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RESUMO: Este artigo analisa de que forma ocorre o processo de estruturação 
das calçadas de São Luís, refletindo na mobilidade e acessibilidade da cidade. 
Como o manuseio correto dos passeios com a implantação da arborização 
influencia no bem-estar e comodidade dos caminhantes, além de proporcionar 
outros benefícios estéticos e funcionais à cidade. O Manual Técnico de 
Arborização Urbana é a principal ferramenta utilizada por paisagistas que tratam 
da paisagem urbana na cidade, pois além de determinar dimensões corretas 
para o passeio público, também abre espaço para discussões sobre a influencia 
que isto traz à cidade. Este manual será utilizado como peça fundamental na 
análise das calçadas da cidade de São Luís. 
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INTRODUÇÃO   
 

Este trabalho consiste em analisar e comparar o tratamento e 

manutenção dos passeios públicos da cidade de São Luís. O processo de 

adequação dos passeios públicos, que deveria proporcionar maior conforto e 

mobilidade aos pedestres, está diretamente relacionado a sociedade como um 

todo e o poder público. 

A mobilidade urbana na cidade atua como um conjunto de medidas 

que possibilitam o direito de ir e vir das pessoas no conjunto rua e calçada. Os 

passeios/calçadas são áreas comuns nas cidades que podem tanto servir para 

a transição de pedestres quanto pra a interação social. 

Há ainda uma discussão sobre a responsabilidade para a manutenção 

e adaptação das calçadas, previsto no código de obras municipal, porém isso 

também parte do bom senso dos proprietários do lote (que em sua maioria) 

                                                           
1 Check Final do Paper Institucional apresentado à disciplina de Paisagismo da Unidade de 
Ensino Superior Dom Bosco - UNDB 
2 Aluno do 6° período do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNDB 
3 Professor, orientador 



  
 

constroem barreiras físicas, desníveis incompatíveis com a continuidade das 

faixas de transição, além da implantação irregular de vegetação nos espaços 

públicos. 

Segundo a NBR 9050 (2004), há dimensões mínimas para calçadas, 

passeios e vias exclusivas para pedestres que possibilitem a transição sobre 

elas sem transtorno. Em relação a possíveis interferências na faixa livre para os 

pedestres, a norma conta que: 

As faixas livres devem ser completamente desobstruídas e isentas de 
interferências, tais como vegetação, mobiliário urbano, equipamentos 
de infra-estrutura urbana aflorados (postes, armários de equipamentos, 
e outros), orlas de árvores e jardineiras, rebaixamentos para acesso de 
veículos, bem como qualquer outro tipo de interferência ou obstáculo 
que reduza a largura da faixa livre. Eventuais obstáculos aéreos, tais 
como marquises, faixas e placas de identificação, toldos, luminosos, 
vegetação e outros, devem se localizar a uma altura superior a 2,10 m 
(NBR 9050, 2004, p.53). 
 

Uma boa calçada necessita de uma boa sombra para que o caminho 

seja confortável, ainda mais num clima quente e úmido como o de São Luís. A 

cidade conta com uma enorme variedade de espécies distribuídas por todo o seu 

perímetro, mas isso não quer dizer que as árvores estejam implantadas em 

pontos determinantes para garantir um bem-estar ao homem e ao microclima 

local, é necessário um planejamento que considere diversas funções atribuídas 

à árvore para o seu melhor desempenho.  

De acordo com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

(2015), arborizar os espaços públicos da cidade proporcionam conforto térmico 

e psicológico, além de contribuir na regulação do ecossistema por ela: elevar a 

permeabilidade do solo e controlar a temperatura e umidade do ar; interceptar a 

água da chuva; proporcionar sombra; funcionar como corredor ecológico; agir 

como barreira contra ventos, ruídos e alta luminosidade; diminuir a poluição do 

ar; sequestrar e armazenar carbono; bem estar psicológico. 

Neste sentido é necessário um debate a respeito do modo que se 

enxerga e como se utiliza a calçada, por ser um item essencial no que tange a 

interação social e um instrumento modelador da segurança urbana, os passeios 

urbanos são de extrema importância para o transitar das pessoas, 

movimentando a cidade. Mas na verdade, de quem é a responsabilidade? A 

insistência nessa dúvida, proposital ou não, acaba por danificar a cidade, uma 

vez que o pedestre não tem a melhor relação com seu principal eixo de 



  
 

deslocamento, ocasionando num reflexo negativo da paisagem urbana da 

cidade, além de passar a imagem de uma sociedade não inclusiva.   

  

1 A natureza jurídica dos passeios públicos e a responsabilidade de sua 
concepção 
  

1.1 Contexto histórico sobre os códigos e leis relacionados a manutenção 

das calçadas em São Luís 

 

A primeira citação a respeito de como deveriam ser ordenadas as 

calçadas na cidade de São Luís surge na terceira promulgação do Código de 

Posturas em 1893. A lei n°8, de julho de 1893 foi dividida em 5 títulos, 25 

capítulos e 237 artigos, que estavam relacionados a três principais temas: 

salubridade, segurança e construções. Em caso de infrações ou omissão às 

normas estabelecidas, a multa aplicada variava de até 50$00 réis ou prisão.  

O terceiro grande tema (Título IV) tratava da parte estética da cidade: 

abertura e largura de ruas, praças e estradas, construções e reformas de 

prédios, e conservação dos passeios, ruas, estradas, entre outros (SELBACH, 

2010, p. 12). 

Logo após, houve a renovação do Código quatro décadas depois. Em 

1936, a Prefeitura Municipal de São Luís põe em vigor o novo Código de 

Posturas, promulgado através do Decreto n° 205, em 3 de novembro de 1936. 

O Código foi dividido em 27 títulos, e um total de 508 artigos, sendo parte deles 

da questão de tratamento dos passeios públicos, como resume Selbach (2010, 

p. 13): 

O primeiro assunto tratava do Código, das infrações e penas (Título I, 
art. 1 a 18). O segundo tratava das questões propriamente urbanas, 
dividido entre os títulos II a VIII, entre os artigos 19 a 85. O Título II 
tratava do Município, dos bens de uso comum e dos terrenos, sendo 
dividido em dois capítulos, da Divisão administrativa (Art. 19) e Dos 
logradouros públicos (At. 10 e 21) e das Ruas (Art. 22 e 23). O Título 
III tratava da urbanização de novas áreas e sua divisão em lotes (Art. 
24 e 25). O Título IV da arborização e estradas municipais (Art. 26 a 
seguintes).  
 

O Código, no Título III – De novas áreas e sua divisão em lotes – 

determina no Art. 24:  

§11° – Os passeios devem ter largura mínima de 1m,50. Nas 

residências não destinadas ao comercio local quando a largura excede de 



  
 

2,00ms da faixa em excesso junto ao meio fio poderá ser exigido o revestimento 

de grama, a juízo da Diretoria dos Serviços Municipais.  

O Título IV – Da arborização estradas municipais – consta: 

Art. 26° - Os logradouros situados [...] urbana, suburbana e rural serão 

arborizados [...] dinados pela Municipalidade. 

§ único – A arborização de que trata [....] 2° do artigo 25, será feita 

mediante [...] mudas, pela Municipalidade, sendo [...] interessados no loteamento 

obrigados a fazerem [...] plantio e proteção.  

Art. 27° - Cabe a diretoria dos serviços Municipais, por seus órgãos 

competentes, o serviço [...] poda e derruba das árvores nos logradouros públicos. 

O quinto e último Código de Posturas de São Luís foi promulgado 

através da Lei n°1.790, de 12 de maio de 1968. Dividido em quatro títulos e 

reunindo um total de 187 artigos, o novo código não aborda questões à respeito 

de construções e embelezamento urbano, segundo Sebach (2010), uma vez que 

este tema já teria sito tratado pelo Plano de remodelação, extensão, 

embelezamento e saneamento da cidade (1937), Plano Rodoviário da Ilha de 

São Luís – DER/MA (1950), Plano de Expansão da cidade de São Luís (1958) , 

Plano Rodoviário do Município (1976), Código de Zoneamento (1975) e Plano 

Rodoviário Municipal de São Luís (1975).   

 

1.2 A responsabilidade da construção e manutenção dos passeios 

públicos 

 

A lei n°4.590, de janeiro de 2006, popularmente conhecida como Lei 

de muros e calçadas, dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação 

de muros e calçadas e dá outras providências.  

É determinado no Capítulo III – Das calçadas: 

Art. 8° - A construção, reconstrução, manutenção e a conservação 

das calçadas dos terrenos, edificados ou não, são obrigatórias e competem aos 

proprietários ou possuidores dos mesmos, após licença concedida pelo órgão 

municipal competente, observada a legislação em vigor.   

Neste sentido, está explícito na legislação municipal de São Luís que 

a responsabilidade pela concepção e conservação das calçadas é do 

proprietário do lote. Além disso, há proibições sobre o uso inadequado dos 



  
 

passeios: como o uso de revestimento derrapante na superfície; criação de 

desníveis que podem oferecer risco de queda; a construção de rampas de 

acesso ao imóvel sobre a calçada; colocar qualquer barreira física que impeça o 

fluxo livre dos caminhantes; entre outros.  

Entretanto, há uma divergência jurídica e moral sobre a 

responsabilidade do tratamento e conservação das calçadas na cidade. Uma vez 

que os passeios são um bem público, como consta no código de trânsito 

brasileiro (CTB/1997) que determina o conceito de calçada como “parte da via, 

normalmente segregada e em diferente nível, não destinada a circulação de 

veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, a implantação 

de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.” 

Deste modo, nos termos do artigo 98 do Código Civil, bens públicos 

são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, id est, 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além dos respectivos entes 

integrantes da Administração Indireta (BEZERRA, 2012). 

A responsabilidade sobre manutenção das calçadas faz parte do 

serviço público oferecido pelo município, como afirma Conte (2014, p.41 apud 

Volkweiss, 2006): 

A construção do passeio público e sua conservação é a mesma 
responsabilidade que o município possui com a construção e 
manutenção das ruas, pela iluminação pública, saneamento etc. Os 
recursos financeiros a serem utilizados são os impostos pagos pelos 
munícipies. O município, quando da construção de calçadas e 
pavimentação de ruas, pode instituir a contribuição de melhoria, 
prevista no art. 145, III (CFB/1988), que dispõe sobre a cobrança da 
contribuição de melhoria, e art. 82 do Código Tributário Nacional 
(CTN/1996), relativo aos requisitos para cobrança.      
 

A manutenção dos passeios públicos deveria ocorrer com o 

financiamento dos impostos pagos pela população, assim como qualquer outro 

serviço prestado pelo município, e uma vez que é passada a obrigatoriedade da 

concepção e conservação dos passeios ao proprietário do lote, questiona-se a 

competência do Estado sobre servir bem-estar ao cidadão. 

A exigência do poder público sobre a responsabilidade das calçadas 

aos proprietários do lote torna-se abusiva, como explica Bezerra (2012): 

É de se concluir, por conseguinte, que invocar o poder de polícia como 
embasamento para a exigência de que os particulares assumam o 
ônus originário pela execução e manutenção de um bem público, sem 
que lhes seja conferida retribuição específica, figura como abuso de 
poder por parte do Poder Público. Saliente-se, ainda, que essas 



  
 

normas abusivas afrontam diretamente o disposto no artigo 23, inciso 
I, da Constituição Federal de 1988, o qual, ao tratar da competência 
administrativa – também chamada material ou de execução –, 
atribui aos entes federados, de maneira expressa, a competência 
quanto à conservação do patrimônio público, in litteris: Art. 23. É 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas e conservar o patrimônio.  

2 Por que arborizar? 

 

A arborização no meio urbano oferece duas principais vantagens ao 

homem, a primeira está relacionada ao conforto térmico que ela produz, pois, 

além de alterar o microclima local produzindo mais umidade ao meio, também 

projeta sombra e torna o passeio mais confortável, essa vantagem é essencial 

para cidades onde o clima é quente e as áreas externas se tornam inviáveis 

durante certos horários. A outra vantagem relaciona-se ao conforto psicológico, 

Pivetta (2010, p.14 apud FROTA e SCHIFFER,1995) afirma que o homem tem 

melhores condições de vida e de saúde quando seu organismo funciona sem ser 

submetido à fadiga e estresse, inclusive térmico. 

 

2.1  Melhoramento do solo, questões climáticas e de conforto 

 

As áreas urbanas possuem a característica de serem grandes centros 

de pessoas, automóveis, edificações e áreas concretadas, isso acaba por 

influenciar diretamente no clima da cidade e criar o efeito “ilhas de calor” (Figura 

1). 

Figura 1 – Representação em gráfico da formação da ilha de calor no centro urbano. 

 
Fonte: SustentArqui.com 

 

Outro problema recorrente dos grandes centros urbanos é a 

concentração de poluição proveniente dos automóveis e indústrias 

principalmente, que somadas a um nível global, produzem o efeito estufa no 

planeta, e altera negativamente o clima acarretando em desastres naturais. 



  
 

A presença de áreas verdes em grandes cidades não são a solução 

total para resolver os problemas causados pela poluição, mas surgem como 

atenuadores de ocorrências encontradas no dia-a-dia das pessoas.  

Por meio da fotossíntese, as árvores capturam o gás carbono 

responsável pelo efeito estufa da atmosfera e o utilizam na formação de suas 

estruturas vegetativas, auxiliando no combate ao aquecimento global. 

A redução da poluição está diretamente relacionada com as 

características da espécie, quanto mais pilosa, cerosa ou espinhosa, mais 

absorve gases e folículos poluentes nas superfícies (CECCHETTO; 

CHRISTIMANN; OLIVEIRA, 2014). 

Uma característica fundamental da árvore é otimizar a qualidade do 

solo, uma vez que minimiza os problemas de erosão (Figura 2), como explica o 

Manual Técnico de Arborização Urbana (2015, p.15): 

As copas das árvores fracionam a água das chuvas, o que diminui o 
impacto da gota no solo minimizando o problema de erosão. As 
superfícies das folhas, frutos, galhos e demais estruturas aéreas 
promovem também a retenção de água e constitui-se uma “caixa” de 
retenção hídrica natural diminuindo, consequentemente, o problema 
das enchentes. 
 

Figura 2 – As folhas das árvores impedem o processo de erosão no solo. 

 

 
Fonte: Manual Técnico de Arborização Urbana (2015). 

 

O uso correto da arborização acaba sendo vantajoso 

economicamente aos cofres públicos e particulares. Com manejo correto das 

árvores em locais públicos adequados, elas produzem sombra para bancos e 

espaços de reunião e passeio, atraindo as pessoas aos locais públicos e 

movimentando dinamicamente a cidade. A árvores também pode produzir 

sombra em uma fachada (Figura 3) ou apenas evitar que a alta luminosidade, 

os ruídos da rua e que a poluição entre no edifício, isso economiza em 

condicionantes arquitetônicas que resolveriam eventuais problemas. 



  
 

A vegetação propicia resfriamento passivo em uma edificação por dois 
meios: por sombreamento lançado pela vegetação que reduz a 
conservação da energia radiante em calor sensível, 
consequentemente reduzindo as temperaturas de superfície dos 
objetos sombreados; pela evapotranspiração na superfície da folha, 
resfriando-a e ao ar adjacente devido à troca de calor latente. (PIVETA, 
2010, p.15 apud OLGYAY, 1973) 
 
 

Figura 3- A arborização projeta sombra à fachada da edificação. 
 
 

 

Fonte: PAULA apud FURTADO, 1994. 

 

Outro fator econômico obtido com a implantação de arborização em 

locais de grande movimentação, são os custos que se teriam com tratamento de 

saúde por conta da alta exposição a poluição, visto que as folhas retém as 

partículas poluentes presentes no ar (Figura 4), por conta do grande tráfego de 

veículos, impedindo que estas partículas entrem em contato com as pessoas e 

provoquem doenças respiratórias (MANUAL TÉCNICO DE ARBORIZAÇÃO 

URBANA, 2015).  

Figura 4 – As folhas retêm as partículas poluentes do ar. 

 
Fonte: Manual Técnico de Arborização Urbana (2015). 

 

2.2  “Minha terra tem palmeiras” – Potencial arbóreo de São Luís 

A presença de áreas verdes em espaços públicos da cidade é 

essencial para o bem-estar e qualidade de vida da população, tornando-se uma 

ferramenta fundamental para o desenvolvimento social da região.  

 

A qualidade de vida urbana está diretamente atrelada a vários fatores 
que estão reunidos na infra-estrutura, no desenvolvimento econômico-
social e àqueles ligados à questão ambiental. No caso do ambiente, as 



  
 

áreas verdes públicas constituem-se elementos imprescindíveis para o 
bem-estar da população, pois influencia diretamente a saúde física e 

mental da população (LOBODA; ANGELIS, 2005, p.131) 
 

Com ênfase ao meio urbano, as áreas verdes da cidade proporcionam 

a melhoria da qualidade de vida pelo fato de garantirem áreas destinadas ao 

lazer, paisagismo, preservação ambiental e benefícios ao entorno (LOBODA; 

ANGELIS, 2005). 

São Luís possui 3 (três) principais Parques Urbanos na cidade: O 

Parque do Bom Menino (Figura 5) localizado no Centro da capital e possui uma 

área de 9.557m²; O Parque Ecológico Itapiracó (Figura 6) localizado no bairro da 

Cohab e possui 500 hectares de área preservada e 140 de áreas de intervenção urbana; 

e o Parque Botânico da Vale (Figura 7) localizado no Complexo Industrial Portuário de 

Ponta da Madeira, possui uma área de 100 hectares o que corresponde a cerca de 100 

campos de futebol. Todos esses espaços oferecem atividades de lazer, atividades físicas, 

além da apreciação com a paisagem natural fortemente presente. 

Figura 5: Parque do Bom Menino. 

 
Fonte: OImaprcial.com 

 
 

Figura 6: Reserva do Itapiracó. 

 
Fonte: OImaprcial.com 

 

 



  
 

Figura 7: Parque Botânico da Vale. 

 

Fonte: OImaprcial.com 

No Centro da São Luís há um total de 17 praças localizadas em pontos 

distintos, porém a falta de uniformidade entre elas acaba dificultando a funcionalidade que 

estes espaços deveriam proporcionar. Um exemplo é a comparação entre a praça João 

Lisboa (Figura 8) com a praça Benedito Leite (Figura 9), onde é perceptível a diferente 

implantação de arborização, o que influencia na permanência e nos usos para estes dois 

espaços 

As atividades recreativas requerem espaços livres apropriados, 
esparsos por toda cidade, as zonas verdes para o jogo e para o esporte 
perto das casas, os parques dos bairros, os parques da cidade, as 
grandes zonas protegidas do território (BENEVOLO, 1993, p.136) 
 
 

Figura 8: Praça João Lisboa. 

 
 

Fonte: maranhaonocongressoslcentrohistorico.blogspot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     



  
 

Figura 9: Praça Benedito Leite. 
 

 
 

Fonte: maranhaonocongressoslcentrohistorico.blogspot 
 

Como consta no Código de Posturas (1968), no Capítulo VII DO 

EMPACHAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS: 

 Art. 114 O ajardinamento e a arborização das praças e vias públicas 

serão atribuições exclusivas da Prefeitura. 

A falta de planejamento adequado aos espaços públicos interfere 

diretamente na qualidade de vida das pessoas, segundo O Estado (2016) São 

Luís ocupa a 22° colocação no ranking que avalia o bem-estar das capitais 

brasileiras, sendo a 6° pior cidade. Além disso, de acordo com dados do IBGE 

(2010) a cidade tem apenas 32,2% de arborização nas vias públicas.  

Isso demonstra que não adianta apenas a criação de espaços no 

intuito de proporcionar lazer e qualidade de vida, mas que deve haver o 

planejamento correto da implantação de arvores nessas áreas para que seja um 

atrativo às pessoas. 

 

3 ANÁLISE COMPARATIVA DO TRATAMENTO DOS PASSEIOS DE SÃO 
LUÍS COM AS NORMAS DO MANUAL TÉCNICO DE ARBORIZAÇÃO 
URBANA 
  

Será utilizado para esta análise comparativa a 3° edição do Manual 

Técnico de Arborização Urbana (2015) de São Paulo, instrumento visto como 

atual referência para a adequação correta dos passeios nas cidades brasileiras.  

O intuito desta análise visa analisar a realidade sobre os passeios e alguns 

espaços públicos em relação às suas dimensões e implantação da vegetação. 

Visto que, A IMPUR é o órgão responsável pela manutenção da paisagem 

urbana da cidade, incluindo a adequação da vegetação nos espaços públicos, 



  
 

com o intuito de “melhorar a qualidade de vida dos cidadãos através de ações que 

venham minimizar os impactos ambientais e maximizar o potencial paisagístico, 

valorizar as terras urbanas e gerar suporte para o desenvolvimento sustentável”  

 
3.1 Parâmetros para arborização em passeios públicos da cidade  

 

A escolha do local e da espécie de arvore adequados proporciona 

melhores condições para o desenvolvimento da árvore minimizando riscos de 

acidente, reduzindo a necessidade de podas, sem causar prejuízo à 

acessibilidade entre outros benefícios (Manual Técnico de Arborização Urbana, 

2015, p.20). 

De acordo com o manual, deve ser respeitada uma faixa livre mínima 

destinada aos pedestres deve ser de 1,20m em qualquer que seja a largura do 

passeio, e a faixa de serviço onde serão instaladas a vegetação, mobiliário e 

equipamentos urbanos, e outros itens, deve ter largura mínima de 0,70m. Desta 

forma, passeios onde se pretende colocar vegetação devem possuir largura 

mínima de 1,90m (Figura 10).  

 

Figura 10: Largura mínima de passeios públicos com o plantio de árvore. 

 
Fonte: Manual Técnico de Arborização Urbana (2015) 

 

Exemplo 1: dimensões adequadas do passeio, respeitando a faixa 

livre e destinando a faixa de serviço a vegetação (Figura 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Figura 11: Av. Magalhães de Almeida 
 

 
Fonte: Googlemaps.com 

 
Determinando a largura da calçada, verifica-se então a rede elétrica. 

Na presença de fiação deve ser verificado se a rede é compacta ou 

convencional, ou no caso da rede compacta se é isolada ou não (Manual Técnico 

de Arborização Urbana, 2015) 

Árvores de grande porte devem passar pelo tratamento de poda 

constante visando a possível interferência com a rede elétrica. Caso a largura do 

passeio permita, implantar a árvores fora do alinhamento das com os postes de 

energia, preservando sempre a faixa livre de 1,20m para o passeio do pedestre 

(Figura 12). 

Figura 12: Implantação de árvores junto à rede elétrica aérea. 

 

 
Fonte: Manual Técnico de Arborização Urbana (2015) 

 
Em caso de sistema de energia subterrâneo, distanciar do 

alinhamento da vegetação para preservar ao máximo o sistema radicular das 

árvores (Manual Técnico de Arborização Urbana, 2015). 

Exemplo 2: duas situações que demonstram diferentes formas em 

que a vegetação implantada relaciona-se com a rede de energia: na primeira 



  
 

situação (Figura 13) a implantação da arvore acontece de forma incorreta já que 

se mistura com a fiação elétrica; na segunda situação (Figura 14), há a 

adequação correta do passeio, uma vez que a vegetação e o sistema de energia 

não se misturam.  

Figura 13: Av. Magalhães de Almeida 

 
Fonte: Googlemaps.com 

 
 

Figura 14: Av. Castelo Branco – São Francisco. 

 
Fonte: Googlemaps.com 

 
Ao implantar uma vegetação em frente a um imóvel, deve-se planejar 

a forma que a copa da árvore deve tomar, verificando se há recuo da edificação 

no lote.  

A análise desse aspecto deve físico está relacionado com o aspecto 

biológico (Figura 15) ‘arquitetura da copa da árvore a ser plantada’ (Manual 

Técnico de Arborização Urbana, 2015, p.28). 

 
 
 
 



  
 

Imagem 15: Implantação de árvores de acordo com a arquitetura da copa. 

 
 

 
Fonte: Manual Técnico de Arborização Urbana (2015) 

 
Exemplo 3: Nesta situação há a incorreta instalação de equipamentos 

urbanos e vegetação em frente a um condomínio residencial, desrespeitando a 

faixa livre (Figura 16). 

Figura 16: Bairro Renascença. 

 
Fonte: Googlemaps.com 

 
 

CONCLUSÃO 

 

Após a análise de leis que tratam dos espaços públicos da cidade, 

constata-se juridicamente a responsabilidade do município sobre a construção e 

manutenção das calçadas da cidade, além de oferecer mobilidade, 

acessibilidade e bem-estar ao cidadão. 

Há ainda, um Projeto de Lei Complementar n°378/13, que visa alterar 

a responsabilidade sobre a construção, manutenção e conservação das 

calçadas para a Prefeitura. Resolvendo este embargo que dificulta a adequação 

ideal para os passeios públicos. 

Em São Luís, a construção incorreta das calçadas espelha a 

precariedade de uma sociedade de oferecer mobilidade e bem-estar a quem 

circula pela cidade. Uma possível solução surge com o projeto Cidade Jardim, 



  
 

efetuado pela Prefeitura de São Luís, que pretende arborizar os espaços 

públicos e adequar as calçadas a dimensões padronizadas. Esse projeto deverá 

ser implantado com o planejamento de órgãos de urbanização da cidade e 

principalmente com o apoio da população. 
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