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Coler;ao de Monografias - N ° 464 
(2 .a edic;:ao) 

·. SANTAR(M 
PARA 

ASPECTOS FJSICOS - Area: 24 .006 km' ; altitude 
da sede: 36 m ; temperatura, em ° C: maxima, 
34,0 minima, 22,6; precipitaqiio pluviometrica 
anual: 1 .887,4 mm (1968) . 

POPULAQAO - 111.706 habitantes (estimativa para 
1.o de julho de 1968) ; densidade demogrcifica: 5 
habitantes par quilOmetro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MfCOS - 83 estabelecimentos 
industriais, 1. 000 comer cia is (9 atacadistas, 966 
varej istas, 25 mistos) e 160 de prestar;iio de ser
vir;os ; 3 . 566 im6veis rurais (!BRA); 4 agencias 
banccirias e 1 da Caixa Econ6mica Federal. 

ASPECTOS CULTURAIS - 275 unidades escolares 
de ensino primcirio comum, 157 de ensino suple
tivo, 9 estabelecimentos de ensino medio ; 1 bi
blioteca publica, 5 livrarias, 4 tipogratias, 2 jor
nais, 2 estar;6es radiodifusoras; 1 cinema, 1 au
dit6rio, 15 associaq6es culturais e esportivo-re
creativas. 

ASPECTOS URBANOS - 16 avenidas, 28 ruas e 8 
pragas; 10 .055 predios, 1 . 522 ligar;6es eletricas 
domiciliares; 400 aparelhos te lef6nicos ; 5 hoteis, 
12 restaurantes, 45 bares e botequins e 1 pensiio. 

ASSISTENCIA MEDICA - 5 hospitais com 208 lei
tos, 4 postos de saude, 1 ambulat6rio; 6 medicos, 
19 dentistas, 6 entermeiros; 12 tarmacias e dro
garias . 

VEICULOS REGISTRADOS (na Preteitura Munici
pal em 1969) - 314 n.utom6vP'i.s e j iv es, 13 mi
cro-6nibus, 204 caminh6es, 351 camionetas 10 
6nibus e 113 veiculOs nao especificados. 

ORQAMENTO MUNICIPAL PARA 1970 (milh6es de 
cr uzeiros novas) - receita prevista e despesa fi
x ada: 2,9. 

REPRESENTAQAO POLITICA - 11 vereadores. 
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ASPECTOS HISTORICOS 

Os vors fatores essencJaJs que explicam a "pene
tragao linear " do homem branco no vasto dominic 
da Amazonia foram a rede fluvial - caminho na
tural de penetrac;ao - e a floresta maci<;a, nca em 
valor economico. 

0 indigena canoeiro e o mesti<;o ja habituado 
aos segredos da floresta foram os elementos de 
que se valeram missionaries t! aventureiros para ca
tequizar, explorar e povoar a regiao. 

Em 1628, o Capitao-mor Pedro Teixeira, ao ex
plorar o rio Amazonas acompanhado de 26 soldados 
e numercsos indios e de Frei Cristovao de Sao Jose, 
entrou em contato com silvicolas da n agao Tapuiugu, 
na foz do Tapajos. Informado por estes da existfm
cia de aldeamento de indios Tapajos, a cerca de 12 
leguas, rio acima, ali os encontrou realmente , com 
conhecimentos m ais elevados que os das outras tri
bes da regiao, inclusive no falar (utilizavam alguns 
vocabulos de origem espanhola) . Tal fato. se ver
dadeiro, mostra que as r elagoes entre civilizados e 
silvicolas foram anteriores ao ano de 1626. 

Pedro Teixeira , contudo. nao chegou a organi
zar colonia n o aldeamento Tapajonico, o que real
m ente ocorreu em 1661, quando uma expedigao da 
Companhia de J esus, da qual faz iam parte o Pa
dre J oao Filipe Bettendorf e o sertanista Sebastiao 
Teixeira , ali foi ter com objetivos catequistas. A 
expedigao fundou a aldeia dos Tapajos, em terras 
do atual Municipio . 

Ma is tarde, em 1758, o Capitao-general Fran
cisco de Mendom;a Fur tado, Governador da Capita
nia do Grao-Para, ao lhe conferir o predicamento 
de vila , deu-lhe a denominagao de Nossa Senhora de 
Santarem , m h omenagem ao Iugar em que nas
cera , na antiga Lusitfmia. 

A excelemcia das t erras e do clima da regiao re
cem-descoberta foi reconhecida pelos novos h abi
tantes, conforme se verifica do que a proposito es
creveu o Padre Bettendorf: "Sao boas terras para 
mantimentos, especialmente para milho e t abaco ; 
seus ares nao sao tao m aus como dantes eram . Bebe
-se agua do rio a qual assentada nao faz mal; nao 
fal ta caga por suas matas ; e os rios abundam de 
peixes, ate peixe-boi e tartarugas". 
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Cdmara M untcipa l 

Com a chegada de outros jesuitas, foram fun
dados os aldeamentos de Sao Jose do Matapus (hoje 
Pinhel ) , em 1772 ; de Santo Inacio (atual Bairn) 
e de Borari (h oj e Alter do Chao) , em 1773. 

Como reliquia hist6rica, possui o Municipio urn 
forte construido na confluencia dos rios Tapa j6s e 
Amazonas. Deve-se a constru<;ao a Francisco da Cos
ta F'alcao, proprietario de terras no vale amazonico, 
que obteve do governador da Provincia, Capitao-ge
neral Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, 
permissao para erigi-lo ; s6 foi terminado, entretanto, 
par Manuel Mota de Siqueira . 

F01·ma[ao Administt·ativa e Judid aria 

0 MUNICiPIO teria sido criado em 1754, au par 
Carta Regia de 6 de junho de 1756. S6 haveria re
cebido a designagao de Santarem a 14 de margo de 
1758, data que, para alguns, corresponde a de sua 
institui<;ao e instalagao. 

Em 1761, deu-se a criagao do distrito-sede, cuja 
instalagao se teria efetuado a 1.0 de junho de 1829. 

A Lei provincial n .o 145, de 24 de outubro de 
1848, concedeu foros de cidade a sede do Municipio. 
:l!:ste, na Divisao Administrativa de 1911 , aparece 
dividido em 4 distritos: Santarem , Bairn, Alter do 
Chao e Curuai. 

A partir daquela data, sofreu varias reformula
<;oes administrativas, ora perdendo, ora ganhando 
distritos. 

Atualmente e composto dos distritos de Santa
rem (sede ), Alter do Chao, Belterra, Bairn, Curuai e 
Arapixuna. 

:E sede de Comarca de 1.a entrancia, com duas 
varas , dais promotores publicos e urn adjunto de pro
motor. No foro local ha 10 advogados militantes. 
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0 mumc1p10 e sede da Junta de Concilia<;iio e 
Julgamento de Santarem, 6rgiio da Justi<;a do Tra
balho -, vinculada ao Tribunal Regional do Tra
balho da 8.a Regiiio. Sua jurisdi<;ao se extende por 
todo o Baixo Amazonas. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 MUNICiPio tern seus 24.006 km' de area con
finados entre os de Juruti, 6bidos, Alenquer, Monte 
Alegre , Prainha e Aveiro. 

A distancia da cidade a Belem e de 701 km, em 
linha reta, rumo OSO. Com sua posi<;ao fixada pelas 
coordenadas geograficas de 2 ° 24' 52" de latitude 
Sui e 540 42 ' 36" de longitude W . Gr ., encontra-se a 
altitude de 36 metros, apenas, do nivel do mar. 

0 acidente geogratico de maior vulto e o rio 
Amazonas, que banha o Municipio desde os seus li
mites com o de 6bidos, ate a linha divis6ria com o 
de Prainha, ao Iongo dos distritos de Arapixuna, 
Curuai e Santarem. Francamente navegavel por em
barca<;6es de grande calado em todo o seu curso den
tro do Municipio, tern real importancia economica, 
vinculada as culturas de juta e mandioca, a pecua
ria e a pesca. 

Segue-se em volume de agua e importancia eco
nomica o Tapaj6s, que ao penetrar no Municipio 
banha os distritos de Boim, Alter do Chao, Arapi
xuna, Belterra e Santarem. Ao atingir as localidades 
de Sumauma e Aramanai, suas aguas esverdeadas 
atingem a Iargura de 16 km. 

ltsses dois 1·ios estiio intimamente ligados ao de
senvolvimento do Municipio, com a forma<;ao de 
grandes nucleos populacionais. 

As terras de Santarem compreendem, nas ad
jacencias do rio Amazonas, terrenos de varzea, de 
natureza aluvional e cor n egra, ferteis pela grande 
quantidade de humo; "terra firme" ou "terrenos 
a! tos", silicosos e silico-argilosos. 

Ha duas quedas de agua importantes: cachoeira 
do Palhao (no rio Curua-Una) com urn potencial 
calculado em 50.000 HP, na qual sera instalada uma 
usina hidreletrica, e cachoeira do Arua, no rio do 
m esmo nome, afluente do Arapiuns. 

A principal eleva<;ao e a serra de Ua ratinga, 
t ambem chamada serra do Piquiatuba. 

0 clima e o da Amazonia - quente e umido -, 
com pequenas variantes nos lugares mais altos, afas
tados dos vales dos grandes rios, onde se torna mais 
suave pela a<;ao dos aliseos do Atlantica. 

As t emperaturas nao apresentam grande osci
Ia<;ao; em 1969, variou entre a maxima de 34,0 e a 
minima de 22 ,6oc. 

A estagao das aguas comega geralmente em de
zembro e vai ate julho; a precipitagao pluviometrica, 
no ana citado, foi de 1.887,4 mm . 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

0 MUNICIPIO de Santarem possuia, a data do Re
censeamento Geral de 1960, 92 . 144 h abitantes -
46 . 152 homens e 45 .992 mulheres - acusando au
menta de 53,0% sobre a popula<;ao encontrada pelo 
Censo anterior (1950). A maior parte da populagao 
e rural - 65,1% ou 60.028 habitantes (68 %, em 
1950). 

Segundo os grupos de idade, a populagao pre
sente assim se distribuia: 

0 a 9 anos .. . ............... . . . . . . 
10 a 19 anos .... . . .. . . ....... .. . . . 
20 a 39 anos 
40 a 59 anos 
60 a 69 anos 
70 anos e mais (•) ............. . . . 

Total ................... ... .. ... . . 

(,) Inclusive idade ignorada 

GRUPOS Dt: IDADE 

Md hob i tontes 

0 20 
I 

0 o 9 onos ____ 

10 0 19 a nos ----

20 0 39 on os ----

40 0 59 onos ----

60 0 69 eno s ----

70 onos ma is ----

30 
I 

32 . 135 
21.900 
22 .916 
11 .427 
2.418 
1 .348 

92 . 144 

40 
I 

0 Censo apurou tambem que das 75. 008 pessoas 
de 5 anos e mais, 37 . 154 se achavam alfabetizadas; 
destas, 18 .818 eram estudantes. 
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Excluindo o Municipio da Capital, Santarem tern 
acusado a maior populactao do Estado, tanto nos 
Censos de 1950 e 1960, como nas estimativas do La
boratOrio de Estatistica do !BE, para 1.0 de julho 
de 1968 : 

Belem .. . . . . 
SANTAREM 
Bragan cta .. 

1950 

254 .949 
60 .229 
57 .888 

1960 

399 .222 
92 .144 
68 .562 

1968 

563 .966 
111.706 

59 .987 

A densidade demografica, que pelo censo de 
1960 era de 4 hab/ km•, passou em 1968, para 5 . 

Segundo o Registro Civil, em 1969, houve 385 ca
samentos, 456 nascimentos (114 nascidos mortos ) e 
533 6bitos (150 menores de 1 ano). 

ASPECTOS ECONfiMJCOS 

Agricultura 

As cULTURAS de m andioca, arroz e juta constituem 
as principals fontes de renda, mas as excelentes ter
ras da regiao - notadamente as de varzea, inun
dadas e fertilizadas pelos rios - apresentam condi
ct6es propicias a exploral{ao de outros produtos. 

Em 1968, o valor da productao agricola elevou-se 
a NCr$ 8,0 milh6es, m edindo 25 . 446 h ectares a area 
cultivada. 

PRODUTOS AGRfCOLAS 
VALOR DA PRODUQAO 

NCr$ 1 000 I % s6brc o total 

AJTOZ .. 2 196 27,4 
Mandioca . .. .... 2 074 25.8 
Juta .. .. . . . . . . ... .. .. . . 1 656 20,7 
Outros (I) .... 2 087 26,1 

TOTAL . . 8 013 1 00,~ 

(1) Incluem-se: Ia.ra.nja., ba.ta.ta.-doce, mllho, ba.na.na., fel
jii.o, ca.fe, fumo em folha., toma.te, ta.ngerlna., ca.na.-de-a.c;u
ca.r, ca.ca.u, abacaxl, coco-da-bala, plmenta-do-relno, m elancia, 
algodao, ca ju, limao e mell!.o. 

As tres culturas principals cobriram 73,9% do 
valor total da prodm;ao, utilizando mais de 78 % da 
area cultivada. A man dioca corresponderam 68.100 t 
e 7.850 ha, ao arroz, 12.960 t e 9.000 ha, e a juta, 
3 .600 t e 3 .000 ha. 
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Esco!ha da 1uta 

0 Servic;o de Extensao Rural - ACAR-Pani. -
mantem em Santarem um escrit6rio regional e um 
local. 8 agr6nomos prestam assistencia tecnica no 
Municipio. 

Do cadastro do !BRA consta vam 3. 566 im6veis 
rurais, ate 1968. 

ProdufaO Extrativa Vegetal 

EM BELTERRA, no antigo povoado de Samauma, a 
Companhia Ford Industrial do Brasil iniciou a cul-

PRODUCAO AGRiCOLA 

1968 
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tura em larga escala da seringueira. Construiu e 
instalou a concessao Ford estradas de rodagem, usi
na eh~trica , recte de iluminagao publica e particular, 
rede t elefonica, hospital, estagao radiotelegrafica, 
etc. 

Atualmente, acha-se sob a administragao do 
Ministerio da Agricultura, com a denomina<;ao de 
Estabelecimento Rural do Tapaj6s ; dista 56 km, por 
estrada de rodagem, de Santarem. 

Ha 1 milhao e 700 mil pes de seringueiras. 
A produgao extrativa consiste em borracha -

latex -, carvao e lenha. Em 1968, a produgao de 
latex foi de 55,5 toneladas, no valor de NCr$ 49,9 
milhares, a de lenha, 160 mil metros cubicos e .... 
NCr$ 560,0 milhares, e a de carvao vegetal, 760 t e 
NCrS 60,8 milha res. 

Indtlslria 

A INDUSTRIA de transformagao alcangou, em 1968, o 
valor total de NCrS 8,8 milh6es, em 83 estabeleci
mentos, que ocupavam 818 operarios. 

A industria de maior vulto, representada por 1 
unico estabelecimento, foi a textil - fiagao e tecela
gem de juta; seguindo-se as de produtos alimen
tares e de borracha. 

Entre os 48 estabelecimentos de produtos ali
mentares, h avia 22 de beneficiamento de arroz, com 
37,7% do valor total. Quanta a borracha, 70 ,8% se 
referiam a la tex centrifugado. 

Pela tabela a seguir, pode-se apreciar a distri
buigao da industria de Sa1 tarem, no ano em re
ferencia: 

NUMERO VALOR DA 

DE PEBSOAL PROD QAO 
CLASSE E ESTA- OCUPADO DE 1968 

0£:\EROS DE 
J:'\ D t1HT.RIAB BELECI- EM 

MENTOS 31-12- 1968 Numcros % sobre 
31-12-1968 absolutos o total 

! $.1:) N I COC) 
- -- - - - - --

lnd ustrias de transfer-
matao . 83 818 e 756 100,0 

~Iinera i s niio metalicos 4 26 46 0,5 
;\Iadcim .. 5 54 219 ? --,0 

:\fobiliario ... 3 10 53 0,7 
Borracha ....... 5 2 1 262 14,4 
Produtos alimentares .. 52 155 2 666 31,4 
Bebidas . . . ..... 4 ll 112 1,3 
Editorial e grMi ca 4 14 92 1,1 
Outras indl1stri as (I) . 6 520 4 290 49,1 

(1) Incluem-se: 1 estabeleclmento d e material de trans 
porte, 1 de couros e peles e produtos similares, 1 d e t ex til , 2 
de vestuarlo. cal9ado e artefa tos d e tecldos e 1 de diversos . 
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Cia . d e Fiaciio e T ecelagem de Juta 

INDUSTR IA- 1968 
OPERARIOS VA LO R 

Bor roche 

D 

A bate de Reses 

EM 1967, foram abatidos 12.51 3 bovines e 8 .526 
suinos, resultando 2. 810,3 t oneladas de produtos, no 
valor de NCr$ 2,8 milh6es . 

A maior parcela foi de 2. 037,3 toncladas de 
carne verde de bovina, cobrindo 82,4% do valor to
tal da produgao, seguida da carne verde de suino, 
com 262,2 t e 9,7% do valor . 

Corresponderam aos 7,9% restantes do valor os 
couros verde e seco de bovina e o toucinho fresco . 
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Hidrelhrica do Curua-una 

EM SANTAREM se constr6i a 1.a hidreletrica da 
Amazonia, obra grandiosa, que muito contribuira 
para o desenvolvimento do Municipio e da Regiao. 

A incomparavel situaQiio geografica de Santa
rem, na confluencia dos rios Amazonas e Tapaj6s, 
assegura-lhe destino promissor. 

A usina hidreletrica esta sendo construida pelas 
Centrais Eletricas do Para S/A - CELPA, na ca
choeira do Palhiio, no rio Curua-una, a 72 km da 
cidade. 

0 potencial previsto, de 40 .000 kw, se distribui 
por 4 turbinas de 10 .000 kw. Os principais elementos 
sao: a) barragem de concreto, com vertedor e des
carregador de fundo; b) casa de maquina com ca
nal de descarga; c) instalaQao eletromecanica e 
subestaQiio elevadora; d) barragem de enrocamen
to e de terra. Completam o aparelhamento as linhas 
de transmissiio para a cidade e para a regiao de 
Aveiro e a subestaQiio abaixadora em Santarem. 

A usina esta a 20 km a jusante da foz do iga
rape Moju, com desnivel de 5 metros, aproximada-
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Cachoeira do Palhao nO' 
rio Curud -una 

mente. 0 termino da 1.a etapa, previsto para 1970', 
compreende o funcionamento de duas turbinas de 
10 . 000 kw, cad a. 

Para atender aos servic;os de construc;ao da hi
dreletrica, foram concluidos em 1967 uma ponte de 
estrutura metaJica ; as partes montante e jusante da 
primeira ensecadeira; campo de pouso para avi6es. 
proximo ao local da obra, com pista revestida de 
laterita, de 850x45 metros; rede de distribuic;ao de 
energia eletrica ; usina termica para luz ; postos me
dico e policial ; instalac;6es industrials dos constru
tores (central de ferro, britagem e concreto, ofici 
nas, almoxarifado, etc.) ; levantamentos topograti
cos de precisao e batimetricos; sondagens geol6gicas 
e desmatamento e limpeza da area do projeto, pro
priciando condic;6es para inicio das obras; alem do 
levantamento topografico para escolha do t rac;ado 
da linha de transmissao Curua-una- Santarem. 

Em 1968, foram iniciadas as obras civis de cons
truc;ao e montagem, propriamente dita, da usina. 

0 valor do empreendimento se estima em 40 bi
lh6es de cruzeiros novas, contando com a partici
pac;ao das firmas do Rio de Janeiro-GB e de Belem. 
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Pecztafia 

SAo apreciaveis os efetivos de bovinos e suinos, que 
somam 114 .397 e 80 .000 cabec,;as, respectivamente; 
predomina o gada bovina mestic,;ado, destinado ao 
corte. 

Em 1968, data a que se referem os dados acima, 
possuia ainda o Municipio 5.000 equinos, 9,000 ovinos, 
9. 000 caprin as, 700 bufalos, 180 asininos e 140 mua
res. 

A produc,;ao pecuaria, no m esmo ano , atingiu 
o valor total de NCr$ 24,2 milh6es, contribuindo 
o gada bovina com 86,7%, seguido pelo suino, com 
7,0%, e pelo equino, com 4,1%. 

As aves domesticas compreendiam 652 mil ca
bec,;as, avaliadas em NCr$ 2,5 milh6es. 

Leite e avos contribuiram, respectivamente, com 
880 mil litros, no valor de NCr$ 440,0 milhares, e 
464 .614 duzias, no valor de NCr$ 836,3. 

Foram produzidas ainda 7 toneladas de mel de 
abelha, valendo NCr$ 14,0 milhares . 

Ha 1 veterinario no Municipio. 

Cornhcio, Bancos e Ser·vifOS 

EM 1969, contava o Municipio com 1.000 estabele
cimentos comerciais (9 atacadistas, 966 varejistas e 
25 mistos) . Ha transac,;6es comerciais com as prac,;as 
de Manaus, BelE~m, Sao Luis, Fortaleza, Recife , Rio de 
Janeiro , Vit6ria, Sao Paulo, Curitiba, Porto Alegre, 
Santos, Londrir;.a e da Argentina, entre outras. 

Exportam-se principalmente os seguintes arti
gos : aniagem em pec,;as e sacos (para o exterior) , fi
bra vegetal de juta e malva, leite de seringueira (la
tex centrifugado e cremado), farinha de mandioca, 
arroz, feijao , milho e gada. 

Vista pa1"Cia l do Ver - o- peso 
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Em 1968, a prac;a de Santarem contava com 
agencias dos bar1cos do Brasil, da Amazonia, do 
Estado do Para e Geral do Brasil, alem de uma da 
Caixa Economica Federal. 

Os saldos referentes as principals contas, em 
31 de dezembro de 1968, em milhares de cruzeiros 
novas, foram: caixa, 1. 395 ; emprestimos, 12 .447; de
positos a vista e a curta prazo, 3. 286 e depositos a 
medlo prazo, 238 . 

Havia em 1969, 160 estabelecimentos de prestac;li.o 
de servic;os, entre os quais 12 restaurantes, 45 bares 
e botequins, 20 barbearias, 4 cabeleireiros, 5 hoteis 
e 1 pensli.o . 

Pescddo 

A FAUNA ictiologica da Amazonia e de uma riqueza 
e abundancia surpreendentes. Por isto mesmo, o pei
xe e parte impor tante da allmentac;ao, em Santa
rem. A pesca constitui atividade tipica da regili.o, 
principalmente a do pirarucu. 

Em 1968, a Colonia Z-20 - Nossa Senhora da 
Conceic;ao de San tarem, fund ada em 1919, compu
nha-se de 1. 395 pescadores, dos quais 1 . 388 brasi
leiros, todos maiores de 18 an os. 

A produc;li.o do pescado, no mesmo ano, alcan
Qou 1 . 404 t , no valor de NCr 815,3 milhares. 0 
material utilizado compreende 135 canoas e 395 
montarias, com capacidade total de 130 e 138 ton e
ladas, r espectivamente, 7 redes de arrastli.o e 320 de 
espera, 750 tarrafas e 1.450 espinheis, alem de ou
tros materials e apetrechos. 

Na Colonia funciona uma escola . 

Peles Sill'estt·es 

A PRonugiio de peles silvestres, em 1968, elevou-se 
a 11 .330 unidades, avalladas em NCr$ 268,8 milha
res, a saber: 

ESPECIE QUANTIDADE VALOR 
(unidade) (NCr$) 

Ariranha .. . .. ... .. .. . . 
Capivar.a; .. . ... . .. . . .. . 
MaracaJa ........... . . 
Onga Pintada . .. .... . 
Queixada ............. . 
Ca ititu .... . .......... . 
Veado ....... .... ..... . 
J acare . ... . ...... . . 

Trans porte Rodo viario 

50 
950 
430 
100 
500 

2. 000 
1 .800 
5 .500 

9 .000 
760 

77 .400 
3 .000 
1 .150 
8 .000 
4 .450 

165 .000 

CoRTAM o Municipio duas rodovias estaduais, (PP.-52 
e PA-03) com diversos ramais, que asseguram trafe-
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go permanente durante todo o ano. As margens des 
sas estradas se localizam col6nias agricolas. 

0 transporte coletivo na cidade e efetuado pe
las seguintes empresas: Emanuel Rodrigues da Silva, 
Sidr6nio Bezerra dos Santos, Carlos Raimundo dos 
Santos Moura, Osorio Bezerra Holanda e Pedro Go
mes do Nascimento, com 2 linhas urbanas; Carlos 
Modesto do Nascimento, Cecilia Ferreira da Silva, 
Jose Bezerra de Araujo, J ose Lucas Pinto, Gonga
lo Ferreira Lima, Francisco Fernandes de Oliveira, 
Joao Batista Pimentel Soares, Alirio Miranda Melo 
e Joao Rufino Neves, com 1 linha urbana. 

0 transporte interdistrital esta a cargo de 
Transporte Siio Raimundo, com 2 linhas, e Viagiio 
Fe em Deus e Empresa Dois Irmaos, cada urn com 
1 linha. 

Estavam registrados na Prefeitura, em 1.0 de 
janeiro de 1969, 314 autom6veis e jipes, 13 micro-
6nibus 204 caminh6es, 351 cam!onetas 10 6nibus e 
113 outros nao especificados. 

j'vf01:imento Aereo 

0 AEROPORTO Brigadeiro Eduardo Gomes dista 2.200 
metros do centro urbana, com pista parcialmente as
faltada de 1.800 x 46 metros. 

0 tratego aereo e mantido pelos Servigos Aereos 
Cruzeiro do Sul S/ A e Paraense Transportes Aereos. 

Em 1968, o tratego de empresas comerciais no 
aeroporto foi o seguinte : 

Pousos, 1. 789; passageiros desembarcados, ... . 
14 . 290 ; embarcados, 15.848. Movimento postal: 3,5 t 
descarregadas e 3,1 t carregadas. A carga desembar
cada e embarcada elevou-se a 88,6 e 69,0 toneladas, 
respec ti vamen te . 

Santarem liga-se ainda por via aerea, entre ou
tras, as seguintes c!dades: 

Brasilia-DF, via Manaus, pela Cruzeiro do Sul, 
as 5 ... feiras, em 6 horas e 5 minutos ; 
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Bezem, em v6o direto, pela Cruzeiro do Sul, 50> 
minutos, ou Paraense, em 2 horas, (diferem os ti
pos de avHio) ; 

Manaus-AM, em v6o direto, pela Paraense, em 
1 hora e 45 minutos, ou pela Cruzeiro do Sui, com 
escala, em 2 horas . 

Alenquer, em 25 minutos; 
Monte Alegre, em 25 minutos ; e 
6bidos, com escala, em 1 hora e 10 minutos. 

Trafego Fhtvial 
A NAVEGAQAO pelos rios Amazonas e Tapa j6s cons
titui o principal meio de transporte do Municipio. 
A ligac;ao entre as cidades de Santarem, Manaus e 
Belem, por via fluvial e assegurada em qualquer 
epoca do ano. 

As viagens as cidades pr6ximas t em a seguinte 
durac;ao : Belem, 72 horas, 6bidos, 12 horas, Alen
quer, 7 horas, Monte Alegre, 10 horas, Prainha, 14 
horas, Aveiro, 12 horas e Juruti, 20 horas. 

Porto de Santarem 

0 PORTO local recebe dos portos do Sui e Nordes
te do Pais apreciavel volume de mercadorias , 
de capital importancia para a economia do Munici
pio. 

Em 1968, o movimento do comercio exterior ele
vou-se a 1. 699,1 toneladas, no valor de NCr 2 .136,6 
milhares, a saber : freij6 (em taros) , 350 toneladas. 
no montante de NCr$ 57,7 milhares, e aniagem (de 
juta) , 1.349,1 toneladas, no valor de NCr$ 2,1 mi
lhares. 

Comunicafoes 

0 sERVIQO telef6nico, a cargo da Empresa Tele
f6nic a de Santarem Ltda., possui 400 · aparelhos ins
talados . 

Inaugurado em outubro de 1969, o servi c;o in
terurbano da COTELPA (Companhia de Teleco
municac;ao do Para) liga a cidade a Capital do Es
tado e a mais 21 ou tras cidades paraenses . 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 
mantem 1 agencia postal-telegratica na cidade e 1 
postal na vila de Belterra. 

ASPECTOS CULTURAIS 

Ensino Primario 

0 iNDICE de escolaridade do Municipio, em 1964, 
quando do Censo Escolar, ultrapassava, com 72,2%, 
o do Pais (66,1%), aproximando-se do estadual que 
era de 76,1. Nas areas urbana e suburbana, porem, 
essa percentagem se elevava a 88,3 %. 

15 



Semlnario Sao Pio X 

Lecionavam, entiio, 476 profess6res regentes de 
classe, entre os quais 121 normalistas, e 82 n iio re
gentes. 

Em 1969, ja existiam 275 unidades escolares de 
ensino primario comum, com 22.719 alunos matri
culados e 685 profess6res . 

Ensino Medio 
No MESMo ano, o ensino de grau media era ministra
do por 203 profess6res, atingindo a 4 .445 os alunos 
matriculados no inicio do ano letivo : para o secun
dario, esses nitmeros eram de 2.676 alunos e 117 pro
fess6res ; para o comercial, 357 e 22, respectivamen
te; e para o normal, 1.412 e 64. 

Os estabelecimentos em atividade eram o Cole
gio Estadual Professor Alvaro Adolfo da Silveira (gi
nasial e normal) , o Colegio Estadual Rodrigues dos 
Santos (ginasial e comercial) , o Colegio Santa 
Clara (ginasial e normal) , o Ginasio Batista de San
tarem, o Ginasio Normal Sao Raimundo Nonato, a 
Escola Normal Sao Jose, o Ginasio Normal Santo 
Antonio, o Colegio Dom Amanda e o Seminario Sao 
Pio X (ginasial e colegial) . 

Outros Cut"sos 
RAVIA ainda 157 escolas de alfabetizac;iio de adultos,' 
mantidas pela Prelazia, com matricula de 5. 521 alu
nos, 3 profess6res e 158 monitores . 

A tecnica radiof6nica usada nessas escolas 
trouxe grandes resultados. 0 Movimento de Educa
gao de Base (MEB) , que adotou o metoda, tern por 
finalidade cooperar no aperfeigoamento do homem, 
nas areas em desenvolvimento, proporcionando-lhe 
formagao religiosa , educagao civica e domestica , 
instrugoes s6bre associativismo e agricultura e ati
vidades de interesse das comunidades rurais e ur 
banas . 

0 MEB, instalado na Prelazia desde 1964, teve 
sua origem em Natal , por inicia tiva de Dom Eugenio 
Sales, atual Administrador Apost61ico da Bahia. 
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CuLtura 
A POPULAgi\o dispoe de bans recursos culturais, 
recreativos e espor t ivos: a Biblioteca Publica Muni
cipal Paulo Rodrigues dos Santos, com 4 . 040 volu
mes; o Jamal de Santarem ; com tiragem de 900 
exemplares, circula aos sabados ; o Boletim Pa
roquial, periodico oficial das par6quias, com saida 
aos domingos; a Radio Emissora Rural, de Santarem 
- ZYE-29, com freqiiencia de 1.470 kc / s, em ondas 
medias ; a Radio-Clube Santarem - ZYR-9, com fre 
qiien cia de 1. 510 kc/ s, em ondas m edias ; o cinema 
Olimpia (cinemascope) com 720 lugares ; o Audit6rio 
da Radio Educadora de Santarem , com capacidade 
para 500 espectadores; e 15 associac;oes culturais, 
recreativas e desportivas, merecendo destaque o Cen
t ro Recreative, com 398 s6cios, o Sao Francisco Fu
tebol Clube, com 325 associados, Sao Raimundo Es
porte Clube, Santarem Clube e America Futebol 
Clube, estes ultimos com 195 e 76 s6cios, r especti
vamen te . 

Funcion am ainda no Municipio 4 ti pografias e 
5 JiVl·arias. 

/ hie, PoLe/ore e Turism o 

SANTAREM, por seus aspectos panoramicos, his
t6ricos e artisticos, oferece aos visitante~ grandes 
atrativos. A pesca do pirarucu, que se realiza em ou
tubro e novembro no !ago Grande de Curua i e rio 
Ituqui, const itui quadro tipico da vida regional. 

Destacam-se as belezas naturais de Santarem : 
o !ago Verde de Alter do Chao, o !ago dos Muira
quitiis, o rio Tapaj6s em Sumauma e Aramanai, as 
campin as circunjacentes ao !ago Grande de Curuai , 
antigo !ago de Franca e a cachoeira de Arua, no rio 
Arua, afluente do Arapiuns. 

Monumentos hist6ricos e arti ticos: Obelisco da 
I ndependencia, na prac;a Barao de Santarem ; Mo
numento do Centenario, na prac;a do mesmo nome, 
inaugurado a 24 de outubro de 1948, concepc;ao e 
execuc;ao de Manoel Ma ria Macedo Gentil, filho de 
Santarem ; eo famoso Crucitixo de bronze, doado pe-

Pm('a do Cententirio 



lo naturalista von Martius , e que se encontra na ca
tedral. Tambem na catedra l acha-se o tumulo de 
Dom Amanda Bahlmann, segundo bispo prelado de 
San tar em. 

Entre as festas religiosas, cabe mencionar as 
, procissoes fluviais de Sao Pedro e Sao Crist6vao 

esta promovida pelos motoristas - e os tradicionais 
festejos de Sao Raimundo e de Nossa Senhora da 
Conceigao, padroeira da cidade, que atraem grande 
numero de visitantes. Nos distritos tambem se 
registram festividades religiosas: em Alter do Chao, 
a da padroeira, Nossa Senhora da Saude; nas vilas 
de Arapixuna e Boim, as de Sant'Ana e Santo Ina
cio de Loyola, respectivamente; em Belterra , a de 
Santo Antonio, e em Curuai , a da padroeira , com 
a participagao de romeiros de 6bidos e Juruti. 

0 Municipio possui uma cole<;ao de ceramica e 
arte litica da cultura de Santarem, de propriedade 
do Dr. Francisco Inacio Ubirajara Bentes de Sousa. 
Estao catalogadas perto de 30 mil pegas e objetos 
de arte indigenas, flechas, areas, urnas funerarias, 
idolos, f6sseis, muiraquitas, instrumentos de supli
cio, vasos diversos das varias tribos da regiao. :Esse 
patrimonio cultural e estimado em 3 milhoes de cru
zeiros novos, aproximadamente. 

A coleqao tern sido objeto de reportagens. in 
clusive cinematograficas, e algumas personalidades 
ilustres, entre elas o Rei Leopolda da Belgica, ja vi 
sitaram a exposigao. 

Podemos destacar , a inda, como curios!dades lo
cais, as bolas de seringa, as cuias, pedras e conchas 
pintadas. 

ASPECTOS SOCIAlS 

0 FATO de ser o Municipio cortado pelo r io Ta
paj6s e banhado pelo Amazonas deu margem ao 
surgimento de varios nucleos populacionais ao Ion
go dos respectivos cursos. Santarem se localiza na 
desembocadura do Tapaj6s e as vilas as margens 
deste ou do Amazonas. 

A cidade esta formada por 16 avenidas, 28 ruas, 
8 pragas 54 travessas, nas quais se contam cerca 
de 10.055 predios. Dos logradouros, 25 sao pavimen
tados 49 beneficiados com ilumina<;ao publica e do
miciliaria, 63 com recte de abastecimento de agua 
e 10 arborizados. 

Destacam-se as avenidas Adriano Pimentel , Ruy 
Barbosa e Mendon<;a Furtado ; as pra<;as Monsenhor 
Jose Gregorio, Boulevard Frei Ambrosio e Centena-
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rio .: ruas Senador Lameira Bitencour t, Vinte e Qua 
t ro de Outubro e Siqueira Campos ; e as travessas 
Barao do Rio Branco, dos Martires e Silva Jardim. 

Contam-se 2.609 predios com abastecimento 
de agua e 1. 522 com ligac;ao eletrica. voltagem de 
220 / 120 e fr eqti€mcia de 60 ciclos . 

AsJistencict Medico-Hospitalar 

SAo varias as instituicoes de assist€mcia medica: 
Hospital da Unidade Mista de Santarem, Hospital 
Henry Ford (na vila Belterra), Casa de Saude Sao 
Sebastiao, Clinica Imaculada Concei<;ao e Materni
dade Sagrada Familia, que oferecem, em conjunto, 
208 leitos para internamento. Ha ainda em funcio
namento 4 pastas de saude e 1 ambulat6rio . 

A populac;ao dispoe dos servi<;os profissionais de 
6 medicos, 6 enfermeiros e 19 dentistas, e pode re
correr a 12 farmacias . 

Assistencia Social 

No SETOR de assistencia social , devem ser refe
ridos o Orfana to Sao Jose, para meninas, da Con
grega c;ao das Irmas Missionarias da Imaculada Con
ceic;ao (fundada em 1910) ; a Sociedade Sao Vicente 
de Paulo (1933) , para velhos ; a Legiao Brasileira de 
Assist encia (1948), de amparo a infimcia ; a Con
grega gao das Irmas Franciscan as (1964) , assisten
cia pre-natal, m a ternidade e concessao de auxilios 
aos necessitados ; a Sociedade Artistica Beneficente 
de Santarem 0907) : Sociedade Beneficente Adven
tista "Darcas" (1965) , auxilios-beneficios ; o Fundo 
do Socorro Mutua "Coragao Sagrado de Jesus" 
0957), e a Colonia de Pescadores Z-20 ( 1919) , as 
tres ultimas proporcionam - assistencia medica , 
fa rmaceutica, juridica , escolar e funeraria. 

Religiao 

ALEM da Catedral de Nessa Senh ora da Concei <;ao, 
Santanim ostenta as matrizes de Sao Raimundo 
Nonato, de Sao Sebastiao e de Santo Antonio de 
Padua (em Vila Belterra) . 

:E ber<;o da ardem religiosa das Irmas Missiana
rias da Imaculada Conceic;ao Mae de Deus, fundada 
em 1910, par Dam Amanda Bahlmann e Madre Ma
ria Imaculada de J esus. Conta ainda com as congre
gac;6es das Irmas Colabaradoras do Preciosissimo 
Sangue, Irmas Franciscanas, Filhas dos Sagrados 
Corac;6P · de Jesus e Maria e Irmas da Congregac;ao 
de Sank Cruz. 

A ordem dos Frades Menores (Franciscanos), 
ccmo as demais, contribui para elevar o nivel cul
tural da populac;ao por meio de ensino escolar e re
ligioso. 

19 



A cidade e sede da Prelazia Nullius de Santa
rem, primeira a ser criada com carater missiomi.rio ; 
abrange a regiao ocidental do Estado do Para, com
preendendo os municipios de Almeirim, Aveiro, Itai 
tuba, Monte Alegre, Prainha e Santarem. Pela Ro
mani Pontifices, de 21 de setembro de 1903, de Pio 
X, foi desmembrada da Arquidiocese de Belem, sen
do seu primeiro prelado Dom Frederico Benicia da 
Costa. 

A Prelazia construiu o Seminario Sao Pio X, va 
rias escolas de niveis primario e secundario, alem de 
nucleos de servi<;os sociais e uma rede de escolas ra 
diofonicas, num total de 145 unidades. 

Digno de destaque e o Coro da Catedral de San 
tarem, criado em janeiro de 1936, por Frei Ambro
sio Philipsanburg. Ao complementar seus 25 anos de 
existencia, o coral recebeu de Sua Santidade Joao 
XXIII, urn pergaminho com os seguin tes dizeres : 
"Aos componentes do Cora da Catedral de Santa 
rem , bfm<;lio apost6lica como penhor de celestes f::J 
vores. Roma, 12 de setembro de 1960". 

Dos cultos protestantes existem a 1.a Igreja Ba
tista de Santarem e a Igreja Evangelica Assembleia 
de Deus. 

Os espiritas teem ao seu dispor a Associagao 
Luz Am or e Caridade . 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E POLiTICOS 

Finan[ aS 

A UNI.iio arrecadou, em Santarem, em 1968 .. . .. . 
NCr$ 334,9 milhares e o Estado NCr$ 1.618,3 milhares. 

A Prefeitura Municipal arrecadou, no mesmo 
ana, NCr 1 .191 ,1 milhares e despendeu NCr$ 1 . 392,1 
milhares. 

0 orgamento municipal para 1970 preve receita 
de NCr 2,9 milh6es e fixa igual despesa. 

0 Posta da Receita Federal arrecada tambem 
nos municipios de Alenquer, Aveiro , Itaituba, Monte 
Alegre e Prainha. 

Rep1'esentarao Politica 

SANTAREM e o segundo colegio eleitoral d·, Est ado, 
somen te superado pelo da capital. Possuia em 1969. 
24 . 669 elei to res inscri tos . 

A Camara Municipal se comp6em de 11 verea
dores. 
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II@ iii 
As informac;oes divulgadas neste trabalho foram , na sua 

maior!a, fornecidas peio Agente de Estat!stica de E~mtarem , 
Marcos de Castro Madeira. 

Utillzaram-se, tambem , dados dos arqu!vos de documen
tac;lio municipal do IBE, da 1.a edic;lio da m onografia e de 
diversos 6rglios do sistem a estatistlco naclonal. 

I 

EST A publicac;tio taz parte da sene de m onografias 
municipais organizada pelo Departamento de Divul 
gac;tio Estatistica do I nstituto Brasileiro de Estatis
tica. A nota introdut6ria sabre a pectos da evo
luc;tio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizac;ao, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divcrgencias 
de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, ntio 
sendo raros os equivocos e contmdic;6es verijicados 
nas pr6prias tontes de pe quisa . Par isso, o IBE aco
lheria com o maior interesse qualquer colaborac;iio, 
especialmente de historiadores e ge6grajos. 



COLEQAO DE MONOGRAFIAS 

5.a Serie A 

400 Uruguatana, R S 
401 Sao Jose dos Campos, SP 
402 Arapongas, PR 
403 Ouro Preto, MG (2." ed .) 
404 Botucatu , SP (2 ° ed.) 
405 Cachoetro do ltapemi rtm . 

ES (2." ed.) 
406 P a r anavai, PR 
407 Nova Friburgo. RJ 

(2 ." e d .) 
408 Flo r ian6p olt s. SC (3.a ed .) 
409 Anapolts, GO (3.• ed.) 
410 Ltmetra, SP 
411 Itaperuna , RJ 
412 Macapa, AP 
413 Recife , PE (3." ed . l 
414 Val tnhos, S P 
415 Por ecatu, PR 
416 Oltnda, PE 
417 B oa Vista, RR 
418 Canons. R S 
419 Porto Velho , RO 
420 P a lma r es. PE (2." ed .) 
421 Santo Angelo , RS (2° ed .) 
422 T a u bate. S P 
423 Ttra ctentes, MG 
~ 24 B elo H o rl zonte, MG 

(2." ed. ) 
425 Vic;osa, AL 
426 Caruaru, PE (2.a e d .) 
427 Maril la, SP (3." ed.) 
428 Sao Sebasttiio do Alto, RJ 
429 S ao Leopoldo, RS 
430 Ilheus , BA (2." ed .) 
'>31 Itapipoca, CE 
432 Bar bacena, MG (2• ed. ) 
<133 Ponta Grossa. PR f3" e::l.) 

434 Cameta, PA (2." c d .) 
435 PlOt. MG 
436 V1t6r!a da Conquista, BA 

(2 ." ed.) 
437 Itabuna, BA (3° ed .) 
438 Londr!na. PR 
439 Tupa, SP (2." ed .) 
440 Catu , BA 
441 N!ter61. RJ 
442 Angra dos Reis, RJ 

(2.a e d .) 
443 Santo Andre, SP 
444 Sorocaba, SP (2." ed .) 
445 Arac;atuba , SP 
446 Duque d e Cax!as, RJ 
447 F e!ra de Santana, BA 

(2." ed .) 
448 Blum e n a u , SC (2.a ed.) 
449 Sao Lulz Gonzaga, RS 
450 J a boatiio, PE (2." ed .) 
451 Vassouras, R J (2 ." ed .) 
452 Araraqua ra , SP (2." e d .) 
453 Ca m po Grand e, MT 
454 Sete Lagoas, MG 
455 Petr6polls, RJ (3 ." ed.) 
456 Ca mpos, RJ (3." ed .) 
457 Pa!me!ra dos indios, 

AL (2." ed .) 
458 Campos d o Jordiio, SP 
459 T eres ina , PI 
460 Araguart, MG. 
461 Vi<; osa. M G (2.a ed .) 
462 Uberab a, MG (2." ed.) 
463 Jundtai , SP 
464 Santarem . PA (2." ed.) 

Acabou- se de imp rimir, no Servico G rdfico da Funda cao 
JBGE, aos onze dias do mes de junho de mil n01:ecentos e 
se tenta . - 3137 




