Ou seja, as prefeituras se sentiam prejudicadas com o 
repasse por entederem que os cálculos do IBGE, com base no número de habitantes, 
encontravam-se errados pela ausência de definição de limites.

Verifica-se com esse cenário que durante um largo período a pauta de debates 
desses municípios esteve relacionada aos limites, deixando em segundo plano da agenda 
política debates importantes sobre questões relacionadas com as condições de vida e a 
qualidade ambiental da população da Ilha, temas estes de grande relevância e interesse 
para a sociedade e os estudiosos sobre o assunto – a dinâmica econômica e ambiental 
da RMGSL sofreu grandes impactos nessas últimas décadas demandando dos gestores 
solução uniforme e comum.

2.2 Saneamento ambiental

Entre os principais sistemas da infraestrutura urbana, está o de saneamento básico, cujas 
ações, por meio da preservação do meio físico e da saúde pública, têm como alvo essencial 
a vida humana. Teoricamente, de acordo com a Lei Federal no 11.445/2007, o saneamento 
básico, concebido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 
destinado a garantir o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza 
urbana, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, 
deveria ser prioridade da administração pública em todas as suas esferas, assim como da 
sociedade civil, pois são condições essenciais à melhoria na qualidade de vida da população.

No Brasil, ao longo do tempo e de acordo com a região, os serviços de saneamento 
têm sido tratados de maneiras diferentes que podem ser descritas por níveis como “(...) 
individual e coletivo, com a influência preponderante de aspectos econômicos, sociais, 
políticos e culturais” (Rubinger, 2008, p. 7). Assim, em períodos distintos observam-se 
ações desintegradas, executadas seja por particulares, seja por regiões isoladamente, sem 
um planejamento integrado. As ações coletivas identificadas estão sempre associadas aos 
interesses das elites, sendo pontuais e insuficientes, existindo apenas em áreas de interesse 
econômico (Rubinger, 2008).

Mudanças institucionais aconteceram, ao longo dos anos, contudo, merece destaque 
a era do Plano Nacional de Saneamento Básico (Planasa) que, segundo a Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), foi marcado por:

a) proliferação de mecanismos de estabelecimento de preços permeados pela unilateralidade; 
b) dependência de política de subsídios cruzados; c) centralização da política de saneamento com 
preponderância das determinações federais e estaduais; d) aumento na prestação dos serviços, 
principalmente distribuição de água; e) pouca ou nenhuma ingerência dos municípios na operação 
ou aos modelos tarifários utilizados; e f ) pouca participação do setor privado (Fipe, 2014, p. 270).

Apesar do importante crescimento promovido pelo Planasa na área do saneamento, 
a situação do saneamento no Brasil ainda tem muitos deficit, 

(...), pois parcelas significativas da sua população não têm acesso aos benefícios do saneamento 
ambiental. Essa situação é visível tanto quando se comparam as regiões do país ou quando se 
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comparam áreas da maioria das grandes cidades, e está na base dos grandes diferenciais inter e 
intrarregionais, intraurbanos e urbano rural observados nas condições de vida e de saúde. Não 
por acaso, políticas de saneamento vêm sendo identificadas como prioridades que poderiam 
reduzir esses imensos diferenciais, constituindo-se em um importante fator de equidade (Brasil, 
2004, p. 20).

De acordo com o Atlas de Saneamento de 2011, a integração entre os serviços de 
saneamento acontece em poucos estados, como São Paulo e Minas Gerais, onde se verifica 
uma cobertura significativa; em um “número expressivo de Unidades da Federação seus 
municípios não contam com o sistema de saneamento de forma integrada” (Rodrigues, 
2011, s/p.).

O retrato do saneamento descrito na citação acima é confirmado pelos dados sobre 
rede de abastecimento de água, rede de esgotamento sanitário, tratamento de esgoto e 
perdas de água no Brasil e no Nordeste. Especificamente no Maranhão, os indicadores 
do estado e de sua principal prestadora de serviços de saneamento ambiental, a Caema 
(gráfico 5), encontram-se, todos, abaixo das médias do Brasil e do Nordeste.

GRÁFICO 5
Indicadores de atendimento no Brasil, Nordeste, Maranhão e Caema 
(Em %)
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Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 2011 apud  Fipe (2014).

Apesar do destacado desenvolvimento econômico da RMGSL no cenário estadual, 
os indicadores de saneamento registrados nela refletem níveis idênticos aos do estado.  
É o que demonstram os dados sobre rede de abastecimento de água, rede coletora de 
esgoto e manejo de resíduos sólidos, vistos na tabela 12; uma análise mais criteriosa revela 
o desequilíbrio com a realidade econômica dessa RM, principalmente do município polo.
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TABELA 12
Rede de água, rede de esgoto e coleta de lixo na RMGSL

Municípios
Total de 

domicílios
Rede de água Rede de esgoto Coleta de lixo

Com rede de água % Com rede de esgoto % Com coleta de lixo %

RMGSL 359.114 265.149 73,83 141.498 39,40 308.180 85,82

Alcântara     6.074     3.495 57,54          57   0,94     1.350 22,23

Paço do Lumiar   27.114 174.46 64,34     8.004 29,52   16.682 61,53

Raposa     6.552     5.143 78,50          83   1,27     3.318 50,64

São José de Ribamar   42.562   27.706 65,10     4.136   9,72   34.494 81,04

São Luís 276.812 211.359 76,35 129.218 46,68 252.336 91,16

Fonte: IBGE (2010).

Em seguida, apresenta-se uma análise mais detalhada dos indicadores de saneamento 
nos municípios da RM, nas áreas de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário 
e de limpeza urbana, drenagem e manejo de resíduos sólidos e águas pluviais.

2.2.1 Abastecimento de água potável

Os quatro municípios da Ilha do Maranhão possuem “(...) de forma individualizada 
os seus sistemas de abastecimento de água” (São Luís, 2011, p. 62). Na cidade de São 
Luís, na sede do município de São José de Ribamar16 e no conjunto habitacional do 
Maiobão, no município de Paço do Lumiar, assim como nas áreas de conurbação entre 
São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, os sistemas de abastecimento de água 
existentes são concedidos à Caema, empresa estatal vinculada à Secretaria Estadual de 
Saúde (SES). Já nas sedes dos municípios de Raposa e Paço do Lumiar, os sistemas de 
abastecimento de água estão sob a responsabilidade dos respectivos Saaes.

O abastecimento de água em São Luís tem contribuição de água superficial e 
subterrânea e é assegurado pelo Sistema Italuís, superficial; pelo Sistema Produtor 
Sacavém, superficial e subterrânea, com poços monitorizados; pelos sistemas Paciência 
I e II e Cidade Operária, subterrânea com poços monitorizados; e por sistemas de poços 
isolados não monitorizados.

Estes sistemas são genuínos da Ilha do Maranhão, com exceção do Italuís (figura 4), 
cuja captação se dá no rio Itapecuru, município de Santa Rita, a 56 km da capital, onde 
a água recebe tratamento para se adequar ao consumo humano. O Italuís é responsável 
por 60% do abastecimento de água da cidade.

Além dos sistemas mencionados, cabe destacar o sistema produtor do Maiobão, 
responsável por parte do abastecimento público nesse bairro, localizado na área da 
conurbação entre os municípios vizinhos, de elevado adensamento populacional. 
Igualmente, vale mencionar o sistema do São Raimundo, composto por uma bateria 
de poços tubulares, responsável pelo abastecimento de uma das áreas mais povoadas do 
município de São Luís.

16. O restante do município de São José de Ribamar utiliza poços individuais para o abastecimento de água. 
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FIGURA 4
Representação do trajeto da adutora de água tratada do Sistema Italuís

Fonte: São Luís (2011, p. 72).

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação 
(nota do Editorial).

Nos municípios da RM, os mananciais subterrâneos são utilizados de forma 
descontrolada, através de poços isolados; eles alimentam diretamente a rede de 
distribuição em todas as zonas de abastecimento. Esses poços também são responsáveis 
pelo atendimento de povoados da área rural e das indústrias instaladas no Distrito 
Industrial de São Luís (São Luís, 2011). Essa, no entanto, é uma água não tratada, que 
é distribuída à população sem atentar para o padrão de potabilidade estabelecido pela 
Portaria no 2.914/2011,17 do Ministério da Saúde.

No município de Alcântara, o abastecimento de água é assegurado pela contribuição 
de água superficial oriunda do rio Peptal, e administrado pelo Sistema de Alcântara, da 
Unidade de Negócio da Caema do município de Pinheiro, Baixada Maranhense.

17. Que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade. Esta nova portaria é a quinta versão da norma brasileira de qualidade da água para consumo, 
desde 1977.
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A tabela 13 apresenta a extensão das redes dos principais sistemas produtores, por 
Unidade de Negócio da Caema, abrangência dos bairros do entorno, no município de 
São Luís e na área de conurbação com os municípios de São José de Ribamar e Paço do 
Lumiar; demonstra, assim, a cobertura do abastecimento de água na RMGSL, no que 
concerne à rede de distribuição, subadutora e adutora, em 2012.

TABELA 13
Extensão da rede, subadutora e adutora
(Em m)

Unidade de negócio Rede Subadutora Adutora Total

Cohab    581.311 11.513   21.619    614.443  

Vinhais    544.788 29.575     1.740    576.103

Cidade Operária    285.494   4.885     3.060    293.439

Centro    450.978 12.439   29.716    493.133

Anjo da Guarda    141.903   4.982     6.505    153.390

Italuís - -   65.912      65.912

Pinheiro      12.831 -     9.180      22.011

RMGSL 2.004.474 63.394 141.383 2.218.431

Fonte: Caema (2012).

2.2.2 Esgotamento sanitário

O sistema de esgotamento sanitário na RMGSL (figura 5) tem sido objeto de muitos 
estudos e planejamento, que não resultaram, contudo, em implantações satisfatórias e 
integradas. No município de São Luís, “o atendimento vem ocorrendo mais em função 
da pressão do crescimento urbano em aglomerados e áreas de maior concentração do 
que de diretrizes gerais de um planejamento global” (São Luís, 2011, p. 110). O mesmo 
ocorre nos outros municípios da Ilha do Maranhão.

O município de Alcântara não dispõe de rede coletora de esgoto sanitário. Segundo 
a prefeitura municipal, tanto na sede como nos maiores centros rurais, o descarte de 
dejetos e de águas servidas é feito em unidades sanitárias domiciliares, compostas de 
banheiros, bacias sanitárias, fossas sépticas e sumidouros. Das 204 comunidades rurais, 
65% delas utilizam esse sistema; 25% usam as chamadas fossas negras; e os 10% restantes 
não possuem padrão específico.

A tabela 14 apresenta a extensão das redes das bacias de esgotamento sanitário por 
Unidade de Negócio da Caema no município de São Luís e nas áreas conurbadas com os 
municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar. Elas caracterizam essas redes deixando 
evidente sua baixa cobertura no que concerne à extensão da coleta e emissão de esgoto.
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FIGURA 5
Sistema de esgotamento sanitário do município de São Luís

Fonte: Caema (2013).

Obs.: 1. Material gráfico de divulgação adquirido à Unidade Gestora de Projetos (UGP) da Caema.

2. Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação 
(nota do Editorial).

TABELA 14
Extensão da coletora/emissário: esgoto 
(Em m)

Unidade de negócio Rede coletora Emissário grav. Emissário rec. Total

Cohab 235.579   4.939 13.005 253.523

Vinhais 235.66   8.002 38.471 282.142

Cidade Operária 139.320   2.305   8.002 149.627

Centro 235.621      750   1.491 237.862

Anjo da Guarda     8.682 - -     8.682

RMGSL 854.871 15.996 60.969 931.836

Fonte: Caema (2012).

Assim como ocorre com o abastecimento de água, o esgotamento sanitário também 
deveria ser gerido pelo Saae existente nos municípios de Paço do Lumiar e Raposa, 
contudo essas autarquias municipais independentes não realizam esse serviço. Segundo 
informação da própria prefeitura de Raposa, a solução encontrada para o esgotamento 
sanitário, na maioria dos domicílios, é a individual, isto é, o uso de fossas e sumidouros 
dentro dos limites de suas propriedades.
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2.2.3 Limpeza urbana, drenagem e manejo de resíduos sólidos e águas pluviais

Em São Luís, com exceção de parte dos entulhos da construção civil e dos resíduos 
contaminados advindos de unidades de saúde, todo o resíduo sólido coletado é 
transportado até o Aterro Municipal da Ribeira; já os resíduos gerados nos serviços de 
saúde são coletados pela Serquip Tratamento de Resíduos Ltda., empresa contratada 
para esse fim.

De acordo com a proposta do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico 
(Pmisb) de São Luís (2011), baseado no relatório Diagnóstico Preliminar para Campanha 
de Comunicação Integrada para a Limpeza Urbana e Ambiental em São Luís – MA, são 
enviadas diariamente para o Aterro da Ribeira cerca de 1.400 toneladas de resíduos, 
como demonstra o gráfico 6, que apresenta uma variação temporal da quantidade de 
resíduos produzidos entre os anos de 2003 e 2009.

GRÁFICO 6
Quantidade de resíduos enviados ao Aterro da Ribeira diariamente (2003-2009)
(Em t/dia)
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Fonte: São Luís (2011, p. 88).

Os municípios da RMGSL, de um modo geral, apresentam situações preocupantes 
quanto à destinação final dos resíduos sólidos; em São José de Ribamar e em Paço do 
Lumiar encontram-se duas áreas de lixões e, em Raposa, desde os primeiros anos após 
seu desmembramento do município de Paço do Lumiar, em 1994,

o Poder Público Municipal usava terrenos próximos ao ecossistema de mangues para a deposição de 
lixo doméstico, como destaque podemos citar o Lixão da Vila Nova, que atualmente foi invadido e 
ocupado por moradores de baixa renda e que neste local construíram suas sub-habitações (Raposa, 
2013, p. 11).

A partir de 2005, por força de consórcio com a prefeitura de São Luís, o município 
de Raposa usou o Aterro da Ribeira, e isso aconteceu até meados de 2009; depois desse 
período, passou a utilizar “uma área de dentro do município de Paço do Lumiar, para 
a deposição do lixo doméstico na forma de aterro controlado e que até a presente data 
encontra-se em uso” (Raposa, 2013, p. 11).
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Quanto à coleta de lixo doméstico em Raposa, esta é realizada por profissionais 
contratados: com quatro caçambas basculantes, percorrem apenas algumas áreas da 
cidade (Raposa, 2013, p. 11), prestando assim um serviço insuficiente; esse fato ocorre, 
também, na cidade de Alcântara.

Em relação à destinação final dos resíduos sólidos em São José de Ribamar, o Imesc 
(2011, p. 37-38) relata:

explicita-se que a destinação final dos resíduos ocorre em uma área chamada Canavieira, a 4,5 km 
de distância da sede, com uma produção semanal de 450 toneladas. Próximo ao lixão (600 m) existe 
a comunidade Mutirão, local onde a população encontra-se mais vulnerável e ocorrem sérios riscos 
de perder a saúde, devido à proximidade com o local, do forte odor e da presença de grande 
quantidade de roedores e insetos, dentre outras problemáticas.

Atenta-se que a insuficiência de dados mais detalhados sobre a macrodrenagem 
urbana e coleta de resíduos sólidos em São Luís, fornecidos pelos órgãos competentes, 
prejudicou o aprofundamento sobre tal temática; assim, fica claro que existem graves 
problemas na gestão dos serviços de limpeza e drenagem urbana e que “tal precariedade 
afeta diretamente a saúde pública da população e impacta o meio ambiente local, 
tornando-se, portanto, o grande problema a ser enfrentado pelo poder público” (São 
Luís, 2011, p. 75).

Além disso, segundo a proposta do Pmisb de São Luís, no relatório síntese (2011, 
p. 91):

No município de São Luís as informações inerentes às estruturas de drenagem existentes são 
pulverizadas, não existindo um cadastro atualizado de localização e condição operacional de bocas 
de lobo, galerias e canais, o que dificulta sobremaneira a elaboração de um diagnóstico da situação 
do serviço. Um diagnóstico específico de drenagem, com a integração das informações, deve ser 
contemplado por um Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais.

2.2.4 Histórico e caracterização da gestão da FPIC

Ao longo dos últimos anos, a FPIC saneamento ambiental, principalmente depois da 
recente Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB), “vem passando por mudanças 
em seu marco legal e institucional que motivam uma série de discussões acerca das 
alternativas de provisão de serviços e viabilidade de atingir as metas de universalização” 
(Nadalin, Lima Neto e Krause, 2013, p. 225).

A propósito, essa lei é o marco regulatório dessa política pública que estabelece 
as diretrizes nacionais para o saneamento básico, trazendo, no Artigo 2o, os respectivos 
princípios fundamentais, como, universalização do acesso, integralidade e abastecimento 
de água; esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, realizados 
de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente, dentre outros.

Assim como o Estatuto das Cidades, a LNSB priorizou a obrigatoriedade de 
os municípios realizarem seus planos de saneamento dentro das diretrizes por ela 
estabelecidas e no prazo estipulado no Artigo 26 do Decreto no 7.217/2010, § 2o; 
a partir do exercício financeiro de 2014 essa será a condição para o acesso a recursos 
orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por 
órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de 
saneamento básico.
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Outra política importante para os municípios diz respeito aos resíduos sólidos. 
Sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos a Lei Federal no 12. 305, de 2 de agosto 
de 2010, em seu Artigo 4o preconiza que:

a Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, 
diretrizes, metas e ações adotados pelo governo federal, isoladamente ou em regime de cooperação 
com estados, Distrito Federal, municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.

Entre os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos tem-se a exigência 
da elaboração dos planos de resíduos sólidos pelos estados e municípios, de acordo com 
o que dispõem as diretrizes e metas dessa política. É importante destacar que essa mesma 
lei determina que os estados, além dos seus próprios planos, poderão elaborar planos 
específicos direcionados às RMs. De acordo com § 2o do Artigo 17, da Lei Federal  
no 12.305/2010, a elaboração e a implementação pelos estados de planos de RMs  
“dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos municípios envolvidos e não excluem 
nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos municípios previstas por esta Lei”.

Estrutura institucional e normativa

Analisando a estrutura institucional e normativa a partir da LCE no 069/2003, que dispõe 
sobre a RMGSL, verifica-se a inexistência de uma gestão metropolitana relacionada ao 
saneamento básico; a governança dessa FPIC, na RM, acontece de forma isolada através 
da Caema, em especial a exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotos sanitários; das Secretarias Municipais referentes a obras e serviços, e dos Saaes 
de Raposa e Paço do Lumiar. Essa gestão será analisada no item 2.2.5 deste relatório.

A LNSB dispõe que esse serviço público deverá ser regulado por agência específica 
que tenha, de acordo com o Artigo 21: “independência decisória, incluindo autonomia 
administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora, transparência, 
tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões”.

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Maranhão (Arsep) foi criada pela 
Lei Estadual no 8.915/2008. “Atualmente, está regulada pela Lei Estadual no 9.449/2011 
e pelo Decreto Estadual no 27.827/2011. Trata-se de autarquia estadual sob regime 
especial, dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada à Casa Civil do 
Governo do Estado” (Fipe, 2014, p. 37). Segundo informações do relatório da Fipe, a 
sua gestão ainda não se encontra estruturada.

O atual cenário evidencia que a ausência de gestão compartilhada das FPICs, entre 
elas o saneamento, resulta na falta do adequado atendimento dessas funções públicas; 
os problemas relacionados a essa FPIC perpassam todos os municípios que integram 
a RMGSL, ou seja, extrapolam o interesse municipal, perpetuando velhas e novas 
problemáticas pela falta de normativos adequados e gestão compartilhada.

Apesar de a CF/1988 em seu Artigo 30, inciso V, tratar da competência do 
município para a prestação dos serviços de interesse local, Alceu de Castro Galvão 
Junior et al. (2009) apresentam a seguinte consideração acerca do tema:

(...) a divergência sobre os serviços que se enquadrariam no interesse local torna razoavelmente 
complexa a definição da competência dos diversos níveis de poder com relação aos sistemas de 
saneamento. Essa competência é difusa na Constituição Federal de 1988 e nas leis que regulam 
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o assunto. As leis estaduais que dispõem sobre a matéria vêm sendo questionadas por ações de 
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.

Com relação ao papel dos Entes Federados sobre a titularidade dos serviços de 
saneamento, recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) no 1.842, “referente à transferência da titularidade dos 
serviços de saneamento para o estado do Rio de Janeiro, no âmbito da RM do Rio de 
Janeiro e da Microrregião dos Lagos” (Nadalin, Lima Neto e Krause, 2013, p. 257). 
Esses mesmos autores diante do julgado do STF realizaram a seguinte ponderação.

Foi decidido que a titularidade será compartilhada entre municípios e estado, e que nenhum dos 
participantes poderá impor sua vontade aos demais. Assim, seria preservada a autonomia municipal, 
mantendo o papel do estado principalmente como instituidor de entes regionais que atuem como 
poder concedente, planejem, regulem e fiscalizem as funções publicas de interesse comum. 

De acordo com o Acórdão proferido pelo STF acerca da ADI no 1.842, “a função 
pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter 
natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, nos termos do Artigo 25, § 3o, da Constituição Federal’’.

Instrumentos de planejamento e gestão

Não há plano de saneamento metropolitano nem dos municípios que integrem a 
RMGSL; tampouco, há um plano de saneamento do estado; mas, atualmente, todos 
os municípios da RM estão em processo de elaboração dos seus respectivos planos de 
saneamento municipais; a Lei Federal no 11.445/2007 estabelece, sob penalidade, o 
exercício de 2014, como prazo limite para fazê-lo.

Dos municípios da RM, observa-se que o de São Luís está finalizando os 
procedimentos para aprovação do seu Pmisb, já tendo contratado o serviço de um 
consórcio para viabilização do estudo e elaboração de uma proposta do plano e 
recentemente foram realizadas pela prefeitura audiências públicas para discutir o 
conteúdo do Pmisb.

São José de Ribamar é outro município que já contratou os serviços da empresa 
que realizará os estudos para a proposta do plano de saneamento; no momento, as 
informações recebidas se limitam ao serviço contratado. Além disso, o município de 
Paço do Lumiar realizou o diagnóstico sobre a situação de saneamento básico, em 
conjunto com São José de Ribamar, dando assim origem a um relatório e à proposta 
de um plano de saneamento ambiental para Paço do Lumiar, a qual já foi discutida em 
audiência pública.

Projetos de investimento e recursos para o financiamento

Com base na LCE no 069/2003, assim como acontece na FPIC uso do solo, não há 
carteira de projetos e investimentos vinculados ao Plano de Desenvolvimento Integrado 
da Grande São Luís com alguma definição de responsabilidade sobre um plano 
regional de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Além disso, não existindo fundo 
metropolitano nem, tampouco, dispositivo na LCE no 069/2003 que esclareça sobre 
a fonte de recursos para os investimentos, a governança desta FPIC tem, como fonte 
principal, recursos oriundos do governo federal através do PAC, com contrapartidas 
estadual e municipal, quando houver.
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2.2.5 Análise da efetividade do arranjo de gestão e da governança metropolitana

Análise da dinâmica socioeconômica e suas interfaces com o saneamento ambiental

Historicamente, os serviços de abastecimento de água em São Luís foram prestados por 
empresas privadas; inicialmente, por empresários membros da Associação Comercial do 
Maranhão e, posteriormente, pela Companhia Anil, a partir de 1850, e pelas empresas 
Companhia das Águas São Luíz e Ulen & Company, entre 1874 e 1922.

Em 1947, pela primeira vez, o governo do Maranhão, pelo Decreto-Lei no 1.491, 
criou uma autarquia estadual, para execução dos serviços de águas, esgotos, luz e tração 
(Saeltpa), com sucessivas alterações nas competências e na própria autarquia. Em 1958, 
houve uma nova reestruturação dos serviços, em que foi criado o Departamento de Águas 
e Esgotos Sanitários (Daes), desvinculando esses serviços da Saeltpa. Esse departamento 
foi posteriormente incorporado à Companhia de Saneamento de São Luís, a Sanel, pela 
Lei no 2.078, em 7 de julho de 1968.

Em 1966, o Decreto no 2.653 instituiu a Caema, empresa de economia mista de 
direito privado voltada, inicialmente, para ocupar o vazio de ações de saneamento no 
interior do estado; a Sanel foi incorporada à Caema em 1972. Já no ano de 2010 a 
Caema passa a se chamar Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão. A figura 
6 ilustra o organograma geral da companhia.

Atualmente, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são 
prestados em 143 municípios no estado do Maranhão pela Caema, por concessão. 
Mesmo prestando serviços a todos esses municípios, essa empresa “não é autossustentável 
financeiramente, dependendo de repasses do governo do estado para completar o 
custeio e realizar investimentos” (Maranhão, 2012, p. 53), além de acessar recursos de 
programas nacionais.

Por força da Cláusula 1a, do Termo de Ratificação Contratual, de 1996, o município 
de São Luís concede, à Caema, a prestação dos serviços de água e esgoto: “Cláusula 1a: 
A CAEMA tem concessão para planejar, de comum acordo com o CONCEDENTE, 
e executar, operar e explorar, em caráter de exclusividade, os serviços públicos de 
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, bem como realizar as obras de 
saneamento a eles necessários”.
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FIGURA 6
Organograma geral da Caema
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e atendimento ao
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Fonte: Site da Caema.

Em Paço do Lumiar, o Serviço Autônomo de Águas (SAA) instituído pela Lei 
no 62/1971 passou a se chamar Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (Saae) pela 
Lei no 507/2003, entidade autárquica municipal que tem como finalidade a administração 
dos serviços operacionais de captação, distribuição e manutenção de sistema de água e de 
esgotamento sanitário no âmbito do território desse município. Já o Saae de Raposa foi 
criado pela Lei no 002/1997 e possui as mesmas atribuições do Saae de Paço de Lumiar.

A prefeitura de São Luís, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos (Semosp), é responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário em parte do seu território, não cobertos pela rede da Caema, além da totalidade 
dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
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Segundo a proposta do Pmisb de São Luís, no relatório síntese: 

Com relação aos serviços de abastecimento de água, a prefeitura é responsável pela operação de 
parte da margem esquerda do rio Bacanga (bairros Sá Viana, Vila Embratel e Campus UFMA) e da 
Cidade Operária. No tocante aos serviços de esgotamento sanitário, a prefeitura é responsável pela 
margem esquerda do rio Bacanga e parte da margem direita (bairros Pindorama e Coroadinho) 
(São Luís, 2011, p. 50).

Já os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de drenagem e 
manejo de águas pluviais são de responsabilidade direta da prefeitura de São Luís. Quanto 
aos serviços de limpeza urbana, especificamente, a Semosp, nos últimos anos, vem 
terceirizando todos os serviços, ficando apenas com a responsabilidade da fiscalização. 
O mesmo ocorre em São José de Ribamar e Paço do Lumiar, que contratam uma empresa 
para a realização da coleta de lixo; a Semosp e a Sinfra, respectivamente, cuidam da 
fiscalização desse serviço.

Quanto aos investimentos em infraestrutura, tem-se o Projeto de Esgotamento 
Sanitário de São Luís, uma realização do governo federal, via MCidades, em parceria 
com o governo estadual, por meio da Caema, como visualizado na figura 7.

FIGURA 7
Evolução das obras do PAC em São Luís

Fonte: UGP – Caema.

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota 
do Editorial).
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Segundo a Caema, como benefícios da implantação das obras do PAC esperam-se 
a expansão da cobertura de serviços de esgotamento sanitário dos atuais 10% para 90%; 
a despoluição ambiental e a melhoria das condições de banho das praias; a redução 
de doenças de origem hídrica, diminuindo a mortalidade infantil; a elevação dos 
níveis de qualidade de vida e da salubridade de maior parte da população da cidade; a 
melhoria das condições de urbanização, pela implantação de serviços urbanos adicionais, 
como drenagem e pavimentação e o desagravo das penalidades impostas à Caema em 
decorrência da poluição das praias.

Governança no saneamento ambiental metropolitano: a questão do saneamento ambiental e da 
expansão da infraestrutura urbana (água, esgoto, macrodrenagem, resíduos sólidos)

A respeito dos projetos de investimentos e recursos de financiamento específico da FPIC 
saneamento ambiental, foram identificados dois empreendimentos públicos de grande 
porte (a partir de R$ 100 milhões) implantados ou em implantação, nos últimos cinco 
anos (2008 a 2013) na RMGSL, no valor total de R$ 232.504.451,69 (tabela 15).

TABELA 15
Grandes empreendimentos do saneamento na RMGSL (2011-2013)

Empreendimento Descrição
Ano de início 

da implantação
Localização  
(município)

Valor do 
investimento 

Principal fonte 
de recursos

Ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário dos 
Sistemas Anil, Vinhais e São 
Francisco – São Luís-MA

Construção de uma estação de 
tratamento de esgoto (ETE); 
estações elevatórias de esgoto 
(EEEs); tubulações de transporte e 
coleta de esgoto, ligações prediais 
de esgoto e kits sanitários nas 
bacias do Vinhais, Anil e São 
Francisco (município de São Luís)

2012 São Luís 125.616.858,07
Governo federal/
MCidades 
(PAC1)

Adequação do Sistema de 
Abastecimento de Água – 
recuperação e relocação 
da adutora Italuís 1a Etapa 
(trecho que passa pelo 
Campo de Perizes) – São 
Luís-MA

Relocação e substituição da 
tubulação da adutora de água 
tratada do Sistema Italuís no 
trecho do Campo de Perizes

2012 São Luís 106.887.593,62
Governo federal/
MCidades 
(PAC1)

Fonte: PAC (2012); Sedinc (2013).

Esses empreendimentos são financiados pelo PAC/MCidades, e, no geral, visam à 
redução de deficit no esgotamento sanitário e no abastecimento de água.

O empreendimento Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) dos 
Sistemas Anil, Vinhais e São Francisco de São Luís-MA, de grande porte, contempla 
a construção de uma ETE, de EEEs e de tubulações de transporte e coleta de esgoto, 
ligações prediais de esgoto e kits sanitários, nas bacias do Vinhais, Anil e São Francisco, 
no município de São Luís.

Já o outro empreendimento, também de grande porte, relaciona-se ao abastecimento 
de água na Ilha do Maranhão, tendo como objetivo a relocação e substituição da tubulação 
da adutora de água tratada do Sistema Italuís, no trecho do Campo de Perizes, situado 
na área de acesso à Ilha do Maranhão, ainda no continente.

Os principais recursos do PAC destinados especificamente à RMGSL são originários 
da União, sendo o MCidades o agente responsável pelos maiores empreendimentos 
públicos implantados ou em implantação nos últimos dois anos; por sua vez, o principal 
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agente público responsável por esses empreendimentos, em nível local, é a SES, através 
da Caema, por sua UGP.

As obras do PAC na RM, com seus vultosos investimentos, materializam metas 
específicas do objetivo nacional do programa na área do saneamento, que é o de promover 
“(...) o acesso de 7 milhões de domicílios aos serviços de abastecimento de água;  
7,3 milhões de domicílios aos serviços de esgotamento sanitário; e 8,9 milhões de 
domicílios à coleta adequada de resíduos sólidos” (Lima e Marques, 2012, p. 35); são 
importantes para melhorar a situação do saneamento ambiental na RM, embora seja de 
se reconhecer que ainda são insuficientes para sanar todas as suas grandes deficiências.

O fato de esses empreendimentos em esgotamento sanitário se localizarem no 
município de São Luís faz com que atendam, apenas indiretamente, os demais municípios 
da RM, ou seja, melhoram a qualidade da utilização das bacias hidrográficas; embora, 
ressalve-se, isso ocorra apenas nas localidades sob responsabilidade da Caema, ficando 
descobertas as áreas abrangidas pelas Saaes. A situação mais delicada é a do município 
de Alcântara que não possui rede coletora de esgoto e para o qual não está destinado 
nenhum empreendimento nessa área, nas primeiras fases do PAC.

A inexistência de qualquer empreendimento ou investimento na área de coleta de 
resíduos sólidos, até mesmo, de fomento a cooperativas de coleta seletiva, e, ainda, a 
possibilidade de esses empreendimentos não acompanharem a atual demanda provocada 
pelas obras comerciais e residenciais evidenciam a razão de aqueles recursos serem 
considerados insuficientes.

A realidade ainda precária dos serviços de saneamento na RMGSL é compartilhada 
por várias cidades brasileiras, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país, as 
quais acompanham uma situação mundial, comprovada pela descrição a seguir: 

(...) 40% da população mundial continuam [sic] sem saneamento básico. Segundo dados da 
ONU, aproximadamente 1,5 milhão de crianças morrem ao ano no mundo em consequência 
da carência de água potável, saneamento ambiental adequado e condições higiênicas saudáveis. 
Estima-se que cerca de 42 mil pessoas morram semanalmente devido a doenças relacionadas com 
a qualidade ruim da água que consomem e por falta de saneamento ambiental adequado. Dados 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef ) apontam que na América Latina e Caribe 
a segunda causa de mortalidade infantil, depois das doenças respiratórias, é a diarreia causada 
por infecções transmitidas das mãos sujas para a boca. E, embora a situação tenha melhorado 
na região nas últimas décadas, atualmente, mais de 100 milhões de pessoas, na região, não têm 
saneamento básico. Pesquisas da ONU revelam ainda que, em 2004, apenas 59% da população 
mundial tinham acesso a qualquer local com saneamento adequado (Bezerra, 2008, s/p.).  

Observando esse quadro caótico descrito, pode-se concluir que, embora exista uma 
percepção da intrínseca relação entre política sanitária e saúde, a ação de gestores e do 
restante da sociedade caminha em sentido oposto, pois parece não se dar conta dessa 
relação; não há dúvida de que esse fato agravou, e muito, o quadro do saneamento 
ambiental ao longo dos anos. 

O Brasil, buscando reverter essa situação, fixa um prazo de vinte anos para a meta 
de universalizar os serviços de saneamento básico. Entretanto, de acordo com Édison 
Carlos (2013, s/p.), presidente do Instituto Trata Brasil, preocupado com os dados do 
ranking do saneamento, para o cumprimento dessa meta, “teríamos de investir, em 
média, 15 a 16 bilhões/ano, mas ainda não passamos dos 9 bilhões de reais por ano”.
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Então, a urgência na otimização dos investimentos em saneamento deve-se ao fato 
de ser uma das principais formas de se reverter o quadro da situação vigente, já que 
“segundo o Ministério da Saúde, para cada R$ 1,00 investido no setor de saneamento, 
economiza-se R$ 4,00 na área de medicina curativa” (Imesc, 2012, p. 70).

Avaliação da governança metropolitana relativa à FPIC saneamento ambiental

Na análise dos serviços da FPIC saneamento ambiental, foi possível caracterizar a 
cobertura dos serviços de água, esgoto e resíduos sólidos nos municípios da RMGSL, 
que tratam de forma não integrada a sua governança. Foram detectadas, também, lacunas 
existentes na prestação desses serviços, que intensificam os problemas ambientais e de 
saúde decorrentes do crescimento urbano na RM.

Na Ilha do Maranhão, vivenciam-se situações que não conciliam a oferta dos 
serviços de infraestrutura de saneamento e o atendimento à demanda da população, com 
consequências diretas e indiretas sobre a qualidade de vida do cidadão metropolitano. 
Segundo Silva et al. (2013, p. 4-5):

tal situação se agravou, sobretudo, a partir da década de 1950 em razão do fenômeno da migração 
de grandes contingentes populacionais do campo para a cidade o qual não foi acompanhado de 
políticas públicas voltadas ao ordenamento eficaz da ocupação do solo e da expansão urbana, bem 
como da ampliação concomitante da oferta de serviços públicos de infraestrutura, particularmente 
no que se refere ao esgotamento sanitário. De modo que, além do atendimento insuficiente à 
população, tem-se ainda a ausência de um sistema de tratamento de esgoto e a baixa abrangência 
e eficácia do gerenciamento dos serviços.

Esse retrospecto histórico traz consequências ambientais que se somam aos reflexos 
de base econômica, propiciando dificuldades ao desenvolvimento de atividades turísticas, 
“visto que monitoramentos realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais têm constatado níveis preocupantes de poluição nas praias de São Luís, 
além dos rios Anil e Bacanga e Lagoa da Jansen” (Silva et al., 2013 , p. 5).  A deficiência 
nas atividades turísticas e a poluição das praias são intensificadas devido à insuficiente 
cobertura de rede de tratamento de esgotamento sanitário, agravando as condições de 
saúde da população, principalmente as relacionadas às doenças de veiculação hídrica.

É importante ressaltar que os principais problemas de interesse intermunicipal 
dizem respeito à poluição das bacias hidrográficas, sendo o lançamento de esgotos e lixo 
as principais causas da depreciação da qualidade das águas a jusante de São Luís. Na Ilha 
do Maranhão, as bacias são formadas principalmente pelos rios Anil, Bacanga, Calhau, 
Pimenta, Tibiri, Paciência, Santo Antônio (Cururuca), Estiva, Coqueiro, Cachorros, 
dentre outros. Estes deságuam em várias direções da Ilha, em áreas de dunas e praias, à 
exceção dos rios Anil (com 13,8 km de extensão) e Bacanga (com 9,5 km) que drenam 
para áreas de manguezais, formando um grande estuário.

Nesse contexto, as bacias hidrográficas deveriam ser amplamente trabalhadas como 
unidades de gestão, com fiscalização e monitoramento de suas condições ambientais, 
para atender interesses específicos da Política Estadual de Recursos Hídricos, como:

assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; a prevenção e 
defesa contra eventos hidrológicos críticos; a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas; 
o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos; e a conservação e a proteção permanente de áreas 
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dotadas de características fisiográficas indutoras de recarga natural de aquíferos para a manutenção 
da dinâmica das águas superficiais (Artigo 3o da Lei Estadual no 8.149/2004).

Outro problema ambiental de grande visibilidade relaciona-se à destinação final 
dos resíduos sólidos do município de São Luís, o Aterro Municipal da Ribeira, o único 
identificado como “Aterro Controlado”. 

A destinação final dos resíduos de São Luís, até início dos anos 1990 do século 
XX, ocorria no Lixão do Jaracati; a partir de 1993, passou a concentrar-se no Aterro da 
Ribeira, localizado a 15 km da sede municipal e a 1,27 km das residências.

O Aterro da Ribeira teve sua licença cassada em 1996, pois não estava adequado 
às normas da NBR 8419/1984, que trata dos projetos sanitários. Ressalta-se que, em 
2001, foi emitido um laudo técnico que desaprovou a utilização da área para a atividade 
de destinação final de resíduos, sob a alegação de que:

havia exposição de risco à saúde da população próxima (o projeto cinturão verde da prefeitura de 
São Luís encontra-se na área do aterro); contaminação do riacho do Sabino (afluente do rio Tibiri 
que recebe o chorume); e perigo em relação aos pousos e decolagens dos aviões, pela proximidade 
com o aeroporto Marechal Cunha Machado, uma vez que o lixão atraía grande quantidade de aves, 
principalmente Coragypsatratua (urubu) (Imesc, 2011, p. 37).

Segundo a Semosp de São Luís, são destinadas ao Aterro da Ribeira, em média, 
1.400 toneladas de lixo por dia. Convém destacar que, em torno de 36% do lixo 
domiciliar/comercial de São Luís, é potencialmente reciclável; 34% são resíduos da 
construção civil, sendo estes direcionados para a usina de reciclagem no Parque Vitoria 
(Imesc, 2011).

Toda essa problemática foi agravada, nos últimos anos, pelo grande volume de 
empreendimentos em implantação, tais como os da política habitacional do governo 
federal e a construção de shopping centers e de condomínios de alto padrão, por exemplo.

Nesse universo, há o paradoxo da implantação dos empreendimentos do PMCMV 
que, enquanto “política social”, tem atendido ao seu propósito de reduzir o deficit 
habitacional no Brasil. Constata-se, porém, que a busca por essa redução tem-se pautado 
na simples questão numérica; ou seja, a solução do problema se delimita a termos 
quantitativos, pois, tanto administradores públicos, quanto empresas privadas ignoram os 
aspectos qualitativos da inter-relação habitação-redes de infraestrutura-serviços urbanos 
coletivos, imprescindíveis para que a política urbana se materialize em sua totalidade.

A problemática se confirma a partir da escolha dos locais onde serão construídos 
esses empreendimentos; “geralmente desmata-se uma grande área verde, como é o caso 
das margens do rio Paciência, nas proximidades da estrada de São José de Ribamar, 
onde se percebe o assoreamento do curso d’água, em decorrência do grande número 
de apartamentos construídos nas suas margens” (Vieira, Oliveira e Carvalho, 2013,  
p. 274). Como afirma Burnett (2012b, p. 45), “logo esta questão se mostrou fatal para 
a qualidade dos novos conjuntos residenciais e o meio ambiente do entorno”.

Pode-se perceber que a inexistência e a precariedade dos serviços de saneamento 
ambiental são um indicativo de ordenamento territorial descontrolado e de condições 
habitacionais inadequadas, o que resulta em danos ambientais e prejuízos à saúde pública. 

Relatorio_AnaliseComparativa_GrandeSãoLuis.indb   51 04/11/2015   11:33:52



52 Relatório de Pesquisa

Outro aspecto importante abordado foi quanto aos planos, projetos e obras para os 
respectivos serviços de saneamento que, quando existem, são pouco abrangentes.

A implantação de sistemas de esgotamento na RMGSL, principalmente no 
município polo, tem ocorrido para solucionar problemas imediatos e localizados, não 
contemplando a perspectiva global de cidade. Assim, o sistema de esgotamento sanitário 
da RM é um exemplo típico de que ações isoladas, no sentido amplo, nem sempre trazem 
os benefícios esperados, pois interferem na gestão de outros aspectos urbanos da cidade, 
a exemplo do turismo regional, que enfrenta graves problemas com a balneabilidade 
das praias.

O desencontro entre o planejamento, a organização e a participação de todos os entes 
federados e da sociedade, na área de saneamento ambiental, tem se mostrado prejudicial 
para a dinâmica de crescimento vivenciado nos últimos anos, por ser este pautado na 
resolução de problemas quantitativos, restando, em segundo plano, a inter-relação entre 
as questões quantitativas e qualitativas essenciais para o ordenamento territorial da região.

2.3 Transportes

Observe-se uma cidade brasileira. Nela, há um nítido movimento rotineiro. Do trabalho para casa, 
de casa para o trabalho. A casa e a rua interagem e se complementam num ciclo que é cumprido 
diariamente por homens e mulheres, velhos e crianças. Pelos que ganham razoavelmente e até 
mesmo pelos que ganham muito bem. Uns fazem o percurso casa-rua-casa a pé; outros seguem de 
bicicleta. Muitos andam de trens, ônibus e automóveis, mas todos fazem e refazem essa viagem que 
constitui, de certo modo, o esqueleto da nossa rotina diária (DaMatta, 1986, p. 19).

As palavras do antropólogo Roberto DaMatta exemplificam de forma clara o 
movimento cotidiano que existe nas RMs brasileiras; entretanto, esse transitar entre a 
casa e a rua é cada vez mais lento, desconfortável e estressante nessas regiões. “As cidades 
brasileiras estão enfrentando problemas crescentes de poluição, acidentes de trânsito e 
congestionamentos, e seus sistemas de transporte público ainda são insatisfatórios quanto 
à sua qualidade” (Vasconcellos, 2005, p. 9).

O Artigo 21, inciso XX, da CF, diz que compete à União instituir diretrizes para o 
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 
Na Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), o parágrafo 2o do Artigo 41 estabelece que 
“no caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um 
plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido”.

Em relação ao transporte, a Lei Federal no 12.587/1912 foi a responsável por 
cumprir o disposto na Carta Magna, instituindo a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (PNMU). De acordo com o seu Artigo 4o, inciso II, a mobilidade urbana é 
definida como condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no 
espaço urbano. 

O termo mobilidade urbana está na “boca do povo”, na “ordem do dia”, e é jargão 
habitual nas propostas de políticas públicas para o transporte. Entretanto, as soluções 
aptas para os deslocamentos urbanos não são nada simples, como aponta Vasconcellos 
(2005, p. 9):

devido a problemas históricos, a maioria das cidades não está preparada para fazer gestão adequada 
de seu trânsito e do seu transporte coletivo. Não há órgãos públicos dedicados exclusivamente a 
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estas áreas e faltam recursos materiais, humanos e financeiros para desempenhar as tarefas. Assim, é 
muito importante que sejam definidas e implementadas medidas de capacitação da administração 
municipal e de seus técnicos, para que possam enfrentar os desafios do trânsito e do transporte. 

Estudos sobre a cidade sempre foram comuns no ambiente acadêmico, nos variados 
ramos da ciência; entretanto, olhares sobre a mobilidade, como parte constituinte da 
cidade, sempre ficaram à margem das discussões (Prazeres, 2009). Nesse contexto, pode-se 
considerar a FPIC transporte como um dos maiores gargalos das RMs.

A RMGSL apresenta cenário semelhante ao descrito acima. São exemplos, o 
trânsito congestionado e o substancial número da frota particular de automóveis e 
motocicletas. O congestionamento de veículos, principalmente nos horários de pico, 
dá causa a um trânsito cada vez mais lento e angustiante para os que precisam se mover, 
como demonstra a tabela 16. Na cidade polo, o tempo de deslocamento do maior 
percentual de pessoas situa-se entre 6 e 30 minutos; já nos demais municípios da Ilha 
do Maranhão esse tempo vai de 30 a 60 minutos, fato que reforça a condição de São 
Luís como centro principal da RM.

TABELA 16
Pessoas com tempo de deslocamento para o trabalho 
(Em %)

Municípios  
da RMGSL

Deslocamento  
até 5 minutos

Deslocamento  
entre 6 e 30 minutos

Deslocamento  
entre 30 minutos e 1 hora

Deslocamento  
de 1 a 2 horas

Deslocamento  
mais de 2 horas

Alcântara 17,23 53,89 23,93   3,52 1,43

Paço do Lumiar   5,76 28,75 40,47 22,55 2,47

Raposa 11,48 34,94 31,92 16,21 5,45

São José de Ribamar   6,00 36,31 37,92 17,27 2,50

São Luís   6,59 42,92 36,30 12,46 1,73

Fonte: IBGE (2010).

Essa característica se deve ao aumento diário do fluxo de pessoas que produzem a 
dinâmica socioeconômica e cultural na RM, assim como se pôde visualizar na tabela 6, 
do item 1.3 – Fluxos socioeconômicos e culturais.

Já o relevante número da frota de veículos particulares em São Luís e nos demais 
municípios da RM é um dos fatores que corroboram a quase imobilidade do trânsito – 
principalmente nos horários mais congestionados.

Dois motivos podem explicar a opção por adquirir meios de transporte particular. 
Em primeiro lugar, o poder público nacional que deixou de elaborar e executar 
políticas públicas voltadas para o transporte público, optando por investir em políticas 
facilitadoras de crédito para o maior acesso a esses bens, ou seja, “(...) um transporte a 
serviço da indústria do automóvel, cujas vendas o governo subsidia” (Castells, 2013, 
p. 178). O segundo motivo é, sem dúvida, o natural encanto das pessoas pelo automóvel, 
um bem que, além de possibilitar maior conforto e dinamismo às atividades dos seus 
proprietários, confere-lhes status e realização, já que “sempre foi muito mais do que 
um objecto que permite, na sua definição pura, a deslocação no espaço, reduzindo o 
dispêndio de tempo” (Araújo, 2006, s./p.). Os principais veículos particulares utilizados 
na RM são os automóveis e as motocicletas, como pode ser observado na tabela 17. Com 
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essas observações, percebe-se que as soluções relativas à mobilidade urbana na RM de 
São Luís merecem a máxima urgência.

TABELA 17
Número de automóveis e motocicletas e total da frota de veículos na RMGSL

Município Número de automóveis Número de motocicletas Total da frota de veículo1

São Luís 144.722 52.045 247.997

Alcântara        102      382        601

Paço do Lumiar     6.014   3.281   11.369

Raposa        457      894     1.147

São José de Ribamar     5.562   4.340   12.612

RMGSL 156.755 60.560 273.725

Fonte: Imesc (2010).

Elaboração das autoras.

Nota: 1 Total de frota corresponde à soma dos diversos tipos de veículos como: automóvel, caminhão, motocicleta, caminhonete, caminhão - trator, 
motoneta, camioneta, ônibus, micro - ônibus etc.

O transporte público coletivo18 na RM, durante boa parte do século XX, foi 
realizado por bondes de tração animal, até a década de 1920, e elétricos, depois dessa 
época até os anos 1960, quando foram substituídos e desapareceram das ruas de São Luís.

A viagem inaugural dos bondes elétricos na capital maranhense se deu no dia 30 de novembro de 
1924. A cidade toda queria participar do grande evento, até mesmo aqueles que eram motivados 
pelo sentimento adverso ao “desenvolvimento” se faziam presentes (...). Os periódicos de São Luís 
estavam cheios de notas sobre o acontecimento e era normal que se quisesse anunciar aos quatro 
cantos do estado que finalmente se rompiam as “amarras imperiais” do atraso e se embarcava no 
bonde do progresso republicano (Prazeres, 2009, p. 55).

A pesquisadora Maria das Graças Prazeres (2009) explicita também o cenário 
que se desenhou após a implantação do serviço de bondes elétricos, indicando que 
estes não solucionaram os problemas de transporte público na cidade: os bondes eram 
insuficientes, seletivos (legislações criadas na época indicavam, por exemplo, que só 
poderiam utilizar esse serviço indivíduos bem vestidos, o que já selecionava os estratos 
sociais que dele poderiam fazer uso) e, após algum tempo, ficaram deteriorados em 
virtude das dificuldades para sua manutenção. Assim, as vantagens anunciadas com a 
implantação dos bondes elétricos logo foram esquecidas e já se anunciava uma nova 
forma para a aquisição do status de desenvolvimento: a implantação dos ônibus.

Então, após o ano de 1966, os bondes deram lugar aos carros automotores: 
particulares e coletivos – os ônibus (Silva, 2009). Desde sua implantação nas ruas de São 
Luís, estes provocaram consistentes mudanças na dinâmica de locomoção, inclusive na 
infraestrutura das malhas viárias.  As ruas estreitas e pavimentadas com paralelepípedos 
não eram compatíveis com a estrutura requisitada por esses novos meios de transporte. 
E Silva (2009, p. 75) complementa: 

(...) progresso pede passagem e a concepção antiga de urbanização torna-se um elemento de atraso 
frente ao uso dos carros. As ruas, mesmo bem calçadas, não servem para uma cidade que aspira ser 
uma verdadeira “New York” de vias expressas. O automóvel, símbolo da liberdade de locomoção, 
solicita seu espaço, o que significa a criação de largas ruas e avenidas.

18. De acordo com a Lei de Mobilidade Urbana de 2012, o transporte público é “serviço público de transporte de 
passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder 
público” (Artigo 4o, inciso VI, da Lei no 12.587/2012).
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As mudanças no plano urbanístico de São Luís acontecem um pouco antes 
desse período, nos anos 1950. “O ‘Plano Rodoviário da Ilha de São Luís’, do então 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), do engenheiro Ruy Mesquita – origem e 
vetor da cidade tradicional –, representa o plano onde será instalada a cidade modernista” 
(Burnett, 2008, p. 124-125); além desse, em 1958, o DER apresenta o “Plano de 
Expansão da Cidade de São Luís” com a nova proposta urbanística de Mesquita, que 
será utilizada na elaboração do Plano Diretor do ano de 1977 (Burnett, 2008).

A implantação dos ônibus na cidade estava intrinsecamente relacionada a interesses 
de pessoas abastadas, já que “esta defasagem [do sistema de bondes elétricos] possibilitou 
que alguns empresários ligados a políticos locais se interessassem pelo transporte e logo 
começaram a lançar seus olhares ambiciosos sobre tal sistema” (Prazeres, 2009, p. 61); 
foi essa circunstância que possibilitou as intenções pioneiras para a implantação dos 
ônibus (figura 8).

FIGURA 8
Bondes, ontem; ônibus hoje em São Luís

Fonte: <http://www.tramz.com/br/sl/sl.html; http://meutransporte.blogspot.com.br/2011/05/greve-de-onibus-em-sao-luis-esta.html>.

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota 
do Editorial).

Simultaneamente à mudança do meio de transporte e das malhas viárias, outra 
ocorrência passou a destacar-se: o aumento da população na cidade de São Luís. 
O processo de inchaço populacional não parou desde esse período e, atualmente, é 
intensa a ocupação dos demais municípios da Ilha do Maranhão, dinamizando os fluxos 
socioeconômicos e culturais e alargando a distância entre o ponto de origem e o de 
destino percorrido por aqueles que transitam entre a cidade polo e as demais cidades da 
RM. A situação caótica do trânsito e do transporte público coletivo observada é produto 
de todos esses desdobramentos.

Atualmente, o transporte público coletivo utilizado para os deslocamentos na RM 
(entre São Luís e os municípios de Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa) 
acontece por meio de ônibus (transporte regular), micro-ônibus e vans (transporte 
alternativo), e está sob a responsabilidade da Sinfra, mesmo que utilize os terminais de 
integração do Sistema Integrado de Transporte (SIT), este, administrado pela Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT). 
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O serviço de transporte público coletivo semiurbano na Ilha do Maranhão é 
realizado por meio de 53 linhas regulares, das quais 23 são integradas ao SIT. Este 
sistema, criado pelo Decreto no 24.882/2003, foi financiado pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com base na Lei no 3.756/1998.

O SIT, no âmbito do município de São Luís, possibilita, aos usuários, realizar um 
percurso maior, pagando apenas uma passagem de ônibus – valor vigente de R$ 2,10.  
Atualmente, o sistema é composto por cinco terminais de integração – Praia Grande 
(figura 9), Cohama, Cohab/Cohatrac, São Cristóvão e Distrito Industrial, os quais, 
mesmo implantados em São Luís, auxiliam no transporte diário de pessoas de toda a 
RM, pois há linhas integradas que partem de cada um dos municípios integrantes, à 
exceção de Alcântara.

FIGURA 9
Parte interna do terminal de integração da Praia Grande, São Luís

Fonte: Andressa Vieira, 28 de março de 2014.

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota 
do Editorial).

Existem ainda trinta linhas não integradas atuando na área da RM, das quais duas, 
a T-966 – Ribamar/Deodoro e a T-968 – Ribamar/São Francisco, cobram o valor de 
R$ 2,30 pela passagem.

Sete empresas prestam serviços no território comum (semiurbano) da RM. São elas: 
a Transporte Premium Ltda., a Viação Primor Ltda., a Transportes Coletivos Maranhenses 
Ltda., a Transportes Requinte Ltda., a Expresso União Ltda., a Expresso Solemar Ltda. 
e a Taguatinga Transporte e Turismo Ltda. (Taguatur), que utilizam, no todo, 14619 

19. Essa quantidade refere-se apenas a algumas linhas de ônibus semiurbanas, já que as demais linhas descritas em outro 
documento fornecido pelo órgão competente não expõem a quantidade da frota dessas linhas.
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ônibus para atender cerca de 700 mil usuários do sistema de transporte regular urbano 
e semiurbano, de uma demanda total calculada em 808 mil passageiros/dia. 

De acordo com o gráfico 7, verifica-se que, no município de São Luís, nas faixas 
populacionais de menor renda familiar, o comprometimento com o transporte público é 
bem mais relevante do que nas faixas de rendimentos mais elevados. Esse fato evidencia a 
necessidade de investimentos numa política de transporte público de qualidade, de modo 
a minimizar seu impacto no orçamento das famílias menos favorecidas, tornando-o, ao 
mesmo tempo, atraente para as classes mais abastadas – desestimulando assim o uso do 
automóvel, reduzindo o estresse do trânsito.

GRÁFICO 7
Comprometimento da renda com o transporte público em São Luís
(Em % da renda familiar)           

0,100,70

1,60

4,20

7,80

Até 830

Faixas de renda familiar mensal (R$)

De 830 a 1.245

7,70

5,60

De 1.245 a 2.490 De 2.490 a 4.150

De 4.150 a 6.225 De 6.225 a 10.375

De 10.375Fonte: IBGE (2010).

Complementando o transporte público coletivo regular, há o transporte alternativo 
semiurbano realizado por vans e micro-ônibus, de até 21 lugares, que exploram linhas 
interligando os municípios da RM com a cidade de São Luís e vice-versa.

Diariamente, o transporte alternativo semiurbano atende a uma média de 108 
mil passageiros; são 230 veículos cadastrados para realizar esse serviço; de acordo com 
a Sinfra, há pedidos de autorização para outros 100; é de R$ 2,00 o valor médio das 
passagens das vans e micro-ônibus.

A Lei no 7.736/2002 que “institui o Serviço Público de Transporte Alternativo 
Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão – STPA/MA e dá outras 
providências” é regulamentada pelo Decreto no 18.933/2002 que “aprova o regulamento 
do Serviço Público de Transporte Alternativo Intermunicipal de Passageiros”. Esse 
decreto deixa claros os requisitos para a criação dessas linhas de transporte, como se vê 
nos artigos 4o e 13, citados.
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Art. 4o: O SPTA/MA será explorado de forma a suprir o serviço regular, onde houver necessidade, 
com obediência às condições de regularidade, eficiência, segurança, modernidade, generalidade e 
modicidade das tarifas.

Parágrafo único – A necessidade do Serviço será definida através de “Estudo de Demanda”, a ser 
conduzido pela Geinfra.

Art. 13: Uma linha do SPTA/MA só poderá ser criada onde houver necessidade comprovada, através 
do “Estudo de Demanda”, com obediência às condições de regularidade, eficiência, segurança, 
modernidade, generalidade e modicidade das tarifas (Decreto Estadual no 18.933/2002).

Algumas categorias de passageiros do município de São Luís gozam de benefícios 
específicos, estendidos posteriormente, por alterações legais, aos passageiros dos demais 
municípios da RM, com exceção de Alcântara.

O direito à meia passagem para estudantes e universitários é o benefício mais 
antigo concedido no sistema de transporte público coletivo em São Luís, pois é uma 
conquista desde 1979. Embora este seja concedido através de lei municipal desde 1957,20 
somente com a greve da meia passagem, em 1979, através de relevante luta social é que 
a conquista foi efetivada. Essa greve configurou-se em “um marco significativo na ação 
dos movimentos organizados em São Luís” (Borges, 2006, p. 115) e foi tão importante 
que mesmo 34 anos depois é lembrada como marco histórico que serve de exemplo para 
outras lutas sociais no Maranhão.

A greve da meia passagem se inicia no mês de julho de 1979 e o seu ápice acontece em setembro do 
mesmo ano, quando se acirram os ânimos e os estudantes grevistas enfrentam o governo e a polícia. 
Ônibus foram queimados, comércio fechado, pessoas presas e feridas. Os estudantes radicalizam, 
exigem a meia passagem geral e irrestrita, pois na época, São Luís era uma das poucas capitais onde 
a classe estudantil não tinha esse direito (...). As pressões deram resultado: no dia 23 de setembro 
de 1979 foi sancionada a Lei da Meia Passagem, garantindo assim o direito da classe estudantil 
(Botelho, 2007, p. 195).

 Regidos pelo lema “meia passagem ou meia cidade” estudantes da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA) e da Universidade Estadual do Maranhão (Uema) 
organizaram uma forte campanha que contou, inclusive, com um abaixo-assinado, como 
atesta Gomes (2008, p. 20).

Com a entrega da referida minuta contendo um abaixo-assinado da população à prefeitura de São 
Luís, os estudantes cobraram a aplicação do direito à meia passagem estabelecido na Lei Municipal 
no 807/1957 de 8 de agosto de 1957 e também presente na redação da Lei Municipal no 1.371/1963 
em 20 de junho de 1963, e que não estava sendo colocada em prática pela prefeitura. No entanto, 
o então prefeito Loreno Nunes não considerou a questão e a reivindicação dos universitários que 
passou despercebida, tanto quanto no início da gestão de seu sucessor Mauro Fecury.

Posteriormente, a Lei Municipal no 4.305/2004 disciplinou o beneficio da meia 
passagem no sistema urbano e a Lei Municipal no 4.823/2007 o estendeu ao sistema 
semiurbano, o que possibilitou que estudantes residentes dos outros municípios da RM, 
à exceção de Alcântara, também pudessem pagar apenas 50% do valor da passagem.

20. O direito à meia passagem é concedido através da Lei Municipal no 807 que foi modificada pela Lei Municipal no 1.371, 
de 1963, tornando “obrigatória a concessão do abatimento de 50% das tarifas de transportes coletivos aos estudantes 
fardados ou que apresentarem carteira fornecida pela entidade estudantil estadual considerada de utilidade pública por 
Lei Municipal” (Botelho, 2007, p. 195).
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Outro benefício é o da gratuidade para os idosos, disciplinada pela Lei Municipal 
no 4.328/2004, no sistema urbano, e estendida aos usuários do sistema semiurbano pela 
Lei Municipal no 4.988/2008.

Há ainda o benefício mais recente da tarifa social, ou “domingueira”, implantada 
em 2010, pelo Decreto Municipal no 38.917/2010; esse benefício possibilita que, nos 
domingos, todos os passageiros paguem apenas 50% do valor da passagem.

A melhoria do sistema público de transporte – terrestre, aéreo ou marítimo 
– é um constante ponto de pauta das reivindicações sociais. “No terrestre,  
destacam-se organizações dos usuários de ônibus coletivos, trens e metrôs, assim como a 
de trabalhadores das três categorias” (Gohn, 2010, p. 80). A exigência por melhorias na 
qualidade e redução das tarifas no sistema de transporte público urbano, e a reivindicação 
por melhores condições de trabalho para a categoria de trabalhadores rodoviários são 
temas que ainda permanecem em pauta, ressaltando a luta por benefícios como o passe 
livre (tarifa zero) e a construção de ciclovias nas metrópoles.

Em São Luís, essas reivindicações se têm expressado por manifestações do 
Movimento Passe Livre São Luís (MPL – São Luís) e pela Bicicletada São Luís; o primeiro, 
um movimento horizontal, autônomo, independente e apartidário, iniciou-se a partir de 
2005 quando o coletivo21 São Luís aderiu ao MPL, propondo-se os seguintes objetivos:

Passe Livre estudantil e para desempregados; tarifa zero universal, para que o transporte não exclua 
segmentos mais necessitados da população, ou seja, torne-se público de fato; resgate do espaço 
público através de debates, colocando o transporte coletivo em pauta em todas as unidades federais 
(<http://mplsaoluis.wordpress.com>).

A Bicicletada São Luís tem acontecido periodicamente na última sexta-feira de cada 
mês e reúne “pessoas dispostas a pedalar juntas e a incentivar o uso da bicicleta como 
meio de transporte” (<http://bicicletada.org/saoluis>). Na segunda edição, a Bicicletada 
teve como ponto de chegada a prefeitura de São Luís, com o intuito de reivindicar 
ciclovias para a cidade. 

Além do transporte público coletivo terrestre, a RM conta, ainda, com o transporte 
marítimo, responsável pelo fluxo de pessoas entre as cidades de São Luís e Alcântara. 
Em São Luís existem dois portos (figura 10) que são pontos de saída para as viagens 
com destino a Alcântara: o Cais da Praia Grande ou Rampa Campos Melo, comumente 
chamado de Portinho, e o Porto da Emap, na Ponta da Espera, administrado pela Emap; 
de ambos saem viagens diárias.

21. Coletivo é a denominação dada a grupos formados, geralmente, por jovens que se auto-organizam, de maneira 
espontânea e horizontal, ou seja, sem estarem ligados a partidos ou organizações sindicais e sem a distribuição de 
cargos hierárquicos. Esses grupos quase sempre utilizam a Internet, principalmente mídias sociais como blogs e sites de 
redes sociais (facebook, twitter), sendo que “as redes sociais digitais baseadas na internet e nas plataformas sem fio são 
ferramentas decisivas para mobilizar, organizar, deliberar, coordenar e decidir” (Castells, 2013, p. 167).
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FIGURA 10
Transporte marítimo
10A – Rampa Campos Melo, São Luís                                   10B – Ferry-boat, Porto do Cujupe, Alcântara

Fonte: A – <http://maranhaonocongressoslcentrohistorico.blogspot.com.br>; B – Mônica Carvalho, 17 de setembro de 2013.

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota 
do Editorial).

A partir do cais da Praia Grande, oito embarcações do tipo iate/casco de madeira, 
lanchas e catamarãs transportam em média 295 passageiros/dia, ao custo de R$ 12,00  
por pessoa; operam sob a administração da Sinfra, sobre a qual está em elaboração a Lei 
Estadual do Transporte Aquaviário.

O Porto da Emap opera com seis ferry-boats – espécies de balsas que transportam 
passageiros, cargas e veículos, fazendo o trajeto São Luís-Alcântara (Porto do 
Cujupe).22Estas viagens, num total de 22/dia, são realizadas por duas empresas, numa 
travessia que dura, aproximadamente, 1 hora. O valor da passagem é R$ 8,00 para 
adultos e R$ 2,00 para menores de idade; cerca de 4.50523 passageiros são transportados 
por dia. Já o valor cobrado pela passagem dos veículos depende do porte destes.

2.3.1 Histórico e caracterização da gestão da FPIC

Estrutura institucional e normativa

Não há uma lei federal que trate, especificamente, das questões metropolitanas; mas no 
que tange à mobilidade, encontram-se normas definidas pela Lei no 12.587/2012, em 
incisos dos artigos 4o, 16 e 17, quais sejam:

Art. 4o. Para os fins desta Lei, considera-se: 

XI - transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano: serviço de transporte público 
coletivo entre municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos.

Art. 16.  São atribuições da União: 

I - prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos 
desta lei; 

22. É importante explicitar que mesmo sendo o Porto do Cujupe pertencente ao território de Alcântara, quem opta pela 
travessia de ferry-boat terá que percorrer mais uma hora de estrada até a sede do município. 

23. É importante ressaltar que, no caso do Porto da Emap, o destino é o Porto do Cujupe e embora este seja pertencente ao 
município de Alcântara, as pessoas que desembarcam lá não necessariamente têm como destino a sede do município de 
Alcântara podendo dirigir-se também a outros municípios, o que possibilita pensar que esse número diário de passageiros 
não necessariamente será um fluxo para o município da RM.
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IV - fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e média 
capacidade nas aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas.

Art. 17.  São atribuições dos estados: 

I - prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de transporte público 
coletivo intermunicipais de caráter urbano, em conformidade com o § 1o do Artigo 25 da 
Constituição Federal; 

III - garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que ultrapassem os limites de 
um município, em conformidade com o § 3o do Artigo 25 da Constituição Federal.

A LCE no 069/2003, que institui a RMGSL e antecede em nove anos a lei 
federal citada, elenca em seu Artigo 4o, inciso IV, o transporte e o sistema viário como 
um dos serviços comuns aos municípios que integram a RM, considerando-o de 
interesse metropolitano; no entanto, por ainda não existir uma gestão metropolitana 
compartilhada, não há um órgão específico para a gestão do transporte público coletivo – 
terrestre ou aquaviário – , ficando esta FPIC sob responsabilidade do governo do estado 
e da prefeitura municipal de São Luís, situação a ser detalhada no item Governança no 
transporte metropolitano: a questão do transporte e da expansão da infraestrutura urbana.

Instrumentos de planejamento e gestão

Atendendo à LCE no 069/2003, o Coadegs deveria “promover a elaboração e a 
permanente atualização do Plano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Luís” 
(LCE no 069/2003, Artigo 5o, inciso I). Não havendo este conselho nem demais órgãos 
de gestão da RMGSL, inexiste o Plano de Mobilidade Metropolitano nem há uma 
carteira de projetos/investimentos a ele vinculados. Os investimentos que a RMGSL 
tem recebido na área de transporte são oriundos de recursos federais e estaduais.

Nesta RM, também não existem planos municipais ou regionais de mobilidade 
urbana; diretrizes relativas a questões como acessibilidade, mobilidade e transporte 
público encontram-se nos Planos Diretores dos municípios integrantes da RMGSL.

O Plano Diretor de São Luís (Lei no 4.669/2006) aponta em seu Artigo 55 itens 
da Política Municipal de Trânsito e Transporte, afirmando que esta “disporá de uma 
base pública de informações sobre transportes, visando à mobilidade e à acessibilidade”, 
compreendendo, então, quatro planos setoriais, cada um, com objetivos específicos.

Os planos setoriais são: 1) Plano de Circulação Viário; 2) Plano de Transportes e 
Terminais de Integração de Passageiros; 3) Plano de Ciclovias, Bicicletários e Vias de 
Pedestre; e 4) Plano de Transportes e Cargas e de Terminais Multimodais.

O município de Alcântara, em seu Plano Diretor (Lei no 310/2006), destaca, 
no Artigo 74, as diretrizes de acessibilidade e mobilidade do município de Alcântara, 
conforme a seguir.

1.  Articular os diferentes meios de transporte de forma integrada, física e 
operacionalmente, garantindo a boa relação em áreas rurais e área urbana do 
município.

2.  Adequar a oferta de transportes a demanda de usuários, quanto aos seus 
percursos e horários, garantindo seus efeitos indutores na produção e no acesso a 
educação, saúde, serviços e lazer. 
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3.  Ampliar e melhorar o sistema de acesso a todos os povoados.

4.  Promover gradativamente a adequação da frota de transporte coletivo aos 
usuários portadores de necessidades especiais.

5.  Regulamentar e regularizar a concessão das várias modalidades de transporte 
coletivo municipal.

6.  Disciplinar o tráfego de veículos automotores de carga na área do Centro 
Histórico de Alcântara, com vistas a compatibilizá-lo com as exigências de preservação 
do sítio tombado.

No texto do Plano Diretor (Lei no 335/2006) do município de Paço do Lumiar 
observam-se considerações gerais sobre a Política de Mobilidade Urbana, destacando 
objetivos e ações prioritárias. O Plano Diretor do município de Raposa (Lei no 113/2006) 
trata do Sistema de Acessibilidade Urbana da Raposa (SAU), que “se destina a garantir o 
acesso de todas as pessoas aos espaços, equipamentos, meios de transporte e comunicação, 
visando a assegurar os direitos fundamentais da pessoa humana, priorizando as pessoas 
com restrições de mobilidade” (Artigo 41, Subseção I). A lei apresenta, ainda, as diretrizes 
gerais desse sistema e define que ele será formado por três sistemas: o Viário (SV), o 
Sistema de Trânsito Adequado (STA) e o Sistema de Transporte Municipal (STM).

O Plano Diretor de São José de Ribamar (Lei no 645/2006) cria o Plano Viário “a 
ser regulamentado por norma específica, coordenado por órgão municipal e elaborado 
pelo Poder Executivo Municipal, com a colaboração dos operadores de transportes, 
empresas e entidades privadas do setor e órgãos competentes do Estado e da União” 
(Artigo 123). Dentre as atribuições desse plano, consta:

I - prever sistema de transporte local e ser desenvolvido com base em abordagens gerais e específicas, 
de forma a contemplar todas as modalidades e meios, com soluções de curto, médio e longo prazos 
e dispondo a respeito de circulações hidroviárias e rodoviárias, segurança dos sistemas operacionais 
de transporte, terminais de transportes de passageiros, estacionamento de veículos e bicicletas, 
ciclovias, vias de pedestres, sistemas e intermodais de transportes de cargas e passageiros, sistemas de 
vias interbairros, integração dos bairros do Município com estradas estaduais e municípios vizinhos, 
e ainda tratamento especial para as regiões limítrofes e de conurbação com outros municípios;

II - viabilizar a circulação segura de bicicletas por todo o Município, de forma integrada, com 
a implantação de ciclovias e a sinalização específica, especialmente nas principais avenidas e 
rodovias estruturais;

III - criar um sistema de circulação municipal, envolvendo vias urbanas, rurais, especiais e locais, 
integrando bairros, vilas com áreas e equipamentos urbanos, sobretudo de educação, saúde, 
transporte, serviços públicos e comércio (Artigo 125 da Lei Municipal no 645/2006).

 Nesse contexto, todavia, apenas os Planos Diretores de São Luís, Raposa e São José 
de Ribamar tratam da relação entre transporte público e a questão metropolitana. O 
Plano Diretor de São Luís (Lei no 4.669/2006) traz uma referência ao tema metropolitano 
no Artigo 54, que versa sobre as alterações institucionais e de regulação do STM:

I - regular todos os serviços de transporte do Município com vistas à adoção de um modelo 
institucional e regulatório do sistema de transporte público de passageiros da Ilha de São Luís 
que propicie a universalização do atendimento ao usuário, a modicidade da tarifa, o equilíbrio 
financeiro da concessão, a disputa pelo mercado e a eficácia do serviço (grifo nosso).
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O Plano Diretor da Raposa (Lei no 113/2006) traz, no Artigo 44 que versa sobre 
as diretrizes gerais do Sistema de Mobilidade Urbana de Raposa, duas pontuações em 
relação à mobilidade e à questão metropolitana:

I – garantir a mobilidade como condição essencial para o acesso das pessoas às funções urbanas, 
considerando os deslocamentos metropolitanos, a diversidade social e as necessidades de locomoção, 
em especial das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida;

XII – promover a integração da malha viária principal com a malha viária de interesse metropolitano 
(grifo nosso).

E também no Artigo 50, que retrata as alterações institucionais e de regulação do 
STM, há pontuações sobre o sistema na Ilha de Upaon-Açu:

I – regular todos os serviços de transporte do município com adoção de modelo institucional e 
regulatório do sistema de transporte público de passageiros da Ilha Upaon-Açu24 que propicie o 
equilíbrio financeiro, a disputa pelo mercado, a eficácia do serviço e a transparência e que recupere 
a governabilidade municipal sobre as suas linhas de ônibus (grifo nosso).

O Plano Diretor (Lei no 645/2006) de São José de Ribamar, por sua vez, apresenta 
duas considerações sobre a questão metropolitana: 

Art. 122 – Os sistemas de transporte de passageiros e cargas devem operar de forma racional e 
integrada, em harmonia com o meio ambiente e de maneira a garantir a segurança de usuários, 
prestadores de serviço e da população em geral. 

Parágrafo único. Haverá, sempre que possível, planejamento, desenvolvimento de programas e 
ações e programas integrados com municípios vizinhos (grifo nosso).

Art. 125. O Plano viário deverá:

I - prever sistema de transporte local e ser desenvolvido com base em abordagens gerais e 
específicas, de forma a contemplar todas as modalidades e meios, com soluções de curto, médio e 
longo prazos e dispondo a respeito de circulações hidroviária e rodoviárias, segurança dos sistemas 
operacionais de transporte, terminais de transportes de passageiros, estacionamentos de veículos e 
bicicletas, ciclovias, vias de pedestres, sistemas e intermodais de transportes de cargas e passageiros, 
sistemas de vias inter-bairros, integração dos bairros do municípios com as estradas estaduais e 
municípios vizinhos, e ainda, tratamento especial para as regiões limítrofes e de conurbação com 
outros municípios (grifo nosso).

Feitas essas colocações sobre os Planos Diretores dos municípios da RMGSL,  
vê-se que, na prática, pouco há sobre o cumprimento de suas diretrizes, fato que pode 
se evidenciar pela inexistência, até hoje, dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana.

Os Planos de Mobilidade Urbana – instrumento de efetivação da PNMU – devem 
ser elaborados pelos municípios, de acordo com a Lei Federal no 12.587/2012, que define 
algumas diretrizes a serem observadas:

§ 1o  Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais obrigados, na 
forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, 
integrado e compatível com os respectivos planos diretores ou neles inserido.

24. Ilha de Upaon-Açu é o termo utilizado para a Ilha do Maranhão, também conhecida popularmente como Ilha de São 
Luís, que compreende os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. 
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§ 4o Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana na data de 
promulgação desta Lei terão o prazo máximo de 3 (três) anos de sua vigência para elaborá-lo. Findo 
o prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade 
urbana até que atendam à exigência desta Lei.

Tais diretrizes aplicam-se aos os municípios da RMGSL, já que todos têm mais 
de 20 mil habitantes; devem, então, elaborar seu Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana até o ano de 2015 para que possam ter acesso a recursos orçamentários federais. 
Entretanto, de acordo com as informações obtidas, somente o município de São Luís 
está encaminhando a elaboração do seu plano.

Segundo a SMTT, está sendo finalizada a contratação de empresa encarregada de 
executar esse trabalho e outros estudos relativos à mobilidade urbana, por construir, 
portanto, o Plano de Mobilidade Urbana de São Luís (PlanMob — São Luís).

No ano de 2012, o município de São Luís contratou uma empresa para a elaboração 
do Plano Diretor de Acessibilidade e Mobilidade Urbana da área central de São Luís 
(PMOB São Luís/Área Central), com o objetivo de “reestruturar o sistema de mobilidade 
da Área Central de São Luís, resgatando seu papel como pérola do Patrimônio Histórico 
e como Pólo Estratégico da RM da Grande São Luís, com dinâmica sustentável de 
atividades e habitação”25 (mapa 1). Entretanto, este ainda não foi submetido à aprovação 
da Câmara de Vereadores do Município, mesmo tendo sido realizadas até audiências 
públicas para debatê-lo.

25. Apresentação Urbaniza Engenharia Ltda. sobre o PMOB São Luís/Área Central.
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MAPA 1
Área contemplada pelo PMOB São Luís/Área Central

Fonte: Urbaniza Engenharia, 2012.

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota 
do Editorial).

Projetos de investimento e recursos para financiamento

Com base na LCE no 069/2003, assim como acontece nas demais FPICs, não há carteira 
de projetos e investimentos vinculados ao Plano de Desenvolvimento Integrado da Grande 
São Luís com alguma definição de responsabilidade sobre o transporte público. Além disso, 
não existindo fundo metropolitano nem, tampouco, dispositivo na LCE no 069/2003 que 
esclareça sobre a fonte de recursos para os investimentos, a governança desta FPIC tem como 
fonte recursos oriundos, principalmente, do governo federal através do PAC; e governo 
estadual, esta situação será detalhada no item Governança no transporte metropolitano:  
a questão do transporte e da expansão da infra-estrutura urbana.

2.3.2 Análise da efetividade do arranjo de gestão e da governança metropolitana

Análise da dinâmica socioeconômica e suas interfaces com o transporte

Embora não exista um planejamento específico para o trânsito e o transporte público da 
RMGSL – e note-se a inexistência de esforço conjunto entre os municípios pertencentes 
à RM para pontuar soluções para esta FPIC –, pode-se elencar algumas metas dos 
objetivos dos empreendimentos implantados ou em implantação na área do transporte, 
nos últimos cinco anos (2008-2013) e que se referem ao aumento da capacidade de 
movimentação portuária; à expansão da capacidade logística de Carajás para 150 milhões 
de toneladas métricas anuais (Mtpa);
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ao aumento da infraestrutura de transportes para diminuir os gargalos de logística 
do país; à ampliação, modernização do sistema público de transporte e aumento da 
capacidade viária do sistema.

É importante destacar que boa parte dos empreendimentos relaciona-se ao 
transporte ferroviário e portuário (de cargas), já que a maioria das metas condiz com 
os interesses dos grandes empreendimentos do setor industrial, à medida que a maioria 
deles melhora a infraestrutura portuária (Porto do Itaqui), facilitando o transporte de 
cargas, inclusive, beneficiando o território brasileiro como um todo.

Assim, os objetivos dos empreendimentos pouco auxiliam na construção direta 
de uma mobilidade urbana melhor e de qualidade de vida satisfatória para o cidadão 
metropolitano, mesmo que estes empreendimentos geralmente estejam:

revestidos com a capa de “modernidade” e utilizando um discurso que, às vezes ou em um primeiro 
momento, buscam amenizar os impactos de suas ações, prometendo empregos, desenvolvimento, 
melhoria de vida; velhos e novos empreendimentos, novamente, ameaçam modos de vida locais 
e provocam o confronto com grupos sociais mais vulneráveis (Sant’Ana Júnior e Damasceno, 
2009, s/p.).

Existem, ainda, algumas iniciativas isoladas do governo do estado e da prefeitura 
de São Luís que podem ser visualizadas como ensaios para um planejamento dessa área. 
Elas se estabelecem entre o aspecto legal, contratação de diagnósticos, e a elaboração, 
análise e implantação de projetos.

A Secretaria Adjunta de Gestão de Transporte da Sinfra, através de um planejamento 
estratégico, elenca a necessidade da criação de um Marco Regulatório do Transporte 
Rodoviário e Aquaviário Intermunicipal do Estado do Maranhão, que compreenda 
a elaboração de leis, decretos e normas regulamentares e, ainda, a necessidade da 
contratação de uma empresa especializada para informatização dos dados do transporte, 
através de software específico, incluindo a emissão de autorização de viagens, via 
internet (Planejamento Estratégico da Sinfra, 2013). Provavelmente, essas leis a serem 
propostas visarão a regular e complementar a legislação estadual para o transporte, 
citada anteriormente. 

A SMTT do município de São Luís afirma que a indicação de uma modelagem 
de nova rede de transporte só será possível após o término de um estudo sobre  
Origem/Destino e Sobe/Desce que a prefeitura contratou. Com esse estudo, poderá ser 
avaliado o deslocamento dos usuários pela cidade, com ênfase principal na mobilidade 
e acessibilidade do sistema atual na rede de transporte. Afirma, ainda, a secretaria, que 
está revisando a legislação municipal, com o intuito de criar um novo Marco Regulatório 
prevendo a integração dos diversos modais: ônibus, micro-ônibus, Veículo Leve sobre 
Trilos (VLT) e Bus Rapid Transit (BRT), com a construção de corredores exclusivos ou 
prioritários para o Sistema de Transporte Coletivo.

Em relação a elaboração, análise e implantação de projetos, existem, já, algumas 
ações. Uma delas é o Anel Metropolitano, sob coordenação do governo estadual que 
financiou parte do empreendimento com recursos adquiridos junto ao BNDES; o projeto 
encontra-se em fase de licitação e tem implantação prevista para 2014.
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O Anel Metropolitano, em seu primeiro trecho, partirá da BR-135 (Vila Funil) 
seguindo até a interseção da MA-203 com a MA-204, totalizando uma extensão 
de 19 km, com faixas exclusivas para ônibus, passeios e ciclovias. Um outro segmento, de 
6 km, com as mesmas características do Anel, o interceptará , no km 7 da MA-202, no 
sentido do bairro Parque Vitoria, município de São José de Ribamar,  até o bairro da 
Cohab em São Luís, onde ligar-se-á com uma avenida projetada pela prefeitura de São 
Luís indo até a Avenida Expressa.  

Outra ação prevista pelo governo do estado é a requalificação, com criação de faixas 
exclusivas para ônibus e construção de elevados das Avenidas Hilton Rodrigues, dos 
Holandeses e Ferreira Goulart que serão interligadas à Avenida Expressa por  meio de 
uma Avenida que faz parte do programa viário da prefeitura de São Luís. 

A prefeitura de São Luís, com o intuito de captar recursos financeiros do PAC 
50 – Mobilidade Urbana, apresentou ao governo federal projeto de uma linha de 
VLT, partindo do centro ao bairro do Anjo da Guarda, e outro, de implantação de 
faixa exclusiva para ônibus em seis corredores do SV integrados ao SIT; tais projetos 
encontram-se em fase de análise no MCidades.

O propósito de elaborar novos instrumentos legais e de solicitar estudos sobre a 
realidade do trânsito e transporte da RM é reflexo flagrante da dinâmica socioeconômica 
metropolitana; entretanto, as metas propostas pelos empreendimentos da área do 
Transporte criam apenas soluções pontuais – construção de novas vias que, na realidade, 
estão sendo construídas apenas em São Luís, auxiliando apenas o fluxo na metrópole, ou 
seja, contemplam a RMGSL apenas indiretamente. Será exceção, o Anel Metropolitano, 
a ser iniciada em 2014 e que abrangerá, também, os municípios de Paço do Lumiar, São 
José de Ribamar e Raposa.

Governança no transporte metropolitano: a questão do transporte e da expansão da infraestrutura urbana

O transporte público coletivo terrestre (regular e alternativo) na RM é titularidade do 
governo do estado, ou seja, nas suas duas modalidades, é gerido legalmente pela Secretaria 
de Estado correspondente, cumprindo, assim, a Lei no 9.431, de 2 de agosto de 2011, 
que dispõe sobre o Sistema de Serviço Público Remunerado de Transporte Coletivo 
rodoviário intermunicipal e semiurbano de passageiros do estado do Maranhão, e a  
Lei no 7.736, de 25 de abril de 2002, que institui o STPA/MA. Para o transporte 
alternativo existe ainda o Decreto no 18.933, de 29 de agosto de 2002, que aprova o 
regulamento do Serviço Público de Transporte Alternativo Intermunicipal de passageiros.

Embora a titularidade desta FPIC seja atribuída ao ente federativo estadual, como dito, 
o que ocorre, na prática, na RM, é que o sistema regular de transporte público (ônibus) passou 
a ser operado pela Prefeitura do Município de São Luís, por força do Convênio no 016/2007, 
celebrado entre a Sinfra e a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (Semtur) – atual 
SMTT. Tal convênio transferia “(...) o gerenciamento das linhas de serviço de transporte  
semiurbano em áreas específicas dentro da Ilha de São Luís”, por um período de cinco 
anos (2007-2012).

Atualmente, mesmo com a extinção do convênio, os serviços de ônibus continuam 
sendo operados da mesma maneira, não havendo informações sobre quais medidas serão 
adotadas para o futuro.
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Em relação aos empreendimentos vinculados à FPIC transporte, na área da 
RMGSL, observa-se que o governo federal, através do PAC-II, e o governo estadual, 
através de financiamentos contratados junto ao BNDES, vêm programando e 
realizando investimentos significativos, em obras executadas por órgãos públicos federais 
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Denit) e estaduais (Sinfra 
e Emap), como se vê na tabela 18.

TABELA 18
Grandes empreendimentos em transporte na RMGSL (2008-2013)

Empreendimento Descrição
Ano de início  

da implantação
Município

Valor do  
investimento (R$)

Avenida 4o Centenário
Margeia o lado esquerdo do rio Anil com extensão de 
3,8 km ligando a Avenida dos Franceses (Alemanha) à 
Bandeira Tribuzzi (Camboa).

2008 São Luís 176.079.478,37

Berço 100 do Porto do 
Itaqui

Construção do Berço 100 do Porto do Itaqui e da 
retroárea (72 mil m2).

___ São Luís      167.000.000,00

Terminal de Grãos do 
Maranhão (Tegram) - 
Itaqui/MA - MA

Infraestrutura portuária – Porto do Itaqui: 
Construção do Tegram com capacidade estática 
de armazenamento de 500 mil toneladas e 
movimentação final de 10 milhões de toneladas/ano.

2012 São Luís      322.000.000,00

Avenida Via Expressa

Avenida com seis pistas de rolamento, canteiro 
central, ciclovia e passeios, ligando a Avenida Carlos 
Cunha à Avenida Daniel de La Touche, na área de 
influência dos bairros Jaracaty, Cohafuma, Recanto 
do Vinhais Velho, Vinhais, Vila Cristalina, Ipase e 
Maranhão Novo. 

2011 São Luís      116.349.624,00

BR-135 - Lote I
Duplicação da BR-135 - Lote I 
(27,3 km, entre o Estreito dos Mosquitos e a cidade 
de Bacabeira).

2012
São Luís / 
Bacabeira

     354.699.000,00

Píer IV e Terminal 
ferroviário da Ponta da 
Madeira; Estrada de 
Ferro Carajás (EFC)

Construção do Píer IV da Ponta da Madeira  
(R$ 2,9 bi) e do terminal ferroviário da Ponta da 
Madeira (retroporto); duplicação da EFC.

2009 São Luís 31.000.000.000,00

Fonte: PAC( 2012); Sedinc (2013).

Observa-se que essas obras, todas vinculadas à FPIC transporte, podem ser tipificadas 
como construção e expansão de novas vias e infraestrutura industrial para a iniciativa e 
uso privados, deixando explícitas as prioridades estabelecidas para essa área. É importante 
salientar, ainda, que essas obras encontram-se majoritariamente no município polo São 
Luís, onde está alocada, também, a maioria dos grandes empreendimentos vinculados 
às outras FPICs – uso do solo e saneamento ambiental.

A prioridade do transporte individual é completada pelas obras de infraestrutura dedicadas à 
circulação de automóveis. Verdadeiros assaltos aos cofres públicos, os investimentos em obras de 
viadutos, pontes e túneis, além da ampliação de avenidas, não guardam qualquer ligação com 
a racionalidade da mobilidade urbana, mas com a expansão do mercado imobiliário, além, 
obviamente, do financiamento de campanhas (Maricato 2013, p. 25).

A citação acima expõe uma realidade comum em todo o país; não apenas na 
RMGSL. Assim, pode-se concluir que os grandes empreendimentos relativos a Transporte, 
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implantados ou em implantação na RMGSL, confluem mais para lógica do transporte 
privado – automóveis e cargas – do que para o transporte público.

Avaliação da governança metropolitana relativa à FPIC transporte

As ações atinentes à FPIC transporte, na RMGSL, como relatado, são levadas a efeito 
pelo governo do estado e pela prefeitura municipal de São Luís, mas não se observam 
estudos nem uma atuação conjunta entre esses entes, muito menos envolvendo as 
administrações dos demais municípios da RM.

A inexistência de dados recentes sobre a situação do trânsito e do transporte, assim como 
o exíguo número de técnicos específicos dessa área, é uma clara demonstração de como a 
FPIC transporte não recebe atenção compatível com sua relevância. 

É essencial que se implantem novas modalidades de transporte público, vez que, 
atualmente, as únicas opções de transporte público, na RM, são apenas os ônibus – 
transporte regular, e as vans e micro - ônibus –, transporte alternativo, além das balsas, 
iates e catamarãs do transporte marítimo, no caso de Alcântara. Novos modais são 
previstos, como os de VLT e de BRT, mas ainda se encontram em análise e devem atingir 
apenas alguns trechos da cidade de São Luís, não contemplando os demais municípios 
da RM.

Esse quadro de carências está na contramão da intensidade com que se erguem 
condomínios residenciais nos municípios de Paço do Lumiar, São José de Ribamar e 
Raposa, cujos habitantes terão crescente necessidade de infraestrutura urbana mínima, 
principalmente de transporte público eficiente que lhes possibilite chegar a seus destinos. 
Tal circunstância direciona para a reflexão de Castells (2013, p. 178) ao pontuar que a 
“imobilidade estrutural das metrópoles brasileiras é resultado de um modelo caótico de 
crescimento urbano produzido pela especulação imobiliária”. 

3 A GOVERNANÇA METROPOLITANA NA BERLINDA: A INTEGRAÇÃO DA GESTÃO  
       DAS FPICs

A fragilidade do espaço da Ilha do Maranhão, aliada ao excessivo acréscimo populacional 
e a ausência/ineficácia de políticas públicas de planejamento urbano foram os ingredientes 
venenosos responsáveis pela degradação ambiental a que são acometidos milhares de 
pessoas em muitos lugares da cidade, com gargalos em saneamento e transporte público. 
Segundo Oliveira (1977 apud Moreira, 2008, p. 68):

não pode o Estado solucionar o chamado problema de transporte urbano? Pelo tamanho do 
excedente que maneja, pode; mas, se esse excedente provém em parte da produção automobilística, 
então não pode. Pode o Estado solucionar o chamado problema da poluição? Com tanto chão 
neste país, parece que se poderia descentralizar a indústria, principal poluidora; mas o chão da 
pátria não é chão, é capital.

Na RMGSL vivenciam-se situações que não conciliam o atendimento à demanda 
da população e a oferta dos serviços de infraestrutura de saneamento e transporte, com 
consequências diretas e indiretas sobre a qualidade de vida do cidadão metropolitano.

Deve-se ressaltar que “o espaço foi descoberto pelo capital como instrumento de 
acumulação e poder” (Moreira, 2008, p. 64) sendo essencialmente um ente social. Não 
é à toa que o espaço da cidade é fragmentado, desigual, segregado, injusto, opressivo 
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(mas apenas a determinadas camadas socioeconômicas). Fruto da preocupação com os 
processos de produção e apropriação do espaço há criação de RMs, como a RMGSL 
“relevante do ponto de vista da fisionomia e da fisiologia da cidade e, consequentemente, 
do funcionamento do capital, que, ao reproduzir-se, produz e reproduz espaço” (Souza, 
1994, p. 24).

Pode-se perceber que as cidades da RMGSL não proveem todos os bens e serviços 
necessários à vida de sua população. Frequentemente tem-se que se deslocar para a cidade 
de São Luís a fim de se obter serviços ou bens de consumo que não se encontram nos outros 
municípios da ilha. Esse fluxo de relações econômicas cria laços de interdependência 
entre as cidades. Ainda há muitos problemas no âmbito metropolitano, porém estes só 
serão passíveis de solução caso haja ações conjuntas entre gestores públicos das cidades 
envolvidas e as esferas estadual e federal.

E além de ações conjuntas entre gestores das diversas esferas, é necessário um 
planejamento conjunto para as três FPICs, ou seja, os projetos elaborados para 
saneamento e transporte não podem desconsiderar os aspectos do uso do solo e vice-
versa. Os projetos não podem mais ser elaborados de forma compartimentada, perdendo 
de vista a totalidade e relações existentes entre esses três serviços. 

A não percepção dessa premissa nas elaborações dos programas e projetos atuais ocasiona 
problemas na efetividade das ações. Estas demandam consideráveis quantias de recursos 
públicos, mas têm efeitos sociais reduzidos, já que a não gestão integrada das funções gera mais 
problemas em relação ao uso do solo e deficitária infraestrutura de saneamento e transporte 
público. Assim, ao invés de dissolver os problemas, muitas vezes são gerados novos. 

Uma vez conhecidos e diagnosticados os problemas socioambientais da RMGSL 
que indica uma aceleração urbana, em especial das últimas décadas, a qual se caracteriza 
por um padrão de expansão desordenado e descontínuo, via de regra sem organização ou 
planejamento no âmbito da prática, é preciso que o ponto de partida seja o ordenamento 
territorial ambiental, não proibindo que a cidade se expanda ou cresça, mas que proteja 
áreas de interesse ambiental que a legislação federal determina.

Sem ter a pretensão de esgotar o assunto sobre políticas públicas, evidentemente 
complexo, o Plano Diretor é um instrumento de planejamento urbanístico, que tem por 
função sistematizar o desenvolvimento físico, econômico e social do território municipal, 
visando ao bem-estar da comunidade local, ou seja, sustenta e pode viabilizar políticas públicas.

A existência do Plano Diretor é condição básica para o município ou aglomerações 
urbanas e RMs disporem sobre as limitações urbanísticas à propriedade urbana, 
determinar as obrigações de fazer ou não fazer de proprietário de imóvel urbano, e de 
estabelecer comportamentos visando ao cumprimento da função social da propriedade. 
É, em suma, um instrumento através do qual o poder público municipal estabelece as 
regras para o adequado controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano.

Neste sentido é essencial a elaboração do Plano de Ordenamento Territorial 
Metropolitano para a RMGSL que possibilitaria a realização da integração das FPICs 
uso do solo, saneamento e transporte, através de um planejamento integrado que visa-se 
à qualidade de vida do cidadão metropolitano e do meio ambiente. Assim, em períodos 
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distintos observam-se ações desintegradas, executadas seja por particulares, seja por 
regiões isoladamente, não se observando um planejamento integrado.

Pode-se perceber que a inexistência do Plano de Ordenamento Territorial 
Metropolitano é um indicativo de ordenamento territorial descontrolado e de condições 
habitacionais inadequadas, o que resulta em danos ambientais e prejuízos à saúde pública 
devido a falta e precariedade dos serviços de saneamento ambiental. 

É preciso haver transparência na condução das políticas urbanas, para que se 
alcance a tão almejada gestão democrática, que se materializará através da participação 
de vários segmentos da população, representados por suas associações, organizações, 
sindicatos, entre outros, que atuará na formulação, execução e acompanhamento de 
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

Entretanto, a efetivação de uma gestão democrática requer a indagação de que cidade, 
e nesse caso específico que RM, se deseja construir e quais mudanças objetivam-se fazer, 
tendo em vista que “o direito à mudança da cidade não é um direito abstrato, mas sim um 
direito inerente às nossas próprias práticas diárias, quer estejamos cientes disso ou não” 
(Harvey, 2013, p. 31). Então,

a criação de novos espaços urbanos comuns [commons], de uma esfera pública de participação 
democrática, exige desfazer a enorme onda privatizante que tem servido de mantra ao 
neoliberalismo destrutivo dos últimos anos. Temos de imaginar uma cidade mais inclusiva, mesmo 
se continuamente fracionada, baseada não apenas em uma ordenação diferente de direitos, mas em 
práticas políticos-econômicas (Harvey, 2013, p. 33).

A integração das FPICs só será possível mediante uma real e consistente gestão 
democrática que seja produto de um amadurecimento político dos agentes envolvidos. 
Estes precisam pensar os projetos e programas de acordo com a sua realidade, respeitando 
particularidades e carências regionais, e não exportando políticas públicas tidas como 
moldes universais e sendo fracionadas, ou seja, tratando as FPICs de forma desintegrada.

É necessário, então, um movimento endógeno que não perca o exógeno, ou seja, 
que não perca de vista que, na cidade e RMs, existe uma “disputa básica, como um pano 
de fundo, entre aqueles que querem dela melhores condições de vida e aqueles que visam 
apenas extrair ganhos” (Maricato, 2013, p. 20). 

A RMGSL, instituída desde 1989, teve os desdobramentos dos arranjos 
institucionais, tão importantes para a consolidação da gestão compartilhada, minimizados 
pela legislação. O legislador desde a LC no 038/1998, que dispõe sobre a RMGSL, vem 
realizando alterações de cunho meramente de inclusão de novos municípios a RM, não 
atentando para os instrumentos indispensáveis à consolidação da gestão compartilhada.

A legislação vigente (LCE no 069/2003) não é suficiente para a efetivação dos arranjos institucionais 
da gestão metropolitana, fato que é observado por todos os agentes envolvidos na articulação para a 
implantação da gestão, o que sinaliza para a prioridade de reformular a lei – passo fundamental para 
a materialização de um modelo de gestão compartilhada (Vieira, Oliveira e Carvalho, 2013, p. 274).

Entretanto, ao longo destes anos, perceberam-se iniciativas da sociedade civil 
organizada em promover debates sobre a implantação da gestão metropolitana, através 
de seminários e fóruns, o que sinaliza que essa questão se mostra de grande interesse, 
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pois é uma forma de enfrentar a inércia dos gestores públicos em solucionar pertinentes 
entraves para o compartilhamento da gestão. 

Mesmo tendo na RMGSL a característica da gestão isolada de Fpics, apesar de 
poucas, houve iniciativas tanto na esfera municipal quanto na estadual, para a criação de 
órgãos específicos para a atuação no âmbito metropolitano, porém, tal iniciativa, apesar 
de positiva, ainda não se mostrou suficiente para consubstanciar a desejada e necessária 
integração de políticas de interesse unificado. 

A provável consolidação da gestão metropolitana possibilita expectativas em 
relação às políticas públicas resultantes, que devem contemplar as especificidades 
socioeconômicas, políticas e ambientais do território que compreende a RMGSL, o 
que deverá impactar na melhoria da qualidade de vida do cidadão metropolitano.
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QUADROS

Quadro A.1 – PAC Cidades Históricas

ANEXO

QUADRO A.1
PAC Cidades Históricas

1. Restauração do Palácio das Lágrimas - Universidade Federal do Maranhão (UFMA) - Palácio da Ciência

2. Restauração do Sobrado do Fórum Universitário - UFMA - Curso de Direito

3. Restauração do Palácio Cristo Rei - UFMA - Reitoria

4. Restauração do sobrado da Rua da Estrela, 386 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 
Maranhão (Fapema)

5. Restauração do imóvel da R. 14 de Julho - Teatro Tablado - UFMA

6. Restauração do sobrado da Rua da Estrela - Faculdade de História

7. Restauração da Fábrica São Luís - Câmara de Vereadores

8. Restauração do Mercado Central

9. Restauração da Estação Ferroviária - Centro Cultural

10. Restauração e adaptação do Palacete da R. Formosa, 46 - Sec. Mun.

11. Restauração do Sobrado da Av. Pedro II, 199/205 - Junta Comercial

12. Requalificação da Pç. João Lisboa e Largo do Carmo

13. Restauração da Igreja do Carmo

14. Implantação da Praça das Mercês

15. Requalificação da Pç. da Alegria

16. Restauração do Sobrado da R. Portugal, 303 - Secretaria do Estado

17. Restauração do Solar dos Vasconcelos - Dep. de Patrimônio Histórico

18. Restauração da Escola de Música do Estado do Maranhão

19. Restauração do Sobrado da Baronesa de São Bento - Companhia Oficina de Teatro (Coteatro)

20. Restauração do Museu Histórico Artístico do Maranhão

21. Restauração do Teatro Artur Azevedo

22. Restauração do sobrado da R. Portugal - Secretaria de Turismo

23. Restauração do sobrado da R. Portugal - Casa de Nhozinho

24. Restauração do Antigo Galpão de Algodão - Centro de Criatividade Od.

25. Restauração do sobrado da Rua do Giz - Centro de Cultura Popular

26. Restauração do sobrado da R. Portugal - Museu de Artes Visuais

27. Restauração do sobrado da R. Giz - Centro de Arqueologia

28. Restauração do sobrado da Rua da Estrela - Biblioteca Escolar

29. Restauração do Teatro João do Vale

30. Restauração do sobrado do Arquivo Público

31. Restauração da Antiga Alfândega - Casa do Maranhão

32. Restauração do sobrado à R. de Nazaré, 316 - Secretaria de Direitos Hum.

33. Requalificação da Fortaleza São Luís

34. Restauração do sobrado do Centro Artístico Operário

35. Recuperação do sobrado à R. de Nazaré, 135 - anexo do Museu de Gás

36. Restauração de casarões na R. do Giz - Implantação do Polo Digital

37. Restauração da Igreja de Santana

38. Restauração da Igreja de Santo Antônio

39. Restauração da Igreja de São João

40. Restauração de casarões na R. da Palma, 445 e 459 (habitação de interesse social)

41. Restauração da Fachada de Azulejo do Sobrado da Praça João Lisboa, 37

42. Requalificação Urbanística da R. Grande (incluindo embutimento da fiação aérea)

43. Restauração do sobrado à R. Nazaré, 58 - Centro Educacional Guaxenduba

44. Restauração do sobrado à Rua do Giz esquina com Rua 14 de Julho - Escola de Música da UEMA

45. Restauração do sobrado da Praça Antônio Lobo - Casa do Estudante - UEMA

Fonte: Diário Oficial da União no  162, de 22 de agosto de 2013.
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