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Resumo: O centro histórico possui um papel fundamental para o 
desenvolvimento da sociedade. Nele, o núcleo urbano pode realizar interações 
sociais como a comercialização no mercado central e arredores. O Mercado 
Central de São Luís é a principal área de abastecimento alimentício da cidade. 
O centro é como um cartão de visita, portanto, as intervenções que nele são 
realizadas refletem a organização da cidade. 
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Introdução  
 

         A cidade de São Luís foi incluída no Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), estratégia criada em 2007 para os planejar e executar 

obras como a de infraestrutura social e urbana, destinada também as Cidades 

Históricas. No entanto os poderes locais têm que apresentar contrapartida, com 

relação aos planos e projetos executivos que, uma vez analisados e aprovados 

viabilize a liberação dos referidos e tão necessários recursos. Uma das áreas 

em questão a serem recuperadas é a do Mercado Central, que atualmente 

encontra-se demasiadamente degradada.         
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A pesquisa trata-se dos problemas claramente apresentados no 

Mercado Central e seu entorno. No momento o Governo Federal através do 

IPHAN está negociando com as esferas de governo Estadual e Municipal a 

implementação de mais uma etapa de investimentos através do Programa PAC 

das Cidades. 

Busca-se, portanto, incentivar a aplicação dos procedimentos 

recomendados e cada etapa necessária para a elaboração de um plano de 

Conservação Urbana, e assim, apresentar melhores soluções que possam 

assegurar a reabilitação desta importante área do centro de nossa capital 

integrando-a com as demais áreas já reabilitadas. 

 

1. Histórico do Mercado Central 

  Durante a administração do engenheiro carioca Otacílio Saboya foi 

criado um plano que proporcionaria grandes mudanças no meio urbano de São 

Luís, e com auxílio do renomado médico Pedro Neiva de Santana foi idealizado 

o incentivo a jardinagem e arborização pelas ruas e avenidas. Entre as 

soluções foram propostos os planos de iluminação e ventilação dos ambientes 

internos das edificações, como uma das medidas de caráter higienista. 

  Das estruturas demolidas na década de 40 está o exemplo do antigo 

Mercado para a construção do novo Mercado Central. Logo depois foi 

promovida a abertura da Av. Magalhães de Almeida que passa por todo o 

centro da cidade, e que segundo Paulo Ramos, seria outro melhoramento que 

mudaria por completo a feição colonial de São Luís. Parte desse plano foi 

concluído pelo sucessor Pedro Neiva de Santana que realizou o alargamento 

da Rua do Egito que começava do Largo do Carmo e terminava na Beira Mar, 

além do rasgo diagonal da Av. Magalhães de Almeida até às vias do Mercado 

Central. 

 Trata-se de uma instituição municipal abrigada em edificação do estilo 

Art Decó, construída em 1864 e que hoje é administrada pela Companhia 

Maranhense de Abastecimento (COMAB). No local funcionava anteriormente 

(Há 70 anos atrás), o antigo gasômetro, que abastecia os postes de iluminação 

pública de todo centro da cidade.  



 

 
Figura 01- mercado central 1940, São Luís: Memória e tempo. 

 

2. Fonte das Pedras 

Se trata de um exemplar de arquitetura civil de função pública, localizado 

à Rua Antônio Rayol, tombado pelo IPHAN (processo nº600-T, inscrição nº472, 

livro das Belas Artes, fls.86. Data: 12. VII. 1963), como monumento  artístico 

colonial, construído com a intenção de distribuir água à população. Sua 

fachada é formada por quatro pilastras encimadas por entablamento que 

apoiam um frontão triangular com perfil ondulado. É constituído por cinco 

carrancas em cantaria, que funcionam em nível inferior e é por onde escoam as 

águas vindas da nascente e desaguam em um tanque, revestido também de 

pedras de cantaria. 

A fonte possui cinco galerias capazes de receber águas de outras 

nascentes que entram através dos nichos e ladrões existentes em cada lado 

dos diques transversais, de onde cai a água para os canos das carrancas. A 

fonte das pedras é patrimônio público e passou por restaurações em 1760, 

1832, 1932, 1950, 1961, 1975 e 2012 e mesmo tendo passado por uma 

reforma total neste ano, o local apresenta sinais de degradação causada pela 

própria população.  



 

     

Figura 02: Fonte das pedras 

 

 

 

3. Identificação do Problema 

           O plano de conservação envolve toda a área do Mercado Central e seus 

arredores, que inclui: A Avenida Guaxenduba, Rua do Mercado, Rua Antônio 

Rayol, Rua da Inveja, Rua São João e Rua Jacinto Maia. O estudo foi realizado 

a partir de um levantamento sobre a história e situação atual do Mercado e 

também baseando-se nas etapas consolidadas pelo Centro de Estudos de 

Conservação Urbana Integrada-CECI da UFPE, etapas que envolvem técnicas 

aperfeiçoadas que reúne conjunto de princípios, métodos e conceitos.  

 

Figura 03- Vista aérea da delimitação da área  



 

 

Figura 04- Plano de Conservação Urbana Integrada 

 

          A iniciativa de recuperação de Mercado Central traria múltiplos 

benefícios imediatos e em longo prazo à população local ludovicense. Já que 

se trata da recuperação de um equipamento fundamental para a vida da cidade 

além de ser considerado um ponto turístico. O mercado é de gêneros 

alimentícios, onde se encontra a matéria-prima indispensável à vida que são os 

alimentos.  

         Ao realizar esta ação o plano estará trazendo grande contribuição ao 

imenso desafio que representa o processo de revitalização do centro histórico 

degradado. Para êxito completo é necessário trabalhar em diversas áreas 

fazendo um estudo e intervenções necessárias tentando não influir as 

atividades dos usuários daquele ambiente. 

         O grande desafio trata-se de uma série de restrições que são distintas da 

necessidade de preservação das características do nosso patrimônio histórico, 

uma vez que existe um conjunto de limitações que são colocadas como forma 

de se evitar a perda de referencias urbanísticas, arquitetônicas, históricas e 

artísticas, ambientais e paisagísticas, que vão influenciar até mesmo na 

provável redefinição de usos para a área e na utilização de determinados 

materiais e estruturas. 

 



 

4. Análise e Avaliação/ Participação da Comunidade 

O primeiro passo foi a definição da área escolhida para ser analisada 

seguida de uma visita in loco para o diagnóstico dos problemas do local, obtido 

através do acervo fotográfico, mapas, croquis, perfis, entrevistas à comunidade 

e usuários, estudo de fluxos, estudo de uso e ocupação do solo, além de 

materiais como livros, jornais, artigos e reportagens que abordam temas da 

região. 

O estudo foi classificado em três tópicos, para que se obtivesse 

melhores resultados. São estes: 

• Infraestrutura Urbana: Um dos principais problemas encontrados na 

área é o esgoto a céu aberto, refletindo a insalubridade da área; a má 

distribuição de água, que ocorre em dias alternados; ruas e calçadas 

com pavimentação em péssimo estado, que interferem na qualidade da 

mobilidade urbana; falta de espaços adequados para estacionamentos, 

além dos problemas com o fluxo do transito. Poluição visual, como a 

fiação da rede elétrica e telefônica somado as propagandas comerciais 

que ofusca a imagem das edificações. 

• Infraestrutura do Mercado Central: O mercado Central em si já é um 

ambiente insalubre, pois não possui boa circulação de ventilação e 

nem iluminação natural. Os Box não são setorizados de acordo com os 

produtos. Não há inclinação de piso para escoamento, o que gera 

acúmulos de fluido.  

• Serviços Públicos: Ausência de policiamento e posto de saúde próximo 

ao local; Estado de abandono da Fonte das Pedras, que se encontra 

degradada e ocupada por usuários de droga e moradores de rua, 

impedindo que a população frequente o local. O IPHAN acusa que os 

problemas da Fonte são consequências da falta de vigilância. Obs.: 

Imagem em anexo. 

• Mobiliários Urbanos: Ao longo do trecho estudado, foi possível 

observar que há quantidade insuficiente de mobiliários, obrigando os 

frequentadores a contribuírem com a poluição. Outro ponto é a má 



 

distribuição dos postos de iluminação, sendo que dos existentes alguns 

não funcionam. Ausência de abrigos em pontos de ônibus. 

Em entrevista com frequentadores do Mercado Central houveram 

reclamações sobre a falta de pontos de venda de artesanato no local, presença 

de moradores de rua, falta de assistência dos órgãos responsáveis e 

problemas com a frequência da coleta de lixo. 

 

5. Elaboração de Soluções e Propostas/ Participação da Comunidade 

Visto que os problemas encontrados estão relacionados a infraestrutura, 

serviços públicos e mobiliário urbano. Com base nisso, foram elaboradas as 

seguintes propostas: 

• Requalificação dos vendedores irregulares da fachada do Mercado para o 

Edifício São Judas Tadeu que já possui estrutura comercial; 

• Implantação de pontos de venda de artesanato; 

• Colocação de pisos táteis nos passeios para proporcionar acessibilidade; 

• Setorização dos boxes de acordo com o uso. Colocar o frigorífico em nível 

inferior para impedir que o fluido do alimento não se espalhe para o 

mercado; 

• Retirada do posto de gasolina do meio fio, pois oferece risco aos prédios 

históricos; 

• Implantação de abrigos para os pontos de ônibus; 

• Colocação de uma lixeira a cada poste; 

• Novos modelos de mobiliários; 

• Reforma da fonte das pedras (incluído rampas, instalação de novos 

mobiliários, limpeza, planejamento paisagístico); 

• Construção de um edifício de garagem em um vazio urbano, localizado na 

esquina da quadra 174, posterior ao mercado central. Obs.: Ver fluxo no 

anexo; 

• Tornar o local acessível para deficientes físicos, através de rampas; 

• Distribuição de cartilhas em prol da conscientização da sociedade (etapa já 

concluída); 



 

• Melhoramento da sinalização, o que inclui a implantação de faixa de 

pedestres; 
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ANEXOS 

1 a 13 – Croquis desenvolvidos na pesquisa 

14 – Fotos do Antes e Depois do Mercado Central 
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Anexo 13 

 

 

 

 

 



 

Anexo 14 

Antes e depois do Mercado Central 

 

 

Cartão emitido em 1941 por Foto Londres.                                    

 Fonte: São Luís, Memória e Tempo. 

Interior do Mercado Central. Fonte: São Luís, 

Memória e Tempo 
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Fachada do Mercado Central. 2014  

Fonte: Crisna Dias 

Interior do Mercado Central. 2014  

Fonte: Crisna Dias 

 

Interior mercado central. Fonte: O ESTADO DO 

MARANHÃO- 98 

 



 

  

 

 
 

 

 

Interior mercado central. 2014. Fonte: Marina 

Coqueiro 

 

 

 

        

 

   

 

 

Fachada lateral do Mercado Central. 2014. 
Fonte: Crisna Dias 

 

Fachada lateral da Fonte das Pedras. 2014. 
Fonte: Crisna Dias 

 

Fachada lateral da Fonte das Pedras. 2014. 
Fonte: Crisna Dias 

 

Interior da Fonte das Pedras. 2014. Fonte: 
Crisna Dias 

 



 

  

 

 

Interior da Fonte das Pedras. 2014. Fonte: 
Crisna Dias 

 

Logradouros. 2014. Fonte: Crisna Dias 

 


