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RESUMO: O Centro Histórico por ser uma área tombada, grande parte das ruas 
não circulam ônibus, medida coerente com o local. A mobilidade desse local é 
um ponto importante a ser tratado. Porém, as pessoas precisam na maioria das 
vezes fazer seus trajetos a pé, e a falta de alternativa para se locomover na 
região é um problema. Dessa maneira, esse artigo visa analisar que transporte 
coletivo público (ônibus, bonde, dentre outros) deve implementar na região 
tombada do Centro Histórico para que possa melhorar a locomoção das pessoas 
na região. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Centro Histórico de São Luís é uma área que pode apresentar 

grande potencial em outros tipos de transporte público. Quando se fala em 

mobilidade, não deve ser considerado somente o ônibus, essa limitação pode 

ser devido a este meio de transporte ser o que mais circula em São Luís. No 

Centro Histórico esse transporte está limitado a grande avenidas e quando estas 

não possuem uma construção tombada, porem quando se começa a entrar na 

região esse transporte já é escasso. 

Entretanto, é perceptível que as pessoas ainda tentam transitar com seus 

automóveis individuais, muitas vezes cometendo delitos que são muito 

presentes nessa região, como estacionar em cima das calçadas, que já são 

estreitas, e impossibilitando uma utilização equitativa dos pedestres nesse local. 

Percebe-se a disputa constante entre automóveis particulares e 

pedestres no Centro Histórico, e a falta de opões de locomoção coletiva nessa 

região.  
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É simples perceber essa escassez, tanto por analise local quanto por 

observações em outros lugares, até mesmo em países semelhantes, como 

Portugal, onde o bonde é muito utilizado. 

Importante ressaltar que, esse último transporte citado era presente 

na capital maranhense, entretanto, por interesses políticos foi retirado de 

circulação na cidade. Percebe-se que o Centro Histórico pode ser uma área com 

diferentes tipos de transporte. 

Esse assunto deve ser pensado pois, a cidade ficou mais adensada, 

logo, mais pessoas também utilizam essa região. 

 

1 PRINCÍPIO DOS MEIOS DE LOCOMOÇÃO DO CENTRO HISTORICO DE 

SÃO LUIS 

 

A ocupação do território maranhense no início do século XX favoreceu 
a integração política, social e econômica do Estado. Imigrantes se 
juntaram aos maranhenses para fundar vilas, ocupar vales dos rios e 
contribuir para ligação das regiões de matas, cocais, baixada 
maranhenses e florestas da pré-Amazônia. Os pioneiros no setor de 
transportes marcaram uma época ao fazer a transição dos meios de 
transportes fluvial e ferroviário para o rodoviário. (O 
IMPARCIAL,2015,p.1) 
 

Segundo Morrison (2011), São Luís foi uma das primeiras cidades do 

país a ter linha férrea de tração animal, porém foi uma das últimas a ter o bonde 

elétrico, apesar de Estados vizinhos já apresentarem esse transporte. 

A cidade de São Luís começou a se desenvolver a partir do Centro. 

Através de fotos, percebe-se que não havia só um modal de transporte, existiam 

além das carroças, charretes, e por último os bondes. 

Entretanto, como todo modal de transporte, há os seus prós e contras. 

Ao verificar fotos antigas que retratam esses transportes, vemos que bondes de 

tração animal tinha demanda menor que o bonde elétrico, obviamente que 

estamos falando de décadas diferentes, e que pode explicar essa característica. 

 

 

 

 

 

 



  
 

Figura 1- Bonde de tração animal 

 

Fonte: Gaudêncio Cunha (1908) 

 

É perceptível que de acordo com o tempo, maior a sua demanda, uma 

vez que a cidade vai se expandindo, a sua população também cresce, como na 

Figura 1, foto tirada no começo do século XX, onde provavelmente hoje é a 

região do Anil, dessa forma, as necessidades vão aumentando, ou se 

transformando, cabe ao Poder Público administrar a melhor forma de atender a 

população, levando eficiência no transporte. 

 

Primeiros meios de transportes a servir a capital foram os veículos de 
tração animal e bondes [...]Desse contrato nasceu a Companhia Ferro-
Carril São Luiz do Maranhão, que ficou em atividade de 1872 a 1879. 
Depois desta empresa foi criada a Ferro-Carril Maranhense, cujo dono, 
Joaquim Marques Rodrigues, atuou até 1886. Esta empresa inaugurou 
um marco no setor de transportes, pois foi responsável por colocar em 
funcionamento o primeiro bonde a vapor do Maranhão, com a Estação 
Central/Anil, em 1893 atuando por 30 anos. A partir de 1924, os bondes 
movidos a eletricidade chegaram ao estado pelas mãos da empresa 
norte-americana Brigthmam e Company Incorporation. O negócio foi 
rescindido apenas dois anos depois, devido ineficiência e má prestação 
do serviço pela empresa. (O IMPARCIAL,2015,p.1) 
 

 
 
 
 

 

 



  
 

Figura 2- Bonde elétrico na Rua da Paz 

 

Fonte: Allan H. Berner (1960) 

 

Como pode ser notado na Figura 2, mais recente que a Figura 1, 

percebe-se que já havia lotação no transporte, algumas pessoas retratam que 

nessa época era comum, além da tarifa alta, que era a justificativa para alguns 

fraudarem o sistema. Porém, ainda existem questões como quantidade 

insuficiente de bondes elétricos, assim como Alcântara (2009) informa que na 

época existia quantidade insuficiente de bondes, apesar de existirem 4 linhas 

mas não conseguia atender a população, por isso muitos passageiros seguiam 

em pé no transporte. 

Provavelmente o mesmo problema que possui atualmente em relação 

a linhas de ônibus, não atende de maneira eficaz a uma determinada região, 

quantidade insuficiente, descumprimento de horários na plataforma/parada, 

dentre outros fatores que pode influenciar esse cenário. 

Figura 3- Bonde elétrico Rua Rio Branco 

 

Fonte: Foster M. Palmer (1960) 



  
 

Atualmente, em algumas cidades da Europa e também do Brasil, o 

bonde que é um transporte geralmente localizado em regiões antigas da cidade, 

ainda funciona. O que não acontece aqui na cidade, por questões políticas esse 

transporte foi encerrado. 

As carroças eram muito utilizadas pelos operários, ou militares. 

Obviamente, que antigamente, antes do ano de 1900, esse transporte era 

presente porque não havia sequer chegado o carro em São Luís, pois este 

chegou em meados de 1905, importado pelo conhecido Nhozinho Santos, 

industrial influente da sua época. Desse meio de locomoção acabou surgindo a 

ideia do bonde. 

“A própria configuração da maioria das cidades brasileiras é reflexo 

da centralidade do automóvel como modo de deslocamento principal”. 

(ALCANTARA JR,2009, p.22) 

O traçado desde o princípio foi pensado nos deslocamentos dos 

meios de transportes, assim como em São Luís, ruas largas para possibilitar um 

fluxo maior, tento de carroças quanto de charretes. Obviamente cada algumas 

ruas tem suas particularidades, principalmente no Centro Histórico, umas 

apresentam calçadas estreitas, que atualmente torna-se difícil de transitar pelos 

obstáculos encontrados na calçada ou pelo próprio mobiliário urbano, como o 

poste; outras ruas já têm suas calçadas largas, possibilitando uma circulação 

melhor dos transeuntes. 

“As questões de mobilidade diziam respeito essencialmente ao 

deslocamento de pedestres – com várias tentativas de regularizar o que 

impedisse o livre trânsito nas calçadas – e veículos puxados por tração animal”. 

(ALCANTARA JR,2009, p.27) 

Porém na época não havia exclusão total dos pedestres, também 

haviam políticas que os inseria na cidade. Percebe-se então que esse cenário 

passa a ser benéfico aos pedestres, pois antes o automóvel era mais valorizado, 

esse fato também é discutido atualmente, a valorização do automóvel, e o lugar 

do pedestre. 

O objetivo de melhorar o fluxo dos passantes podia ser visto também 
em proibições como embaraçar mais da metade da rua com entulho 
das construções (art. 9 e 10), construir alpendres na calçada (art. 11), 
pôr vasos de flores nos parapeitos das janelas (art. 12) e arrancar 
pedras das calçadas para plantar árvores (art. 16).(ALCANTARA 
JR,2009, p.27-28)   



  
 

 

Os pedestres e os transportes desde o começo do século passado, 

e quando a cidade estava crescendo tanto em sua densidade quanto em sua 

população, já estavam sendo elaboradas normas para organizar essas vias, 

principalmente no Centro Histórico, onde primeiramente o veículo foi tratado com 

prioridade e logo após tentou-se abranger os pedestres, uma vez que hoje sabe 

a relevância de sua inclusão na mobilidade urbana.  

As questões de trânsito apareciam em vários artigos, de forma não-
seqüencial. Para transitar pelas ruas, os proprietários de carros, 
carruagens, carroças ou carretões foram obrigados a realizar matrícula 
na Câmara, recebendo uma chapa com número para ser fixada no 
veículo (art. 9º). Da mesma forma, os cocheiros de aluguel 
necessitavam estar devidamente registrados no órgão policial 
(art.110). (ALCANTARA JR,2009, p.29) 

 

Assim, os pedestres começaram também a receber seu valor no 

meio urbano, para que tivessem seus direitos garantidos, sendo dessa forma 

respeitados na cidade, mesmo que em séculos passados o transporte 

automotivo não tivesse chegado, sendo somente a tração animal, mas a 

necessidade de pôr ordem na cidade era fundamental até mesmo para a cidade 

se desenvolver de maneira estruturada.  

Em razão dos veículos serem puxados a tração animal, o Código 
abordou a questão, procurando regulamentar o convívio em ambiente 
urbano. Muitos dos artigos repetiam proibições anteriores, como correr 
a cavalo, de modo a não incomodar os passantes (art.78) [...] e 
conduzir animais soltos pelas ruas da cidade (artigos 40, 83 e 85). Mas 
outros artigos foram instituídos, como a proibição de andar com os 
animais desenfreados e guiar de modo a molestar os passantes (art. 
82). (ALCANTARA JR,2009, p.30) 
 

Segundo Alcântara (2009), o Código de 1893 durou quarenta anos, 

época em que a população de São Luís praticamente dobrou de tamanho, com 

70 mil habitantes em 1935.  

Nota-se que mesmo a cidade no início sendo pequena em sua 

extensão e população, havia a ação de criar normas e regras que controlassem 

o transito da cidade, até mesmo para influenciar no comportamento desses 

habitantes, como foi o caso de normas de transito que seriam impostas para 

educar quem usasse o bonde elétrico, uma forma de “civiliza-los”.  

Outra grande diferença do Código de 1936 em relação aos anteriores 
foi a de ter avançando na questão da mobilidade urbana, tendo em 
vista a crescente motorização dos veículos de tração animal, tanto para 
os individuais (automóvel) quanto para os coletivos (ônibus). 
(ALCANTARA JR,2009, p.37) 



  
 

Figura 4- Bonde nos anos 40 

 
Fonte: Memorial Fotográfico do transporte Coletivo de Passageiros do Maranhão (1940) 

 

É importante ressaltar que no Centro Histórico, na década de 40, não 

havia somente o bonde elétrico como transporte, haviam os ônibus Ford, que 

também transportaram muitos passageiros em São Luís e na região do Centro 

Histórico. Existiam também os ônibus Zepellin, com mesma aparência do 

conhecido dirigível. 

 

Dado o aumento do tráfego, as regras de trânsito tornaram-se mais 
rígidas. [...] O quinto e último Código de Postura de São Luís, 
promulgado através da Lei n.º 1.790, de 12 de maio de 1968, foi 
elaborado para uma cidade que triplicara de tamanho, de 70 mil para 
265 mil habitantes (IBGE, 1970). Este Código foi estruturado em quatro 
títulos, com respectivos capítulos (reiniciando numeração a cada novo 
capitulo) e seções, comportando 187 artigos. (ALCANTARA JR,2009, 
p.41) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
Figura 5- Mapa dos bondes de tração animal 

 
Fonte: Allen Morrison (1873) 

 
Figura 6 – Mapa da linha do bonde elétrico 

 
Fonte: Allen Morrison (1965) 

 
 
 
 
 
 



  
 

2 O CENÁRIO ATUAL DA MOBILIDADE NA REGIÃO 

 

“[...] Em 1967, os bondes elétricos foram definitivamente retirados de 

circulação das linhas, findando uma história de 95 anos de utilização deste meio 

de transporte.” (O IMPARCIAL,2015, p.1) 

Existem inúmeras situações que dizem respeito ao transporte, e 

medidas que são tomadas para que influencie pessoas de um local para ter um 

determinado comportamento. Para entender isso melhor, existe o Centro 

Histórico, onde antigamente havia o transporte coletivo circulando pela mesma, 

o bonde elétrico.  

Por questões políticas retiraram esse transporte e hoje não circula 

transporte público coletivo nessa parte da cidade, na região do Centro Histórico, 

onde há edificações tombadas. Nesse ponto, há uma justificativa coerente de 

não se colocar por exemplo, o ônibus para circular nessa área, pois edificações 

tombadas são construções frágeis, e obviamente, o impacto que esse transporte 

– que pode pesar mais de 10 toneladas, gera na via e reflete nos casarões pode 

danificar a estrutura desses prédios. 

Segundo Alcântara (2009), o bonde elétrico que foi o símbolo do 

progresso no Estado, até mesmo para os que não acreditavam na evolução da 

capital, e que não haveria mais os “burricos lazarentos”, estes que eram os 

bondes de tração animal ou mesmo as carroças, rompendo a chamada “amarra 

imperial”. Assim como existem conflitos no transito, brigas, antigamente também 

havia essas discussões que foi uma das maiores justificativas para elaborar as 

regras que respeitassem veículos e /ou pedestres, como forma de civilizar a 

população ludovicense para se adequar a implementação dos bondes elétricos. 

Por mais que alguns justifiquem o Centro Histórico não haver bonde 

elétrico como transporte para que “estimule o caminhar”, sabe-se que não foi 

essa a real causa de sua retirada da cidade, envolvia bem mais questões 

políticas, e de discriminação com determinado segmento da sociedade. 

Assim, ao mesmo tempo em que o bonde fora implantado com o 
objetivo de oferecer transporte cômodo e barato à “todos”, as 
autoridades administrativas do governo promulgavam leis que 
restringiam a utilização deste serviço às camadas populares, pois ao 
estabelecer que a entrada nos bondes fosse permitida somente aos 
que estivessem “bem” vestidos, deixava uma grande parte da 
sociedade fora desse benefício, pois muitos eram os trabalhadores que 
residiam longe de seus locais de trabalho e precisavam do bonde para 
se locomover diariamente. (ALCANTARA JR,2009, p.57) 



  
 

 

Dessa forma, percebe-se que não muito distante do que metas de 

governo colocadas atualmente, prometer benefícios para toda a população, uma 

determinada camada da sociedade sempre é excluída, mesmo indiretamente, ou 

seja, havia discrepância na questão social, assim, a realidade se mostrava bem 

diferente do que a ideologia pregada pelo governo. 

Jornais da década de 20 a 50 mostram que havia problemas na 

utilização dos bondes, mas que para melhorar viria o transporte que é mais 

utilizado atualmente, os ônibus. Ou seja, o bonde que foi sinônimo de progresso, 

foi fadado ao fracasso por causa da falta de interesse do Poder Público em fazer 

sua devida manutenção, assim como hoje o problema da cidade acontece por 

causa da falta de manutenção em todos os seus âmbitos, tanto em transporte 

como em obras viárias por exemplo, calçadas quebradas até mesmo em bairros 

de alto padrão. 

Porém, como sabemos, hoje essa substituição nada valeu a pena, 

dispostos a acabar com esses problemas advindos do bonde, os ônibus trazem 

um cenário bem pior e precário, até mesmo os recém comprados que possuem 

sistema de ar condicionado apresentam problemas, a falta de manutenção faz o 

interior do ônibus ser “inundado” pela água do equipamento, obrigando os 

passageiros ficarem em pé, para não se molhar. 

Bem como passageiros serem deixados no meio do caminho por 

causa de problemas mecânicos apresentados pelos ônibus. Esse cenário que é 

presente nos ônibus recém adquiridos pela Prefeitura, que dirá os veículos mais 

antigos. 

“A zona metropolitana de São Luís do Maranhão é peculiar neste 

sentido, pois sofreu o impacto da urbanização tardia mas acelerada”. 

(ALCANTARA JR,2009, p.23) 

Segundo Alcântara (2009), essa questão da mobilidade começou a 

ganhar importância nos debates científicos nas últimas décadas justamente por 

causa do crescimento acelerado da cidade e obviamente a mudança do espaço 

urbano, uma vez que a mobilidade é uma questão de sobrevivência. 

Dessa forma, é de grande relevância considerar a Lei 12 587, que diz 

respeito a Política Nacional de Mobilidade Urbana, pois a cidade deve 

proporcionar conforto aos seus usuários, eficiência principalmente no que diz 



  
 

respeito a circulação urbana, inclusão entre diferentes tipos de transporte, e 

principalmente prioriza o transporte público coletivo sobre o transporte individual. 

A partir dos anos 70, mudaria profundamente a configuração urbana 
de São Luis e, consequentemente, mudariam também as questões de 
mobilidade. Como mostrado anteriormente, a capital maranhense foi 
palco de um processo concentrado de migração, especialmente nos 
anos 80-90[...]Para comportar essa massa populacional, a cidade 
cresceu de forma espraiada, expandindo-se para além do núcleo 
central, para as margens opostas dos rios Anil e Bacanga, além da 
direção leste-oeste.(ALCANTARA JR,2009, p.43) 
 

Isso mostra o atual cenário que temos de São Luís, entretanto, na 

região do Centro Histórico parece ter sido deixado de lado quanto ao transporte 

público, até mesmo locais em que ônibus passavam, como a Rua da Estrela, 

Rua Henrique Leal, Av. Magalhaes de Almeida, Rua do Sol, Rua da Paz, Rua de 

Santana, Rua 13 de Maio, Rua Jansen Muller, hoje não trafegam mais. 

Bem como Alcântara (2009) informa que aconteceram obras viárias 

que priorizava o automóvel particular sobre o transporte coletivo, ausência de 

vias secundárias (intrabairros), formando assim os congestionamentos, 

acidentes, que deveriam ser solucionados por legislações preventivas, assim 

como era o propósito do Código de Postura.  

Na tentativa de solucionar problemas de engarrafamentos, deixar 

avenidas mais largas, onde na verdade o pedestre é pouco considerado, a 

cidade se torna muito mais problemática, até mesmo lançando propostas que 

envolvem o transporte coletivo, porém cada caso deve ser analisado de acordo 

com as reais necessidades do local, e como o comportamento de uma 

determinada população será influenciado. 

A população que se locomove até o Centro Histórico poderia ter seu 

deslocamento facilitado, até mesmo porque existem pessoas que residem no 

Centro, além de existirem habitações de interesse social. Também focando em 

outros usos, como o turístico, utilizando além dos bondes elétricos, as 

jardineiras. 

 

3 TIPOS DE LOCOMOÇÃO UTILIZADAS PARA REGIÕES TOMBADAS 

 

O percurso pedonal principalmente no Centro Histórico, é com certeza 

importante para se ter uma experiência maior no ambiente. Porém também é 

relevante que se dê opções para as pessoas se locomoverem no Centro 



  
 

Histórico. Quando se fala na implementação de transportes como o bonde, não 

quer dizer que vão trafegar por todas as ruas, seu percurso varia de acordo com 

a importância de cada casarão, ruas e suas larguras, dentre outros fatores. 

Muitos estudos expõe a relevância do modo de transporte suave, 

principalmente no que diz respeito a Centro Histórico. Segundo Costa (2015) 

esses transportes que incluem bicicleta, o próprio uso pedonal, que é eficiente 

para deslocamentos de até 1 quilometro, a partir daí, a bicicleta é interessante 

para deslocamentos de 4 km. 

Entretanto, o uso de cada transporte varia de acordo com a topografia 

do local, a exemplo, a bicicleta, que não implicaria em um tipo de transporte 

confortável em algumas áreas que há um aclive/declive acentuado, e ainda pelos 

paralelepípedos não permitirem um deslocamento agradável. 

O bonde não pode ser visto como um transporte antiquado uma vez 

que ele ainda é utilizado em muitas cidades, e pode ser bem empregado até em 

cidades com altos fluxos de transito, quando há um planejamento, assim, no 

Centro Histórico de São Luís, o bonde seria muito útil para o deslocamento das 

pessoas. 

“Os bondes proporcionaram mudanças significativas no cotidiano do 

homem. A cidade ia se tornando mais dinâmica, mais rápida, e a concepção de 

progresso se tornava cada vez mais presente na vida urbana”. (ALCANTARA 

JR,2009, p.52) 

A retirada do bonde de circulação no Centro Histórico de São Luís nos 

leva a uma reflexão. Algo que está presente principalmente no pensamento 

político de "querer modernizar" a cidade, então tira algo de circulação, mas 

também não implementa o "novo". Pelo bonde elétrico apresentar problemas por 

causa da falta de manutenção e pra sanar os transtornos que aconteciam, 

acabaram com esse transporte para colocar o ônibus, que veio com a mesma 

promessa revolucionária. 

O Bonde não implica em um meio de transporte velho ou que não vai 

servir em uma cidade, contradizendo o pensamento que esse transporte é antigo 

para funcionar, cidades como o Rio de Janeiro, ou em outros países como em 

Portugal, ainda funcionam e muito bem, para deslocar as pessoas na área antiga 

da cidade. Porém, como todo serviço, deve haver a manutenção. 



  
 

 “A substituição, quando da retirada dos trilhos da Avenida Pedro II, 

lançaram um linha circular de ônibus. Não durou um mês. Fora os bondes da 

Estrada de Ferro. Nova linha de ônibus. Nova decepção” (ALCANTARA 

JR,2009, p.64) 

Percebe-se que tudo é uma questão política, que envolve promessas 

que dizem respeito a conforto em novas propostas de transportes, no caso dos 

ônibus.  

Algumas décadas depois, os bondes elétricos chegaram a São Luís 
sob o discurso progressista das autoridades e elites locais, tentando 
colocar esta capital no patamar das grandes cidades, que já dispunham 
de tal melhoramento. (ALCANTARA JR,2009, p.65) 
 

É perceptível que o problema em si não é o transporte, por exemplo, 

os problemas que os bondes elétricos apresentavam é devido à falta de 

conservação, cenário que encontra-se atualmente na cidade com os ônibus. Ou 

seja, enxergar um tipo de transporte coletivo como símbolo de progresso, é 

primeiramente uma ação errônea de implementa-los na cidade, pois é algo que 

necessita de manutenção, de investimentos, e se não houver, acaba 

prejudicando até mesmo uma população. 

Assim, os elétricos saiam de circulação na capital maranhense sob os 
signos de atraso, idéia parecida com a do tempo em que os bondes de 
tração animal haviam deixado de atuar nesta capital. Os mesmos 
veículos que outrora foram arrogados como sinônimos do progresso 
na década de 1920, em meados da década de 1960 eram tidos como 
retrógrados e ultrapassados, cabendo aos ônibus neste momento 
transportar a idéia de moderno. (ALCANTARA JR,2009, p.66) 

 

Assim como em Portugal, onde o bonde é uma forma de transporte e 

não somente um transporte turístico, podendo ser uma opção para tirar os carros 

particulares do Centro Histórico, evitando o cenário que se encontra atualmente, 

carros disputando espaço com os pedestres, ruas estreitas onde os motoristas 

encontram a escolha de estacionar na calçada, dificultando a locomoção dos 

transeuntes. 

Claro que é uma medida para ser muito estudada, em Portugal existe 

um sistema de sensor, onde moradores que já possuíam seus carros, não 

recebem multa por entrar no Centro Histórico, entretanto os que não são, se não 

obedeceram as regras para trafegar na região recebem multa. Assim como 

disponibilizar lugares onde esses condutores possam estacionar seus 

automóveis particulares e utilizar o transporte público coletivo. 



  
 

“[...]No início utilizava a chamada jardineira para transportar 

passageiros na capital”. (O IMPARCIAL,2015, p.1) Logo porque não voltar com 

esse tipo de transporte para o Centro Histórico de São Luís? Ao passar em frente 

do Convento das Mercês observa-se até uma jardineira em frente que não é 

utilizada. 

Os ônibus jardineiras eram utilizados em São Luís desde a década de 

40, atualmente esse transporte quando circula tem seu uso para o turismo. Há 

quem inove em transporte e utiliza por exemplo os Tuk Tuk, (triciclo asiático) que 

está presente em Lisboa por exemplo, por ser um transporte pequeno, poder 

estacionar em qualquer lugar, consegue entrar nos becos e ruelas da cidade 

histórica, e os turistas gostam deste tipo de transporte, pois se tornou uma 

atração para a cidade. 

Figura 7- transporte tuk tuk 

 

Fonte: Tuk-Tuk Lisboa (2018) 

 

 

4 DISCUSSÃO DO TEMA 

 

Ao utilizar a região do Centro Histórico, percebe-se que a área sofre 

com problemas relacionados a normas de transito, carros estacionados em 

qualquer lugar, em cima da calçada obstruindo o fluxo do pedestre.  



  
 

Isso nos leva a reflexão que atualmente há menos respeito que 

antigamente por exemplo no século XIX com Códigos de Transito. 

Quando um tipo de transporte começa a apresentar problemas, pela 

falta de conservação e manutenção, refletindo na população que os utiliza, o 

Poder Público tem como solução o substituir por outro tipo de transporte, assim 

aconteceu com o bonde elétrico que foi símbolo de progresso, porem começou 

a apresentar problemas mecânicos e o substituíram pelos ônibus que também 

apresentam problemas para a população. 

A falta de um estudo na região, para que se procure compreender que 

transportes seriam uteis para as pessoas, quais influenciariam no crescimento 

turístico, confirma a primeira hipótese do trabalho. "O mal uso do transporte no 

Centro Histórico se deve à falta de interesse e investimentos do poder público". 

Ora, substituir um transporte pelo outro não implica no melhoramento da 

mobilidade urbana da região, a falta de conservação fará qualquer transporte 

entrar em declínio. 

Algumas pessoas reclamam que o Centro é um local difícil de ir de 

carro, pois é complicado estacionar, encontrar uma vaga, um estacionamento. 

Isso pode ser um fator que leva algumas pessoas evitarem ir para o Centro 

Histórico, pois compreende-se também que ainda não há um transporte público 

de qualidade, para incentivar a população a utiliza-lo ao invés do seu automóvel 

particular. 

Essa situação confirma a segunda hipótese do trabalho, "Um bom uso 

do espaço também está relacionado em como as pessoas se locomovem até o 

ponto de destino, se não tem, o espaço é mal utilizado". Não existem opções 

para se locomover no Centro Histórico, sem ser o modo pedonal, existem ônibus 

que trafegam ao redor da região, e ainda assim não implica ser de qualidade. 

Como foi colocado, a importância do uso dos meios de transporte 

suaves, e a prioridade do transporte público coletivo sobre o transporte 

individual, este como um dos princípios da mobilidade urbana, exposto na Lei 12 

587, que diz respeito a Política Nacional de Mobilidade Urbana, confirma a 

terceira hipótese do trabalho, "Para áreas tombadas o uso do transporte 

individual deve ser evitado, priorizando transportes coletivos adequados." 

Entretanto, não é somente tirar o transporte individual que os problemas estão 

resolvidos, o Poder Público deve dar a população opções de locomoção, com 



  
 

transportes de qualidade. Não devem ser tomadas medidas sem analisar tudo o 

que pode este pode acarretar para uma região ou para uma população. 

 

CONCLUSÃO 

 

Esse estudo mostrou a relevância de se analisar o Centro Histórico, 

como um lugar que pode apresentar potenciais para a implementação de 

transporte público coletivo, assim como o bonde. É importante ressaltar que sua 

ausência não implica na desvalorização da região, porém sua presença pode 

despertar interesses principalmente turísticos. 

Entretanto, esse tipo de transporte, que não está resumido somente 

ao turismo, poderia facilitar o deslocamento inclusive de moradores da região, e 

de pessoas que precisam utilizar o local para algum interesse. 

Uma vez que esse tipo de transporte não trafega em alta velocidade, 

permitindo a contemplação da região, podendo propiciar a melhor locomoção de 

pessoas idosas por exemplo. Assim como implementação de outro tipo de 

transporte, como a jardineira, dependendo das ruas, dos imóveis e outros 

fatores. 

Dessa forma, o transporte público coletivo que circulasse no Centro 

Histórico, não deveria somente ser adquirido e circular na região, é de grande 

relevância que o Poder Público fizesse a manutenção e conservação de qualquer 

bem adquirido. 
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