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1. Histórico do município de São Luís 

 O município de São Luís é a capital do estado do Maranhão. Está localizada na 

mesorregião norte juntamente com outros 59 municípios do estado. A ilha de São Luís, 

outrora chamada também  de Upaon-Açú (ilha grande) pelos nativos em língua tupi, é 

classificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística - IBGE como 

“Aglomeração urbana de São Luís” juntamente com mais 3 municípios, São José de 

Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. Esta região também é conhecida como “Grande 

São Luís” em referência à região metropolitana erigida sob sua influência.  A ilha de 

São Luís possui uma área total de 1.453,1 km² dos quais 831,7 km² pertencem ao 

município de São Luís, 436,1 km² ao município de São José de Ribamar, 121,4² km² ao 

município de Paço do Lumiar e 63,9 km² ao município de Raposa. 

Figura I – Mapa da ilha de Upaon-Açu com a delimitação do município de São Luís 

 

Fonte: Google-Maps  

Cronistas apontam a presença de europeus na costa maranhense no ano de 1513 

em expedição comandada pelo português Diogo Ribeiro que teria batizado a ilha com o 
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nome de Trindade. (JÚNIOR, 2001: p, 57). Afirma-se também que em 1535 ocorreu um 

naufrágio no qual os sobreviventes portugueses teriam dado origem à uma povoação 

denominada “Nazaré” localizada provavelmente na Ponta do Bonfim. ((JÚNIOR, 2001: 

p, 57).   

 Em 1612 foi a vez dos franceses aportarem na ilha de Upaon-Açú em missão 

comandada pelo tenente-general Daniel de La Touche, senhor de La Ravardiere com as 

embarcações “Charlote” e Saint'Anne”. Atracaram seus navios na baía de São Marcos 

provavelmente entre o que hoje é a Ponta d'Areia e o São Francisco mas logo 

atravessaram a foz do Rio Anil instalando-se em local que os nativos chamavam de 

Maiove local de terreno elevado e visão panorâmica para o mar e para os dois braços de 

rio (Anil e Bacanga) que se encontravam na baía de São Marcos. Neste local os 

franceses instalaram um forte, provavelmente no local onde hoje está situado o Palácio 

dos Leões, e no dia 8 de setembro de 1612 instalaram uma cruz em frente ao mesmo e 

celebraram um missa seguida de salva de canhões. Este acontecimento consagrou a 

fundação da cidade de São Luís nesta data com nome em homenagem ao monarca 

francês Luís XIII. (JÚNIOR, 2001: p, 58-59) 

 O domínio francês durou apenas 2 anos e 2 meses. Em novembro 1614 Portugal 

assume o controle de terras sanluisenses através do capitão-mor Jerônimo de 

Albuquerque e do Sargento-mor Diogo de Campos que derrotam e expulsam os 

franceses na batalha de Guaxenduba. Jerônimo de Albuquerque torna-se primeiro 

governante das terras do Maranhão e tem início uma primeira tentativa de organizar o 

espaço urbano (JÚNIOR, 2001: p, 60). São Luís torna-se vila em 1621 e é elevada à 

categoria de cidade em 1677. Em 1720 a população da cidade era de menos de 1.000 

habitantes (JÚNIOR, 2001: p, 61).   

 Na segunda metade do s éculo XVIII São Luís adquire importância econômica 

para a coroa portuguesa como ponto de chegada e saída de mercadorias.  A Companhia 

de Comércio do Grão-Pará e Maranhão constitui um forte impulso para o crescimento 

econômico e urbanístico da cidade ao incentivar a produção e comercial ização de arroz, 

couro e algodão. Surgem as primeiras grandes casas exportadoras/importadoras e 

começam à emergir os primeiros casarões e sobrados azulejados como expressão da 

riqueza nascente deste período. A pujança econômica resulta em explosão demográfica. 

Em 1.788 já são mais de 1 6.000 sanluisenses.  
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  No século XIX temos o ciclo econômico da riqueza algodoeira. É quando 

intelectuais locais ganham projeção nacional no campo das letras e forja-se o título de 

de “Atenas Maranhense”. A cidade consolida-se como centro administrativo com 

repartições públicas e privadas. Em 1840 integram a produção industrial sanluisense as 

seguintes unidades produtivas: 6 fábricas de pilar arroz, 3 de sabão e velas, 2 prensas de 

algodão, 22 de cal, 8 olearias, 6 tipografias, 9 padarias, 4 refinarias de açúcar. 

(JÚNIOR, 2001: p, 69) Na segunda metade do século a cidade consolida-se como centro 

financeiro regional com a instalação de algumas casas bancárias na região da rua do 

Giz. (JÚNIOR, 2001: p, 67).  

 No final do século XIX o Brasil assiste à execução de uma política financeira de 

incentivo à industrialização elaborada por Rui Barbosa quando Ministro da Fazenda 

após a proclamação da República1. No Maranhão o setor que mais se beneficiou desta 

política foi o da produção algodoeira no qual se instalaram algumas plantas industriais 

na expectativa de que a base primária instalada de produção deste produto pudesse 

servir de estímulo à expansão da indústria têxtil no estado.  Em 1895 o parque industrial 

maranhense era composto das seguintes unidades produtivas: 27 unidades fabris, sendo 

10 de fiação de tecido de algodão, 1 fiar de algodão, 1 de tecido de cânhamo, 1 de 

tecido de lã, 1 de meias, 1 de fósforo, 1 de chumbo e pregos, 1 de calçados, 1 de 

produtos cerâmicos, 4 de pilar arroz, 2 de pilar arroz e sabão, 1 de sabão e 2 de açúcar e 

aguardente. Destas,  15 estavam localizadas em São Luís. Das do ramo têxtil 8 estavam 

em São Luís e 4 em Caxias e 1 em Codó. (JÚNIOR, 2001: p, 70-71). Em 1890 São Luís 

possuía 29.308 habitantes dos quais 1.550 eram de operários destas indústrias.  Algumas 

destas fábricas instalam-se para além dos limites do núcleo urbano central da cidade 

expandindo assim as fronteiras da expansão urbana de São Luís. Dois exemplos são a 

Fábrica de Fiação e Tecido Camboa e a Companhia de Fiação e Tecidos Rio Anil. A 

primeira à 4 km do centro e a segunda a 10. 

 Em 1900 a população de São Luís chega à 36.798 habitantes. Em 1920 este 

número chega à 52.929. Em 1921 é inaugurada a Estrada de Ferro São Luís-Teresina 

que margeia o rio Itapecuru e consolida São Luís como ponto chave no escoamento da 

produção agrícola e industrial do estado e como ponto de convergência do processo 

econômico regional. Contudo no período de 1930 à 1970 ocorre um duro golpe neste 

                                                             
1 Conhecida como política de encilhamento. 
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processo com a integração da economia regional à nova realidade econômica do país 

que tem no eixo Rio-São Paulo o núcleo dinâmico da vida industrial e financeira do 

país. As fábricas maranhenses pouco a pouco perdem espaço no mercado nacional para 

a produção mais competitiva que ocorria no eixo sudeste e uma a uma vão fechando. A 

debilidade no mercado interno maranhense também é um fator importante na explicação 

das razões do declínio da economia local face à nova realidade econômica nacional. 

 A demanda por melhorias no sistema vi ário do estado acabaram contribuindo 

para alterações significativas na estrutura da economia maranhense e consequente 

sanluisense. O sistema rodoviário mais diverso quebra o oligopólio-oligopsônico de 

comércio entre São Luís e o restante do país. Diversas cidades maranhenses passam à 

real izar comércio diretamente com outras regiões do país como Bacabal e Pedreiras que 

mantinha laços econômicos com Goiás, Pará, Piauí e Ceará. Na região tocantina 

desponta Imperatriz impulsionada pela construção da rodovia Belém-Brasília. Além do 

mais São Luís se viu excluída do novo  papel atribuído ao Maranhão pelo governo 

federal como nova fronteira de exploração agrícola e como núcleo produtor de arroz e 

pela exploração madeireira. A estagnação econômica refletiu-se na estagnação 

demográfica. À partir da década de 50 até a década de 70 São Luís possui uma  das 

menores taxa de crescimento geométrico da população entre as principais capitais 

nordestinas. 

Tabela 1 – Taxa de crescimento geométrico de algumas capitais nordestinas 

CAPITAIS 1940-1950 1950-1960 1960-1970 

SÃO LUÍS 3,41 2,83 5,31 

TERESINA 2,98 4,27 4,29 

FORTALEZA 4,13 6,66 7,26 

RECIFE 4,17 4,27 8,06 

SALVADOR 3,69 4,62 6,19 

Fonte: IBGE, anuários estatísticos do Brasil. Elaboração: JÚNIOR, 2001. 

 Outro reflexo do quadro de estagnação econômica é a deterioração da situação 

social da cidade. De acordo com estudo do Banco do Nordeste do Brasil em 1967 o 

quadro ocupacional sanluisense era o seguinte: 23,7% da população possuía emprego, 
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enquanto que 50,8% da população declarou não exercer nenhuma atividade remunerada. 

Em 1969 a população chega à 251.389 habitantes sendo que 40.000 destes residiam em 

palafitas, ou seja 16% da população. (JÚNIOR, 2001: p, 86).  

 No ano de 1970 é inaugurada a Ponte José Sarney (também conhecida como 

Ponte do São Francisco) e a barragem sobre o rio Bacanga. Essas duas obras abrem 

duas novas fronteiras ocupacionais do território da ilha de São Luís. Uma em direção ao 

norte rumo ao ao litoral balneário local que viria à se constituir como a futura “área 

nobre” da cidade com bairros como o São Francisco, Calhau, Ponta D'Areia, Ponta do 

Farol, São Marcos, Olho D'Água e toda a região da avenida dos holandeses até seu 

limite com os outros três municípios que compõe a ilha. A outra frente de expansão foi 

à sudoeste e seria marcada pela ocupação de bairros populares na chamada região do 

Itaqui-Bacanga com o surgimento de bairros como Anjo da Guarda, Vila Nova, 

Fumacê, Sá Viana, Vila Embratel e Vila Maranhão. (JÚNIOR, 2001: p, 89-90).  

 Ainda na década de 70 são inaugurados o Porto do Itaqui, o chamado Anel 

Viário que circunda o antigo núcleo urbano fundacional da cidade e a chamada avenida 

dos africanos que daria acesso à saída da cidade através da BR-135. Durante as décadas 

de 70 e 80 ocorreu intensa chegada de migrantes à São Luís vindos do interior do estado 

período em que houve altas taxas de crescimento geométrico da população, a 

intensificação da construção de moradias populares2 e a construção de conjuntos 

habitacionais para a classe média local3. Historicamente podemos localizar neste 

período o surgimento da divisão da cidade entre uma reduzida área nobre dotada de 

infraestrutura urbana e uma imensa região ocupada por bairros populares e habitações 

de baixo padrão e até mesmo palafitas totalmente desassistidas de infraestrutura mínima 

para uma vida decente. Ainda na década de 80 surgem dois grandes complexos 

habitacionais populares caracterizados por intensa densidade populacional: os bairros da 

Cidade Operária e o Maiobão, este localizado no município de Paço do Lumiar e 

caracterizados pela distância considerável do centro urbano e comercial da cidade 

(Cidade Operária distante 16 km e Maiobão distante 20 km) o que ocasiona um intenso 

fluxo de pessoas casa-trabalho-casa. Ainda durante a década de 1980 são implantados 

em São Luís dois importantes projetos econômicos de significativo impacto sobre a 

                                                             
2 Em bairros como Camboa, Liberdade, Fé em Deus, Caratatiua, Vila Palmeira, Barreto, Oiteiro da 

Cruz, Radional, Santa Cruz, Coroado, Coaroadinho, Bom Jesus, Sacavém e outros. 

3 Cohab, Cohatrac, Ipase, Maranhão Novo, Cohama, Cohapam, Cohajap, Cohajoli, Cohaserma, 

Vinhais, Bequimão, Turu, Cohajap, Angelim, Cohafuma e outros. 
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estrutura da economia sanluisense: o Projeto Grande Carajás4 dirigido pela Companhia 

Vale do Rio Doce e a implantação da fábrica de alumina e alumínio dirigido pela 

ALUMAR5. 

 Todo esse conjunto de transformações urbanísticas e industriais na cidade 

impulsionaram o desenvolvimento do setor da construção civil que passou à exercer 

papel importante na absorção de grande contingente de mão de obra disponível em São 

Luís. Para se ter uma ideia em 1981 no Maranhão existiam 108 firmas ligadas à 

indústria da construção civil das quais 99 estavam em São Luís (JÚNIOR, 2001: p, 

105). A intensa movimentação de cargas geradas pelas atividades do complexo 

portuário de São Luís facilitaram e impulsionaram a circulação de mercadorias na 

cidade fortalecendo o comércio. O pessoal ocupado no comércio passa de 24,8% em 

1970 para 37,75% em 1985. (JÚNIOR, 2001: p, 121) 

 Em 1991 a população do município de São Luís chega à 695.199 habitantes. 

Nesta década a região do São Francisco, Renascença e Calhau verticalizam-se com a 

construção de prédios comerciais e residenciais definido os contornos da cidade tal 

como a conhecemos hoje.  

   

2. Caracterização econômica do município e propostas de 

investimento 

Em 2014 o produto interno bruto – PIB do município de São Luís a preços correntes 

contabilizou R$ 26.326.087,00 (vinte e seis bilhões, trezentos e vince e seis milhões e 

oitenta e sete reais) segundo dados do IBGE. O PIB ludoviscense é quatro vezes e meio 

(4,5) maior que o de imperatriz, o segundo maior do estado, conforme se observa no 

gráfico abaixo. São Luís participa com 34,26% no PIB estadual e sua composição é 

                                                             
4 Conjunto de projetos que objetivavam a exploração econômica de riquezas minerais recém-

descobertas na região de Carajás no Pará. Foram construídos uma ferrovia que transportava minério 

de ferro da Serra de Carajás para o Porto da Madeira, terminal portuário construído pela CVRD  na 

região do porto do Itaqui em São Luís. 

5 Combinação de capitais das multinacionais ALCOA e Biliton Metais. A empresa construiu um porto 

na confluência do rio dos cachorros como o estreito dos coqueiros com o objetivo de receber os 

insumos básicos para a produção de alumina e alumínio e escoamento do produto final. O porto do 

Itaqui, da Madeira e o terminal da Aluma constitui o que ficou conhecido como complexo portuário 

de São Luís. Sobre a movimentação de carga deste complexo para se ter uma ideia na década de 70 a 

média anual de movimentação foi de 350 mil toneladas já em 1993 foram movimentadas 38,78 

milhões de toneladas em cargas. 
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assim formada: 0,1% na agropecuária, 27,9% na indústria e 72,0% em serviços. 

(IMESC, 2016)  

Gráfico 1 - Municipios com 10 maiores PIB’s no Maranhão em 2014

Fonte: Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais 

de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. Elaboração OMT-Ma 

Em 2002 o PIB do município de São Luís foi de R$ 5,74 bilhões de reais. De 

2003 à 2014 em todos os anos houve variação positiva do PIB excetuando-se o ano de 

2007 onde houve queda de 0,08% conforme demonstra o gráfico III abaixo. Em 12 anos 

o crescimento médio anual do PIB ludoviscense foi de 1,33%. 

Gráfico 2 - Evolução PIB a preço corrente São Luís 2002-2014
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Fonte: Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 

Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. Elaboração OMT-Ma. 

 

Gráfico 3 - Taxas anuais de crescimento do PIB do município de São Luís 2003-2014. (%)

Fonte: Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 

Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. Elaboração OMT-Ma. 

Em 2014 o setor de atividade econômica que mais participou na produção do 

PIB ludoviscense é o de serviços com 72%, seguida da indústria com 27,89%. A 

agropecuária responde por menos de 1% do PIB municipal. 

Gráfico 4 – Participação dos setores de atividade econômica no PIB São Luís a preços correntes de  

2010 à 2014. (%)
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Fonte: Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 

Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. Elaboração OMT-Ma. 

 

Quanto às propostas de investimentos para São Luís destaca-se o termo de 

compromisso assinado entre a empresa China Communications Construction Company 

(CCCC) e a empresa brasileira WPR subsidiária da Wtorres para construção de um 

terminal portuária privado em São Luís projeto orçado em R$1,7 bilhões de reais. A 

estimativa da empresa é que cinco mil empregos diretos e indiretos sejam criados com a 

execução do projeto. (Fonte:http://www.ma.gov.br/agenciadenoticias)  

Outra proposta é a da empresa Raízen que objetiva construir uma base de 

distribuição no distrito industrial de São Luís nas proximidades do complexo portuário 

do Itaqui. O prognóstico é que sejam investidos R$200 milhões de reais. (Fonte: 

http://exame.abril.com.br/negocios/raizen-vai-investir-r-200-milhoes-no-maranhao/) 

Outra proposta é da empresa Terminais Marítimos de Pernambuco S/A (Temape) 

que planeja investir R$100 milhões num terminal de armazenamento de líquidos com 

perspectiva de gerar 80 empregos.(Fonte: www.trabalho.ma.gov.br) 

 

3.  Caracterização demográfica do município de São Luís 

Em 2016, a população do município de São Luís estimada pelo IBGE é 

de 1.082.935 habitantes. O crescimento da popula ção do município vem sendo 

contínuo desde  1970  quando a população era de 265.486 habitantes. Na 

contagem de 1980, o crescimento da população foi de 69% em relação à 

contagem ocorrida na década anterior, o maior registrado em todas as contagens. 

Em 1991, houve um aumento de 55% da população, registrando 696.371 

habitantes. Entre 2000 e 2010, o aumento populacional foi de apenas 17%, 

totalizando 1.014.837 habitantes. 

 

 

 

 

 

http://exame.abril.com.br/negocios/raizen-vai-investir-r-200-milhoes-no-maranhao/
http://www.trabalho.ma.gov.br/
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Gráfico 6 - População residente de 1970 a 2010

 

Fonte: IBGE - Censos Demogr áficos. Elaboração: OMT-MA. 

No que diz respeito à população no contexto de sua situação domiciliar 

no gráfico 6, a população de São Luís se apresenta como predominantemente 

urbana, contando em 1970 com  77,41% da população na área urbana e apenas 

22,59% na área rural. Em 1980, contudo, houve um expressivo aumento de 

237% da população rural, equilibrando o cenário rural/urbano. Na década de 

1991, a população rural sobressaiu-se com 450.127 habitantes, totalizando 

64,64% dos habitantes. Uma década depois, o censo registrou 837.584 

habitantes na área urbana, equivalendo a 96,27% da população total. De 2000 a 

2010 a população urbana manteve-se predominante.  

Gráfico 7 - Evolução da população por situação do domicílio, SÃO LUIS de 1970 a 2010. 
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Fonte: IBGE - Censos Demogr  áficos. Elaboração: OMT-MA. 

 

 O considerável crescimento da população rural entre as décadas de 70 e 

90 e seu posterior declínio explicam-se pelas alterações na legislação 

urbanísitica de São Luís e as consequentes alterações na delimitação do 

perímetro urbano da cidade. Portanto essas alterações refletem mais definições 

formais entre “zona rural” e “zona urbana” do que propriamente a dinâmica 

social efetiva entre os dois. 

Observa-se à partir do gráfico 8,  que a pirâmide etária ludovicense 

baseada no censo de 2010 apresenta o maior grupo de idade a que compreende 

entre 20 e 24 anos seguida da faixa de 25 à 29 anos. As faixas que vão de 0 à 19 

anos são menores que as faixas mencionadas anteriormente o que indica uma 

redução na taxa de natalidade ludovicense nas últimas décadas. Tal movimento 

favorece a diminuição da chamada razão de dependência que é o quociente entre 

a população dependente (crianças e idosos) e a população ativa. A primeira 

consome muito enquanto nada produz; a segunda produz mais do que consome. 

(Kreling, 2016) 

Gráfico 8 – Piramide etária da população da ludovicense em 2010.

 

Fonte: IBGE - Censos Demogr áficos Elaboração: OMT-MA. 
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Ao observar o gráfico 9, que analisa a evolução da população pela cor, 

nota-se que o número dos autodeclarados pardos predomina em todo o período 

entre 1991 e 2010. Contudo, a partir de 2000, o número de pardos recuou 

10,53% ao passo que o numero de negros aumentou 3,79%. A mesma variação é 

notada em 2010, quando o numero de pardos decai e o de autodeclarados negros 

aumenta, totalizando 56,65% de pardos e 12,97% de negros. 

Gráfico 9 - Evolução da população por cor, São Luís de 1991 a 2010 (percentual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE - Censos Demogr áficos. Elaboração: OMT-MA. 

 

Analisando-se na Tabela 2, a distribuição da população por nível de 

instrução, verifica-se que em 2010 predominava a população com ensino médio 

completo e superior incompleto com 321.297 pessoas, ao passo que 9,77% da 

popula ção possuía o ensino superior completo. É importante ressaltar que 34,08 

da população de 10 ou mais anos encontra-se na condição sem instrução e 

fundametal incompleto demonstrando um alto índice da população com baixa 

escolaridade em São Luís. 

Tabela 2 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade por nível de instrução – 2010 

Nível de instrução Absoluto  Percentual 

Superior completo 84.349 9,77 

Médio completo e superior incompleto 321.297 37,23 

Fundamental completo e médio 157.768 18,28 
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incompleto 

Sem instrução e fundamental 

incompleto 
294.139 34,08 

Não determinado 5.440 0,63 

Total 862.993 100 

Fonte: IBGE - Censos Demogr áficos Elaboração: OMT-MA. 

 

Entre a população residente em 2010, nota-se que 24,99% da população 

possuía algum tipo de deficiência, conforme a Tabela 3. O tipo de deficiência 

com maior percentual é a deficiência visual na modalidade “alguma 

dificuldade”com 17,35% seguida da deficiência motora – alguma dificuldade 

com 3,92%. 

Tabela 3 – População residente por tipo de deficiência  

Tipo de deficiência Absoluto Percentual 

Pelo menos uma das deficiências investigadas 253.621 24,99 

Deficiência visual - não consegue de modo 

algum 
2.311 0,23 

Deficiência visual - grande dificuldade 32.719 3,22 

Deficiência visual - alguma dificuldade 176.106 17,35 

Deficiência auditiva - não consegue de modo 

algum 
1.359 0,13 

Deficiência auditiva - grande dificuldade 7.389 0,73 

Deficiência auditiva - alguma dificuldade 40.224 3,96 

Deficiência motora - não consegue de modo 

algum 
3.407 0,34 

Deficiência motora - grande dificuldade 15.670 1,54 

Deficiência motora - alguma dificuldade 39.813 3,92 

Mental/intelectual 11.687 1,15 

Nenhuma dessas deficiências 761.062 74,99 

Sem declaração 154 0,02 

Total 1.014.837 100 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. Elaboração: OMT-MA. 
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4. Aspectos estruturais do mercado de trabalho ludovicense 

 

Em São Luís a população em idade ativa (PIA) era equivalente a 74,45% 

da população ludovicense em 1991 passando para 80,76% em 2000 e para 

85,03% em 2010. Quando relacionada com a Popula   ção Economicamente 

Ativa (PEA), observa-se que a taxa de atividade em 1991 foi de 47,07%%, 

passando para 54,77% em 2000 enquanto que em 2010 essa taxa foi de 58,23%. 

Por sua vez a população economicamente ativa (PEA) de São Luís obteve um 

aumento contínuo entre os anos de 1991 e 2010, passando de cerca de 247 mil 

em 1991 para pouco mais de 502 mil pessoas em 2010, totalizando um 

crescimento de 103%.  

 

Gráfico 10 – PIA, PEA e Taxa de atividade (1991, 2000 e 2010) – São Luís 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. Elaboração: OMT-MA. 

 

Analisando o gráfico 10, nota-se que, apesar do número da participação 

dos homens na PEA ser superior ao das mulheres durante todo período 

observado, a variação de crescimento foi maior na participação das mulheres, 

que cresceu pouco mais de 9% entre 1991 e 2010, enquanto no mesmo período, 
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a participação dos homens manteve-se praticamente estável, indo de 28,33% em 

1991 para 30,43% em 2010. Ou seja, as mulheres est ão participando mais da PEA 

ludiviscense. 

Gráfico 11 – Participação de Homens e Mulheres na PEA, São Luís de 1991 a 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. Elaboração: OMT-MA. 

 

Observando-se o Gráfico 12, nota-se que o maior n úmero de pessoas na 

PEA encontra-se na faixa de idade de 20 a 29 anos, vindo em seguida as faixas 

de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos.  Observa-se também que o número de pessoas 

na faixa de 10 a 19 anos cresceu entre 1991 e 2000, mas diminuiu no período 

seguinte.  

Gráfico 12 –  População Economicamente Ativa (PEA) por grupos de idade, São Luís 1991 

a 2010. 
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Fonte: IBGE - Censos Demográficos. Elaboração: OMT-MA. 

 

A população ocupada de São Luís em 2010 compreendia 442.152 

habitantes, que representavam 43,56% da população total. Observa-se que dos 

331.728 empregados, somente 194.627 (44,02% do total da população ocupada) 

possuíam carteira de trabalho assinada. A ocupação dos trabalhadores por conta 

própria, que mostra a importância do trabalho informal na capital do estado, 

representava cerca de 21% das ocupações, enquanto empregadores, 

trabalhadores na produção para o próprio consumo e membros não remunerados 

em ajuda a membros do domicílio apareceram de forma residual, somando cerca 

de 3,95% do total ocupado. 

Tabela 4 – População Ocupada por posição na ocupação, São Luís em 2010 

Posição na ocupação Absoluto Percentual 

Total 442.152 100 

Empregado 331.728 75,03 

Empregado - com carteira de trabalho assinada 194.627 44,02 

Empregado - militar e funcionário público 

estatutário 
33.624 7,6 

Empregado - outro sem carteira de trabalho 

assinada 
103.476 23,4 

Não remunerado em ajuda a membro do 

domicílio 
7.975 1,8 

Trabalhador na produção para o próprio 

consumo 
3.441 0,78 

Empregador 6.075 1,37 

Conta própria 92.934 21,02 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. Elaboração: OMT-MA. 

 

Quanto ao nível de escolaridade da população ocupada em 2010, 

observa-se no Gráfico 13 que o número de ocupados com ensino superior 

completo (15,21%) é quase 3 vezes menor que os ocupados com ensino médio 

completo (45,23%). Os ocupados sem instrução ou com fundamental incompleto 
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somam mais de 100 mil pessoas em São Luís o que em parte explica a baixa 

remuneração da maioria dos trabalhadores ludoviscenses. 

 

Gráfico 13 – População ocupada por nível de escolaridade em 2010 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. Elaboração: OMT-MA. 

 

No Gráfico 14, verifica-se que em 2000 o rendimento médio dos homens 

foi de R$ 544,07 enquanto que o das mulheres foi de 414,36. Por sua vez no ano 

2010 o rendimento m   édio dos homens subiu para R$835,27 enquanto que o 

das mulheres subiu para R$751,13. Em ambas as décadas observa-se que o 

rendimento médio das mulheres foi menor que o dos homens. 

Gráfico 14 – Rendimento médio da população ocupada de 2000 e 2010 por sexo 
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Fonte: IBGE - Censos Demográficos. Elaboração: OMT-MA. 

 

Levando-se em conta o rendimento mensal da população em 2000 e 2010, 

observa-se que a população sem rendimento predomina nos dois censos, no entanto, em 

2010 conta uma queda de 11,68%. A população que tem um rendimento de 1 a 2 

salários mínimos aumentou cerca de 50% de 2000 à 2010.   

Gráfico 15 – Pessoas ocupadas por classe de rendimento mensal (%)

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. Elaboração: OMT-MA. 

Os dados sobre os rendimentos das 244.129 pessoas com deficiência em 2010 

indicam que os que recebiam até 1 salário mínimo eram 35,25%. Entre 1 e 5 salários 

mínimos somam 70.325 pessoas. Já as sem rendimento somam cerca de 68 mil pessoas.  

Gráfico 16 – Rendimento das pessoas com alguma deficiência  

 

Fonte: IBGE - Censos Demogr áficos. Elaboração: OMT-MA. 
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5. Comportamento do emprego formal 

 

O estoque de empregos formais em São Luís tem crescido nas últimas décadas. Em 

2003 o município possuía 161.147 vínculos de emprego, enquanto em 2015 o montante 

chegou a 332.974 postos de trabalho, ou seja, em cerca de uma década o estoque de 

empregos formais na cidade dobrou conforme o Gráfico 16. Constata-se que houve, 

entre 2014 e 2015, a redução de -21.150 vínculos de trabalho, indicando como a crise 

política e econômica tem impactado severamente o mercado de trabalho ludovicense 

 

Gráfico 17 - Evolução do Estoque de Vínculos de Emprego Em São Luís- 2003/2015  

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 
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O Gráfico 18 mostra a distribuição do volume de estoque de vínculos formais de 

emprego  em São Luís, entre 2003 e 2015, por tipo de vínculo empregatício, ou seja, 

indicado se os vínculos eram celetistas ou estatutários. Nota-se que o número de 

empregados celetistas em 2015 é de pouco mais de 70% dos vínculos formais. O ano 

em que a proporção de celetistas foi menor é o ano de 2006 quando 62,9% dos 

empregos formais encontravam-se nesta modalidade.  

 

Gráfico 18 – Volume de vínculos de emprego em São Luís por tipo de vínculo 2003-2015  

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

Ao analisar a participação das mulheres no mercado de trabalho formal ludovicense, 

nota-se que participação feminina tem crescido gradativamente, conforme o Gráfico 19. Em 

2007 elas representavam 41,97% da força de trabalho, percentual que se elevou para 44% em 

2015.  
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Gráfico 19 - Participação de homens e mulheres no estoque de empregos formais de 2007 a 2015 - 

Em % 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

Ao analisar em quais setores houve maior aumento do volume do vínculo de 

empregos entre 2003 e 2015, nota-se que no setor de Serviços houve um aumento de 

228%, passando de 53.387 para 122.093 vínculos de trabalho. À partir de 2013, quando 

se iniciou a crise política e econômica no país o setor apresenta perda de postos de 

trabalho. Entre 2013 e 2015 foram destruídos 2.736 postos de trabalho e as demissões se 

tornaram mais frequentes e se intensificaram.  

A Administração Pública é o segundo setor que mais concentra volume de 

empregos formais desde 2003 em São Luís. O teto foi o ano de 2011 quando o estoque 

de empregos no setor foi de 104.275 empregos. Entre 2003 e 2015 houve um 

crescimento de 176,16% no número de postos de trabalho no setor. À partir de 2011 o 

estoque de empregos na administração pública vem caindo conforme se observa na 

curva do gráfico 19 abaixo.  

O Comércio é o terceiro setor econômico mais importante de São Luís. Do ponto 

de vista do emprego é o único em que os efeitos da crise política e econômica não se 

fizeram sentir à partir de 2013. Entre 2013 e 2013 o ritmo de crescimento do setor é 

constante. Entre 2013 e 2015 o estoque praticamente se manteve estável como se 
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observa no gráfico 19 abaixo. Entre 2003 e 2015 o crescimento no estoque de empregos 

no setor foi de 228,75% passando de 26.247 postos de trabalho para 60.041.  

A Construção Civil, contudo, foi um dos setores que mais oscilações teve ao 

longo do período. Em 2003 o setor possuía 10.643 postos formais de trabalho.  Entre 

2008 e 2009, o setor contava com cerca de 44.102 postos de trabalho, não tendo a crise 

impactado diretamente na redução de empregos no setor naquele momento, o que está 

relacionado, predominantemente, aos investimentos do Plano de Aceleração de 

Crescimento no estado. Entre 2011 e 2013 observamos uma gradual queda no estoque 

de empregos no setor. Essa queda se torna acentuada entre os anos de 2013 e 2015 

quando o estoque de empregos encolhe de 40.941 para 30.421. Entre 2003 e 2009 o 

setor cresceu espantosos 413,38%. Entre 2009 e 2015 o setor encolheu 69,14%. Entre 

2003 e 2015 o crescimento foi de 285,83%. 

Gráfico 20 - Estoque de Vínculos de Emprego por Setores de Atividade Econômica -  2003-2015 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 
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A Tabela 5 mostra o estoque de empregos formais de acordo com os setores de 

classificação econômica da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). 

Nota-se que a Administração Pública, Defesa e Seguridade Social é o setor com o 

maior estoque de empregos, seguido do Comércio, Reparação de Veículos Automotores 

e Motocicletas e, na sequência, as Atividades adminstrativas e serviços 

complemantares.  

Tabela 5 - Evolução do estoque emprego formal por setor econômico CNAE 2008-2016 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

Em 2016, dos 323.848 trabalhadores formais, a maior parte era composta por 

Trabalhadores de Serviços Administrativos Trabalhadores dos Serviços (109.874) 

seguido de trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados 

2008 2010 2012 2014 2016

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E 

SEGURIDADE SOCIAL 104.018 113.226 111.460 103.044 106.569

COMÉRCIO, REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 40.891 50.457 58.527 61.318 58.157

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.046 28.534 38.998 42.485 36.424

CONSTRUÇÃO 30.913 48.036 41.366 44.465 24.025

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E 

CORREIO 14.464 16.229 19.257 19.297 20.668

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 9.477 11.189 12.792 14.456 18.005

EDUCAÇÃO 8.773 11.107 13.444 14.989 15.621

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 10.062 10.217 11.053 14.168 11.886

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 7.350 8.716 10.410 11.137 10.664

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 12.549 11.011 12.422 10.933 10.022

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2.111 2.391 3.005 2.979 5.898

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 

CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 3.014 3.939 6.151 5.099 4.296

ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE 

SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS 3.027 3.439 3.692 3.549 3.309

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE 

GESTÃO DE RESÍDUOS E 

DESCONTAMINAÇÃO 2.366 3.197 2.122 1.898 1.782

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 361 669 1.395 1.314 1.344

ELETRICIDADE E GÁS 945 770 978 1.116 995

ARTES, CULTURA, ESPORTE E 

RECREAÇÃO 404 536 692 844 872

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 117 237 261 653 455

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO 

FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA 486 382 381 362 234

SERVIÇOS DOMÉSTICOS 35 17 15 18 7
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(79.101) e por trabalhadores da produção de bens e serviços industriais (39.760) 

conforme Gráfico 20.  

Gráfico 21 - Volume de emprego por grupos ocupacionais em 2016  

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração: OMT-MA 

 

Dentre as ocupações, destacam-se pelo volume de emprego os Escriturários em 

Geral, Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos (76;341), os Trabalhadores 

nos Serviços de Administração, Conservação e Manutenção de Edifícios (20.806) 

Vendedores e Demonstradores (20.657), os (50.071), Trabalhadores nos serviço de 

proteção e segurança (18.485) conforme demonstra o gráfico 85 abaixo. 

Gráfico221- Subgrupos Ocupacionais com mais de 5 mil empregos em 2016 
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Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

 

Os maiores volumes de emprego em São Luís no ano de 2016 por ocupação, por 

sua vez, eram de Assistente Administrativo (61.141), ), Auxiliar de Escritório (14.022)  

Vendedor de Comércio Varejista (12.808) e vigilante (9.671), conforme o Gráfico 22 

abaixo. 

 

Gráfico 23 - Ocupações com maior volume de emprego em 2016 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

O Gráfico 24 mostra que a faixa de rendimento médio dos trabalhadores formais 

em 2016 mais representativa é a de 1 a 1,5 salário mínimo, com 34,5% dos 

trabalhadores com esse rendimento. Os trabalhadores que recebem entre 2 e 3 salário 

correspondem à 14,85% dos empregados, vindo em seguida os trabalhadores que 

recebem entre 1,5 à 2 salários com 14,55%.. Verifica-se, assim, 69,82% dos 

trabalhadores recebem até 3 salários mínimos. Observando o período entre 2010 e 2014 

verificamos que houve um recuo dos rendimentos médio entre 1 e 1,5 salários mínimos 

de 40,59 para 34,5%. Por sua vez na  faixa entre 2 e 3 salários mínimos no período 

houve aumento de 12,76% para 14,85% o que permite afirmar que houve um pequeno 
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aumento no percentual de trabalhadores formais ludovicense com maior renda entre 

2010 e 2014. 

Gráfico 24 - Rendimento Médio dos Trabalhadores Formais em 2015 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

Ao analisar o volume de empregos entre 2011 e 2015, verifica-se que o nível de 

escolaridade dos trabalhadores formais é, predominantemente, o ensino médio, apesar 

das ligeiras oscilações no período que vão de cerca de 51% à 55 dos trabalhadores com 

emprego formal. Os trabalhadores com ensino superior completo, por sua vez, passaram 

a ocupar 8,82% das vagas em 2010 para 19,4% em 2016.  
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Gráfico 25 - Escolaridade dos trabalhadores formais 2010- 2016 (Em %)

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração: OMT-MA 

Ao analisar a remuneração média do trabalhador formal ludovicense cruzado 

pela escolaridade verificamos que na faixa que vai de 0,5 à 3 salários mínimos a 

escolaridade predominante são as dos trabalhadores que possuem ensino médio 

completo seguido por quem possui ensino superior completo. Um dado curioso é que na 

faixa que vai de 3 à 5 salários mínimos a maior escolaridade é a dos trabalhadores que 

possuem apenas o ensino médio incompleto. À partir da faixa salarial que vai de 5 à 20 

salários mínimos à escolaridade predominante são as dos trabalhadores que possuem 

ensino superior conforme se observa no gráfico abaixo, chegando à 95,86% entre os que 

ganham mais de salários minimos. 
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Gráfico 26 – Remuneração Média nível de escolaridade no Maranhão em 2015

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho. Elaboração: OMT-MA 

 

Glossário6  

Situação do domicílio:  

A classificação da situação do domicílio é urbana ou rural, segundo a área de 

localização do domicílio, e tem por base a legislação vigente por ocasião da realização 

do Censo Demográfico 1991. Como situação urbana consideram-se as áreas 

correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas 

urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área situada fora desses limites. Este 

critério é, também, utilizado na classificação da população urbana e rural. 

Condição de Ocupação 

As pessoas foram classificadas, quanto à condição de ocupação na semana de 

referência, em ocupadas e desocupadas. 

Pessoas Ocupadas 

                                                             
6 Definições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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Foram classificadas como ocupadas na semana de referência às pessoas que tinham 

trabalho durante todo ou parte desse período. Incluíram-se, ainda, como ocupadas as 

pessoas que não exerceram o trabalho remunerado que tinham no período especificado 

por motivo de férias, licença, greve, etc. 

Pessoas Desocupadas 

Foram classificadas como desocupadas as pessoas sem trabalho que tomaram alguma 

providência efetiva de procurar trabalho na semana de referência. 

Condição de Atividade 

As pessoas foram classificadas, quanto à condição de atividade na semana de referência, 

em economicamente ativas e não-economicamente ativas. 

Pessoas Economicamente Ativas 

As pessoas economicamente ativas, na semana de referência, compuseram-se das 

pessoas ocupadas e desocupadas nesse período. 

Pessoas não economicamente ativas 

Foram definidas como não-economicamente ativas, na semana de referência, as pessoas 

que não foram classificadas como ocupadas nem desocupadas nesse período. 

Atividade 

A classificação da atividade do empreendimento foi obtida através da finalidade ou do 

ramo de negócio da organização, empresa ou entidade para a qual a pessoa trabalhava. 

Para os trabalhadores por conta própria a classificação foi feita de acordo com a 

ocupação exercida. 

Posição na ocupação 

Foram definidas oito categorias de posição na ocupação: 

Empregado  
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Pessoa que trabalhava para um empregador (pessoa física ou jurídica),geralmente 

obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo em contrapartida 

uma remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos ou benefícios (moradia, comida, 

roupas, etc.).Nesta categoria incluiu-se a pessoa que prestava o serviço militar 

obrigatório e, também, o sacerdote, ministro de igreja, pastor, rabino, frade, freira e 

outros clérigos; 

Trabalhador Doméstico  

 Pessoa que trabalhava prestando serviço doméstico remunerado em dinheiro ou 

benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares; 

 

 

Conta própria  

 Pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, sozinha ou com 

sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com a ajuda de trabalhador não 

remunerado; 

Empregador   

Pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, com pelo menos um 

empregado; 

Trabalhador não remunerado membro da unidade domiciliar  

 Pessoa que trabalhava sem remuneração, durante pelo menos uma hora na semana, em 

ajuda a membro da unidade domiciliar, que era empregado na produção de bens 

primários ou mineral, caça, pesca e piscicultura), conta-própria ou empregador; 

Outro trabalhador não remunerado  

 Pessoa que trabalhava sem remuneração, durante pelo menos uma hora na semana, 

como aprendiz ou estagiário ou em ajuda a instituição religiosa, beneficente ou de 

cooperativismo; 
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Trabalhador na produção para o próprio consumo  

Pessoa que trabalhava, durante pelo menos uma hora na semana, na produção de bens 

do ramo, que compreende as atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração 

vegetal, pesca e piscicultura, para a própria alimentação de pelo menos um membro da 

unidade domiciliar; e 

Trabalhador na construção para o próprio uso  

 Pessoa que trabalhava, durante pelo menos uma hora na semana, na construção de 

edificações, estradas privativas, poços e outras benfeitorias (exceto as obras destinadas 

unicamente à reforma) para o próprio uso de pelo menos um membro da unidade 

domiciliar. 

Para efeito de divulgação, em todas as tabelas que apresentam a classificação por 

posição na ocupação, as categorias trabalhador não remunerados, membro da unidade 

domiciliar, e outro trabalhador não remunerado foram reunidas em uma única, que 

recebeu a denominação de não remunerado. 

Categoria do emprego 

Os empregados, quanto à categoria do emprego, foram classificados em: com carteira de 

trabalho assinada; militares e funcionários públicos estatutários; e outros. 

A categoria dos militares e funcionários públicos estatutários foi constituída pelos 

militares do Exército, Marinha de Guerra e Aeronáutica, inclusive as pessoas que 

estavam prestando o serviço militar obrigatório, e pelos empregados regidos pelo 

Estatuto dos Funcionários Públicos (federais estaduais e municipais ou de autarquias). 

Os trabalhadores domésticos, quanto à categoria do emprego, foram classificados em: 

com carteira de trabalho assinada e sem carteira de trabalho assinada. 

Rendimento Mensal de Trabalho 

Considerou-se como rendimento mensal de trabalho: 
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a) Para os empregados - A remuneração bruta mensal a que normalmente teriam direito 

ou, quando o rendimento era variável, a remuneração média mensal, referente ao mês de 

setembro de 1997;  

b) Para os empregadores e conta-própria - A retirada mensal ou, quando o rendimento 

era variável, a retirada média mensal, referente ao mês de setembro de 1997. 

Pesquisou-se o valor do rendimento em dinheiro e em produtos ou mercadorias, 

provenientes do trabalho principal, do trabalho secundário e dos demais trabalhos que a 

pessoa tinha na semana de referência, não sendo investigado o valor da produção para 

consumo próprio. 

Os empregados e trabalhadores domésticos que recebiam apenas alimentação, roupas, 

medicamentos, etc.(benefícios), à guisa de rendimento de trabalho, foram incluídos no 

grupo "sem rendimento ". 

Rendimento Mensal 

A soma do rendimento mensal de trabalho com o proveniente de outras fontes constituiu 

o rendimento mensal apresentado para as pessoas de 10 anos ou mais de idade e para as 

economicamente ativas. O rendimento mensal apresentado para as pessoas não 

economicamente ativas foi o oriundo de outras fontes. 

Taxa de Participação ou Taxa de atividade (PEA/PIA)  

A participação da população economicamente ativa no total da população em idade 

ativa. 


