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SÃO LUÍS-MA 
 

MELHORIA NA MOBILIDADE METROPOLITANA 
 

PROJETO VLT METROPOLITANO 
 

1. INTRODUÇÃO: 

A cidade de São Luís, classificada pela UNESCO como Patrimônio Histórico e 
Cultural da Humanidade, em dezembro de 1997, localizada a dois graus ao sul do Equador, na 
ilha do mesmo nome, fundada em 1612, quando da invasão francesa. Seu nome é uma 
homenagem ao rei Luis XIII da França. São Luís do Maranhão e região metropolitana têm, 
segundo o senso do IBGE 2010, cerca de 1,3 milhões habitantes. A quatrocentona capital 
maranhense é a única cidade brasileira que traz no bojo de sua formação, influências 
francesas, holandesas, portuguesas e africanas. Essa bela capital que no princípio do século 
XIX, apareceram os famosos sobrados com portas e janelas amplas para se adaptarem ao 
causticante clima quente da região equatorial. Aproximadamente, em 1830, começou a 
fervilhar a moda de revestir as fachadas em azulejos. Por isso, São Luís tornou-se então “La 
petite ville aux palais de porcelaine”, como a chamou, em 1847, um viajante francês.  

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS 

Em razão do caráter monumental da suas edificações, da homogeneidade do seu 
conjunto, da integridade do seu traçado urbano seiscentista, e do seu patrimônio imaterial, o 
Centro Histórico de São Luís representa um marco referencial importantíssimo para a história 
brasileira e mundial. O espaço urbano, a arquitetura e as manifestações culturais, conferem a 
São Luís identidade e personalidade histórica e cultural própria.  

Situado na extremidade oeste do promontório formado pela confluência dos rios 
Bacanga e Anil, o Centro Histórico de São Luís, com seus duzentos e vinte hectares é 
composto pelo núcleo primitivo da cidade, datado do primeiro quartel do século XVII, e dos 
espaços urbanos adjacentes datados dos séculos XVIII, XIX e XX. A cidade se desenvolveu 
em dois planos: cidade alta, onde se assenta a maior parte do conjunto histórico e 
arquitetônico e a cidade baixa, faixa plana lindeira, que inclui o Anel Viário, anel de contorno 
resultado de sucessivos aterros.    

Muito embora o sistema viário de São Luís comporte grandes avenidas, o incremento 
do uso de veículos particulares (influenciado também por questões de ampliação da renda per 
capta das famílias e aumento da frota) e um sistema de ônibus de baixa capacidade saturam, 
rapidamente, o tráfego impossibilitando um deslocamento com maior agilidade. 
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2. NÚMERO DA FROTA DE VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO NA CAPITAL 276 MIL 

Fonte: O Imparcial de 24/10/2011 

São Luís está perto de ter um veículo para cada três habitantes. Faltam vias e também 
consciência dos condutores para tornar o trânsito mais organizado e seguro. 

Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), são mais 
de 276 mil veículos rodando atualmente em São Luís, um crescimento de 52% da frota em 
relação ao ano passado. É quase um carro para cada três habitantes. Isso mostra que o poder 
aquisitivo dos ludovicense está crescendo e a economia, aquecida. Por outro lado, você já se 
perguntou se essa grande quantidade de veículos terá espaço suficiente para trafegar nas vias 
públicas da cidade? 

Até setembro de 2011 foram emplacados mais de 114 mil veículos novos. Com tanto carro 
nas ruas, a desordem no trânsito está consumada. São motoristas pegando contramão, furando 
semáforo, fazendo ultrapassagem indevida, circulando por calçadas quando há 
engarrafamento, entre outras situações. 

Estacionamento em locais proibidos também é um dos principais problemas. Veículos 
estacionados em calçadas, em locais com faixas amarelas, em vagas exclusivas para idosos ou 
deficientes, nas esquinas de ruas ou pontos de táxis, são algumas das situações comumente 
vistas nas vias públicas da cidade. 

Somente no mês de setembro deste ano, foram 8.561 infrações registradas pela Prefeitura de 
São Luís, das mais diversas irregularidades feitas pelos condutores na direção, que se 
comparadas ao mesmo período do ano passado, tiveram uma redução de 16%, já que em 
setembro de 2010 foram 10.198. Entretanto, o número ainda é elevado, segundo especialistas. 

 

3. A NECESSIDADE DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTES 

Considerando os números apresentados em São Luís, urge a necessidade da 
implantação de um sistema de transporte público que possibilite um melhor deslocamento 
entre os pontos de atração turística de modo que seus visitantes possam de deslocar com 
maior conforto, bem como para uso por seus próprios moradores que cotidianamente 
dependem do transporte público para o seu deslocamento entre a casa e o trabalho.  

O atual sistema de transporte urbano está bastante congestionado e, praticamente, 
intrafegável a qualquer horário. Visando solucionar esse problema de mobilidade e facilitar o 
acesso aos pontos turísticos, culturais, esportivos, portos e aeroportos, com maior agilidade, 
faz-se necessário a implantação de um sistema de transporte com maior capacidade do que o 
existente, visando ampliar a mobilidade dos ilhéus de forma a lhes proporcionar um serviço 
com mais segurança e conforto aos diversos pontos turísticos e culturais que a cidade 
proporciona. 
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Também as atividades relacionadas ao turismo vêm crescendo na cidade, por meio de 
eventos, tais como seminários e congressos que envolvem empresas e profissionais liberais da 
região, além de feiras de artesanato e datas festivas. Essas atividades turísticas de negócios e 
lazer acabam por produzir novas demandas do sistema de transporte urbano contribuindo para 
um incremento do número de veículos em circulação, advindo de outros estados ou até 
mesmo de outras cidades maranhenses, uma vez que as relações de pendularidade causadas 
em função da influência da Capital sobre as áreas adjacentes contribuem para sua saturação, 
reforçado pelos atrativos da oferta turística propagados nos meios de comunicação por 
agências do setor. 

A implantação de um novo sistema de transporte público, de maior capacidade que o 
atual, demanda o transporte sobre trilhos, há tempos implantado em diversas capitais do país, 
tais como Teresina, Fortaleza, Natal Recife, João Pessoa dentre outras, sendo inexistente na 
capital do Estado do Maranhão que, embora contando com mais de 1 milhão de habitantes 
(IBGE 2010) que não possui um sistema de transporte de maior capacidade. 

 

4. OS ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO 
SISTEMA DE TRANSPORTE 

Para que se implante um moderno sistema de Veículo Leve Sobre Trilhos em São 
Luís, faz-se necessário inicialmente desenvolver Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, 
Social, Ambiental e Legal (EVTESAL) de forma a identificar o melhor cenário para sua 
implantação, sempre visando sua autossustentabilidade, assim como as necessidades de 
investimentos, as demandas a serem atendidas, as fases para sua implantação, os  possíveis 
interessados na exploração e as formas de outorga, dentre outras necessidades inerentes a um 
empreendimento que atenda adequadamente aqueles que se deslocarão pela Capital, e que 
poderão contribuir para uma reorganização urbana. 

Importante ainda lembrar que os pontos de paradas deverão ser cuidadosamente 
selecionados e projetados de forma a garantir um acesso facilitado e sinalizado de forma clara 
e objetiva à estação e aos pontos turísticos, culturais, comerciais e de serviços públicos, dentre 
outros, inserindo-se no tecido urbano por meio de bons projetos. 

Esses estudos para serem elaborados de forma consistente e com agilidade na sua 
contratação e desenvolvimento dos trabalhos, propõe-se a contratação de uma Universidade 
Federal que tenha competência para realização desses estudos, a exemplo a Universidade 
Federal de Minas Gerais e seu Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia, da 
Escola de Engenharia e, para que os estudos tenham maior consistência e se aproximem ao 
máximo da realidade, faz-se necessário e importante que a Instituição estabeleça um acordo 
de cooperação e assessoria técnica, com uma operadora de transportes ferroviários de 
passageiros.  

No âmbito federal, destaca-se a Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, uma 
estatal federal vinculada ao Ministério das Cidades, com ampla experiência no transporte de 
passageiros sobre trilhos em ambientes urbanos, tendo implantado quase todos os sistemas de 



4 / 7 
 

trens urbanos no Brasil, tais como os sistemas de trens urbanos de Fortaleza, de São Paulo, do 
Rio de Janeiro, que foram transferidos aos respectivos Estados onde implantados e ainda 
opera os sistemas de Natal, João Pessoa, Pernambuco, Belo Horizonte e Maceió. 

 

5. GANHOS COM A IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS EM 
SÃO LUIS 

A instalação de sistemas ferroviários, complementarmente, contribui para desafogar 
sistemas viários existentes, diminuindo o número de acidentes e atropelamentos. O sistema de 
transporte ferroviário de passageiros por meio de VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos) torna-
se então o mais adequado para implantação, pois, além da redução da emissão de poluentes, 
(uma vez que promovem uma circulação mais rápida de um grande contingente populacional 
em veículos de maior capacidade, possibilitando a retirada de carros das ruas), diminuem o 
nível de ruído emitido e, também, de poluentes que contribuem para a degradação do vasto 
acervo arquitetônico, em torno de seis (06) mil prédios. 

É um dos maiores acervos mundiais de arquitetura civil de origem europeia, adaptado 
às necessidades específicas da zona equatorial. Esse fabuloso sítio arquitetônico, localizado 
no quadrilátero urbano de São Luís, deve ser protegido contra adversidades do tempo e 
vândalos. Pois, a preservação desse grande tesouro poderá ajudar na sustentabilidade do 
desenvolvimento socioeconômico. 

Outro benefício proporcionado é a redução do tempo de deslocamento dos munícipes, 
possibilitando uma melhora da qualidade de vida dos moradores, na utilização do tempo que 
seria gasto com o transporte para o trabalho, para outras atividades. Para o turista, permite que 
um maior número de locais atrativos sejam visitados em um mesmo período de tempo. 

A melhor integração territorial proporcionada por um sistema ferroviário permitirá à 
população de São Luís, por meio de uma política conjunta de ocupação voltada ao bom 
ordenamento do uso do solo, uma oferta de equipamentos e de moradias ao longo destes eixos 
de transporte, viabilizando o próprio sistema, liberando áreas degradadas e de risco para 
políticas públicas de inserção social, É importante que se observe nesta política integrada o 
público alvo, para quem serão destinados estes espaços revitalizados resultando em benefício 
social efetivo. 

A tendência à urbanização é crescente no mundo todo. A importância com a qual o  
poder público trata a questão passa por uma organização integrada entre transporte, ocupação 
do solo, saneamento, respeito ao suporte físico entre outros quesitos, demonstra o respeito ao 
ser humano e aos cidadãos de uma comunidade. A modernização de sistemas de transporte, de 
modo integrado e sustentável, é parte imprescindível destas novas cidades que desejamos 
moldar, e o VLT vem para somar e contribuir para este futuro. 

O benefício social de um sistema de transporte ferroviário de VLTs pode ser 
potencializado quando pensados em um Sistema Integrado de transportes, articulado à 
políticas de desenvolvimento urbano que respeitem a resiliência do suporte físico e a 
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infraestrutura atuais,  buscando um adequado adensamento e distribuição de funções urbanas 
(estruturação dos espaços livres, comércio, serviços e moradias) por meio de um desenho que 
considere as peculiaridades do tecido urbano de São Luís e as características da população 
local. 

Cabe alertar que o atual sistema rodoviário, tem seu custo operacional crescente, na 
mesma proporção do crescimento do número de veículos nas ruas, pois o tráfego intenso leva 
a um maior tempo de deslocamento, maior consumo de combustível, menor número de 
viagens com um mesmo veículo. Como consequência lógica temos o aumento nas tarifas, o 
que afasta os usuários, que passam a utilizar veículos próprios para seu deslocamento 
(bicicletas, motos e carros) ou passam a se deslocar a pé. Assim o atual sistema de transporte 
público urbano, dentro da política nacional adotada para o automóvel, está fadado à falência.  

 

6. PROPOSTA DE TRAÇADO E ESTIMATIVAS DE CUSTOS DOS ESTUDOS 

Uma proposta de traçado para implantação de um sistema de transportes sobre trilhos 
para bem atender São Luis, desta forma, não deverá apenas ligar o Aeroporto ao Centro 
Histórico, deverá ainda possibilitar o acesso a outras regiões da ilha atendendo as 
necessidades de deslocamento rápido e seguro na região metropolitana de São Luis como um 
todo. 

As linhas de acesso às demais cidades da região metropolitana, deverão ser previstas 
de forma a atender as regiões de maior densidade populacional, facilitando a mobilidade, 
assim como servir de indutora de desenvolvimento em locais menos adensados, possibilitando 
o desenvolvimento e a implantação de novos centros habitacionais, comerciais e industriais, 
promovendo o desenvolvimento da Ilha como um todo. 

Nesse sentido é possível elaborar um primeiro esboço de Plano Viário (anexo) 
formado por um circuito básico de referência alimentado pelas demandas locais e 
metropolitanas. Os corredores para o atendimento deverão ser mais bem configurados, 
dimensionados e ajustados, a partir dos estudos de viabilidade que serão desenvolvidos, 
sempre visando o atendimento das necessidades de deslocamento da população, priorizando 
sua rapidez, segurança, conforto, regularidade e pontualidade adequado, além do 
desenvolvimento regional de forma sustentável. 

Para fins de realizar os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Social, Ambiental 
e Legal (EVTESAL), da forma indicada anteriormente, isto é, por intermédio de uma 
Universidade Federal, apta a realizar tais estudos de caráter multidisciplinar, sendo esta 
assessorada por uma empresa que opere trens urbanos de passageiros, estima-se que seja 
despendida uma quantia em torno de R$ 3 milhões de reais para realização de todo o 
trabalho. 

Finalmente, cabe observar que essa forma proposta para a realização dos trabalhos, 
facilita e protege o órgão responsável, visto que o repasse de valores envolve apenas entes 
federais, podendo assim ser efetivado na forma de “descentralização de recursos”, em favor 
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da Instituição selecionada para elaboração dos estudos, transferindo a ela a responsabilidade 
pela administração do montante transferido e sua respectiva prestação de contas, cabendo ao 
órgão contratante apenas aprovar os trabalhos desenvolvidos. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO E AÇÕES A DESENVOLVER, VISANDO A CONTRATAÇÃO 
DOS ESTUDOS DE VIABILIDADES E OUTROS TRABALHOS PERTINENTES. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos de interesse da região metropolitana de São Luis e do 
Estado do Maranhão, encaminhamos, em anexo, um “Termo de Referência” para realização 
dos trabalhos. 

 

Brasília, 13 de março de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este trabalho foi desenvolvido a título de colaboração, de forma voluntária e não 
remunerada, pelo Engº Afonso Carneiro Filho e Msc. Gonzales Braga, e visa promover o 
desenvolvimento de estudos de viabilidade para implantação de um sistema de transportes 
sobre trilhos, na Região Metropolitana de São Luis do Maranhão, o que possibilitará a 
ampliação da mobilidade, o deslocamento rápido e seguro, a minimização dos níveis de 
poluição e ruído, a melhoria da fluidez do trânsito urbano, a diminuição do número de 
acidentes no trânsito, enfim uma melhor qualidade de vida aos moradores da Ilha.
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ANEXO - PLANO VIÁRIO 

 

 


