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Resumo 

Introdução: nesta pesquisa refletimos sobre o processo de 

atualização dos lugares no atual período histórico, tendo como 

ponto de partida o processo de modernização do Porto de 

Santarém, no Município de Santarém, Pará. A construção do Porto 

de Santarém, também teve início na década de 1970, com o 

objetivo de melhorar a fluidez das mercadorias produzidas na 

Região Central do Brasil, aproximando-as do mercado consumidor 

europeu e norte-americano. A investida da empresa transacional 

Cargill em implantar, nos anos 1990, seu terminal graneleiro, 

transformou seu perfil. O Porto de Santarém é um entroncamento 

logístico de dois grandes eixos hidroviários para o escoamento da 

soja, o dos rios Tapajós e Amazonas, e um importante 

entroncamento rodoviário entre a BR-163, Cuiabá-Santarém, e a 



BR-230, Transamazônica. A pesquisa analisa as ações 

modernizantes que têm sido realizadas no Porto e no município de 

Santarém para atender majoritariamente a demanda de empresas 

privadas e busca entender os limites e possibilidades das ações de 

Planejamento e do chamado desenvolvimento local.  

Palavras-Chave: Desenvolvimento Regional; modernização, 

Santarém (PA). 

 

Introdução 

O processo histórico de formação do município de 

Santarém pode ser compreendido através de uma análise das 

diferentes sistemas de atividades econômicas realizadas na região 

e no município e dos sistemas de ações de planejamento estatal 

para o local. Para Becker (2001, p.135), a ocupação da Região 

Amazônica se fez em processos devassadores ligados à 

valorização momentânea de alguns produtos no mercado 

internacional, seguidos de longos períodos de estagnação. 

No período em que a atividade econômica concentrou-se 

extração de goma para a fabricação de borracha (1879 a 1912), 

apesar da pequena produção local, a cidade sofreu um grande 

processo de modernização técnica por servir de entreposto 

comercial de grandes quantidades de borracha vindas da região do 



rio Tapajós e afluentes, abrigando muitos comerciantes em seu 

centro comercial. 

Com a decadência da produção de borracha, o oeste do 

estado do Pará acabou mergulhado em uma crise econômica, 

assim como toda a Região Amazônica (AMORIM, 1998, p.175). 

Nos anos 1940, houve um significativo aumento das 

exportações de madeira (AMORIM, 1998, p.176). Destacaram-se 

nesta década a extração de sementes oleaginosas – o cumarú e 

castanha-do-pará – cujas exportações saltaram de 30 toneladas, 

em 1940, para 70 toneladas em 1942. Neste período, a produção 

de borracha teve a procura internacional ampliada devido a 

Segunda Guerra Mundial. Com o fim do conflito, a demanda se 

retraiu novamente. 

Outra atividade econômica importante para a formação do 

município, a extração do ouro no vale do rio Tapajós transformou o 

lugar num grande entreposto comercial de máquinas, equipamentos 

e alimentos destinado aos garimpos, além de atrair milhares de 

pessoas para o município. Entre as décadas de 1950 e 1960 

verificou-se o maior índice migratório de todo o país em direção a 

Santarém 52,98% (AMORIM, 1998, p.99). 

A extração aurífera permaneceu até o início da década de 

1990, quando os Planos de controle inflacionário promovidos pela 

equipe econômica da gestão Collor de Mello, no PPA 1991-1995, 



desvalorizaram o ouro com o confisco dos ativos monetários do 

país, inviabilizando a garimpagem artesanal no vale do rio Tapajós. 

Nesse período, Santarém e Itaituba (município vizinho), sofreram 

uma explosão demográfica, pois absorveram grande parte do 

contingente de garimpeiros que se encontrava embrenhado na 

floresta (IBGE, 2000). 

A ligação, por via terrestre, com a Região Concentrada do 

país através da rodovia BR-163 (Santarém-Cuiabá), para os 

planejadores do Estado militar, seria capaz de promover a 

integração com a Região Sudeste e o crescimento econômico da 

Região. As conseqüências foram, em grande parte, desastrosas, 

ampliando a ocupação “desordenada” do território, intensificando os 

conflitos fundiários e aumentando a concentração de riquezas na 

região (MACHADO, 1995; BECKER, 1998). 

O Governo Militar investiu também na modernização do 

aeroporto de Santarém. Esse macro-sistema de engenharia para 

transporte aéreo possui uma pista de 2400m de extensão, e é de 

classe internacional, alternativo a Manaus e Belém, com 

capacidade para receber grandes aeronaves. 

A construção do Porto de Santarém, também teve início 

na década de 1970, com o objetivo de melhorar a fluidez das 

mercadorias produzidas na Região Central do Brasil, aproximando-



as do mercado consumidor europeu e norte-americano. O porto é 

uma importante via de escoamento para produtos agrícolas.  

 

Metodologia 

Nossa metodologia contou com levantamento bibliográfico 

e de dados relacionados ao tema da pesquisa. Para fazermos a 

análise geográfica do território consideramos, a partir da noção de 

espaço como um conjunto de sistemas de objetos e ações (Santos, 

1996), as categorias internas e relacionais deste objeto de nossa 

ciência. Assim as empresas, as instituições, os portos, a divisão 

territorial do trabalho, os círculos de cooperação, os circuitos 

espaciais de produção, os fluxos (materiais e imateriais), a 

reestruturação administrativa-empresarial, o emprego, foram 

contemplados nesta pesquisa. 

Resultados: 

O Processo de Modernização do Porto de Santarém (Pará) 

O Porto de Santarém situa-se na margem direita do rio 

Tapajós, próximo da confluência deste com o rio Amazonas. O 

acesso rodoviário ao porto pode ser realizado pelas BR-163 

(Cuiabá-Santarém) e BR-230 (Transamazônica). É um complexo 

que inclui três áreas: a primeira é a área arrendada para a Cargill, 

por onde são exportados granéis sólidos, mais especificamente, 

grãos; a segunda é onde a CDP opera, com o embarque e 



desembarque de passageiros e o terminal de cargas gerais, por 

onde é exportada, por exemplo, a madeira; a terceira onde se 

localizam os terminais de granéis líquidos, arrendados pelas 

empresas de combustíveis (Shell, Texaco). 

Em 2006, o aumento da movimentação de cargas no 

Porto de Santarém foi de 18% em relação a 2005 (de 1.858.215 

para 2.193.760 ton.), um dos maiores crescimentos registrados 

dentre os portos do país no período. De acordo com os dados da 

CDP, foram desembarcadas 1,04 milhão de toneladas e 

embarcadas 1,1 milhão de toneladas de produtos pelo porto, com 

um faturamento de R$ 6,2 milhões em 2008. O gráfico 1 apresenta 

a movimentação de cargas por tipo no Porto de Santarém. 

Gráfico 1: Movimentação de cargas por tipo no Porto de Santarém 
(PA) 

 

Fonte: CDP, 2009. 
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Segundo dados da CDP, o produto que teve o mais 

expressivo aumento em movimentação no porto foi a soja. No 

primeiro ano de comercialização da commodity através do porto, 

em 2003, foram movimentadas 678.708 toneladas do grão, no ano 

seguinte essa quantidade saltou para 1.146.074 toneladas, em 

2005 foram 1.575.360 toneladas, em 2006, 1.819.068 toneladas, 

em 2007 foram 1.775.139 e em 2008 1.754.655 toneladas de soja 

foram movimentadas no porto, incluindo nessa movimentação o 

desembarque da soja transportada em barcaças até Santarém e o 

embarque em navios cargueiros. 

No final dos anos 1990, a Cargill, trading estado-unidense, 

obteve a concessão para operar no Porto de Santarém, de onde 

escoa, majoritariamente, a soja produzida no estado do Mato 

Grosso – apenas 5% do grão escoado é produzido no próprio 

município de Santarém. Para a empresa, o Porto de Santarém é 

uma importante alternativa para solucionar o chamado “gargalo 

logístico” da longa distância até os principais portos exportadores 

de grãos, principalmente o Porto de Paranaguá no estado do 

Paraná.  

O terminal graneleiro da Cargill, em Santarém, foi 

construído na “praia” Verapaz, com subsídios dos Governos 

Federal e Estadual (do Pará), sem apresentar o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA, previsto em Lei), expulsando do local os 



pescadores artesanais e vendedores ambulantes que ali 

trabalhavam, embora tenham havido veementes protestos por parte 

de movimentos populares (BICKEL, 2004, p.67).  

Com a licença da “Secretaria estadual de tecnologia e meio 

ambiente” do Pará, mas sem o Estudo de Impacto Ambiental, a 

Cargill deu início à construção de seu terminal graneleiro as 

margens do Rio Tapajós. Em 1999, ano do início da construção do 

terminal, alguns grupos organizados de movimentos populares de 

Santarém e da pastoral da igreja denunciaram a ilegalidade, porque 

feita sem o EIA, de sua construção ao Ministério Público Federal. 

Tal iniciativa foi criticada pela elite política local, inclusive pela 

Câmara de Vereadores de Santarém. Os movimentos populares 

foram chamados de "anti desenvolvimento". Em 2003, a Cargill deu 

início operações no porto, privatizando uma “praia” e uma enseada 

de rio. Tudo com apoio da prefeitura e das elites políticas local e 

estadual. 

Para colocar em operação o moderno terminal graneleiro 

em Santarém, com capacidade de armazenagem de 75.000 

toneladas de grãos, a Cargill investiu US$ 20 milhões. A soja, 

produzida nos estados de Mato Grosso e Rondônia, é trazida por 

balsas - com capacidade de 25.000 toneladas cada - até o Porto 

pelo chamado “Corredor Noroeste” através dos rios 

Madeira/Amazonas.  



A questão da logística é um aspecto estratégico para as 

operações comerciais de grandes empresas como a Cargill. Isso 

explica por que a trading vem investindo maciçamente nas Regiões 

Central e Amazônica do país, através do financiamento da 

produção agrícola, do terminal graneleiro, entre outros. A Cargill 

adquiriu também, ao longo dos anos 2000, armazéns de grãos em 

Sorriso (MT), Edéia (GO), Lucas do Rio Verde (MT), Ouro Verde 

(BA), Roda Velha (BA), Sonora (MS), Planura (MG), Tibagi (PR) e 

Sinop (MT). É importante destacarmos que o processo de 

modernização desse Porto induziu a uma renovação da produção 

agrícola em seu entorno. Como a mercadoria exportada é soja, 

outras culturas tem sido substituídas por ela (TOLEDO, 2009). 

Com a construção do terminal graneleiro, a Cargill passou 

a exportar grãos de Santarém para vários países da Europa, para o 

Japão, para a China e para o México. Desde a sua inauguração, 

em abril de 2003 até agosto de 2005 cerca de 1.728.000 toneladas 

de grãos haviam sido exportados. Desse total, cerca de 200 mil 

toneladas eram de milho e o restante de soja (CARGILL, 2009). Em 

2006, a Cargill movimentou cerca de 1 milhão de toneladas de 

grãos pelo Porto de Santarém (VALOR ECONÔMICO, 27/03/07). 

 

A modernização portuária e o “desenvolvimento” no município 

de Santarém 



Dentre os quatro maiores municípios do Pará, Santarém é 

o que possui pior rendimento médio por habitante. Uma pesquisa 

intitulada “Mapa social dos municípios paraenses” mostra que o 

maior rendimento médio pertence a Belém, com R$ 516,09 por 

habitante. Em segundo aparece Marabá, com R$ 311,58, e em 

terceiro Ananindeua, com R$ 310,61 por habitante. Em seguida 

aparece Santarém, com apenas R$ 230,50. Na zona rural do 

município, a média é de apenas R$ 94,37 (SEPOF, 2007).  

Em parte, a pobreza tem aumentado em Santarém por 

conta da expulsão dos pequenos agricultores do campo. Muitos dos 

pequenos produtores deslocam-se para a área urbana do 

município, em decorrência da compra ou invasão de suas terras a 

partir do início dos anos 2000, com o alargamento do circuito 

espacial produtivo da soja até ali. Famílias que viviam na pobreza, 

mas trabalhavam a terra para a produção de cultivares para 

subsistência como mandioca, feijão, laranja, manga, coco entre 

outras, venderam suas terras por valores entre R$30.000,00 e 

R$50.000,00 para os grandes produtores de soja que promoveram 

uma rápida metamorfose no lugar e removeram tudo, inclusive as 

casas, e iniciaram o cultivo modernizado da soja para exportação. 

Os grandes produtores de grãos em Santarém são imigrantes do 

Mato Grosso ou mesmo dos estados da Região Concentrada como 

Paraná e Rio Grande do Sul.  



Desta forma, muitas famílias se deslocaram para a área 

urbana do município. Na cidade, a baixa qualificação profissional 

acaba por deixá-los sem emprego, aumentando os índices de 

pobreza no município. Há também casos de pessoas que não 

recebem o pagamento pelas terras. O PIB de Santarém é de quase 

R$1,7 bilhões (IBGE, 2012). Em 2002, o PIB era inferior a metade, 

em torno de R$700 milhões. Aumentou o PIB, aumentou também a 

população urbana do município, entretanto, o acesso aos serviços 

ligados aos direitos sociais permanecem os mesmos (há problemas 

de infraestrutura urbana, baixo índice de escolaridade, falta de 

moradia,de hospitais). 

A respeito dos sistemas de infraestrutura para saneamento 

urbano, a pesquisa do “Mapa social do Pará” revela que Santarém 

tem um grande déficit no abastecimento de água: de um total de 

mais de 53 mil domicílios, aproximadamente 33 mil dispõem de 

acesso à água. Somente 264 domicílios têm acesso à rede geral de 

esgoto, enquanto o restante da população utiliza fossa séptica ou 

rudimentar ou ainda outros tipos de esgoto, como vala ou rios e 

igarapés. Trata-se de um dos municípios com pior situação em 

relação ao saneamento básico no estado do Pará. A coleta de lixo, 

por exemplo, só chega a 28 mil das mais de 53 mil residências do 

município. Já a energia elétrica chega a mais de 43 mil domicílios 

(SEPOF, 2007). 



Em Santarém, do total da população em 2002 (262.538), 

42% tinha no máximo sete anos de estudo; apenas 23% do total da 

população tinham oportunidade de estudar mais de oito anos. Para 

Maria Lília Colares (2005, pp.48-52), tais dados configuram baixos 

níveis de escolaridade e a raridade da cultura escolar. 

Ainda que sustentado pelo discurso único do “crescimento 

econômico e competitividade” cujos efeitos positivos são inflados 

pelo discurso midiático de que “é necessário modernizar” para o 

país se desenvolver, que conforma uma psicoesfera social 

favorável à aceitação de tantos dispêndios do Estado e também de 

empresas privadas em um só local, é bem o contrário do que vem 

se passando com os direitos sociais (previdência, educação e 

saúde pública, habitação) que têm ficado em segundo plano nos 

orçamentos ou mesmo fora das políticas dos governos de Estado. 

Os grandes empreendimentos em macro-sistemas de engenharia 

modernizados envolvem diferentes lugares do país e sempre sob 

uma ótica positiva: “vai gerar tantos empregos, criar tantas 

demandas, desencadear tantos efeitos”. Os aspectos positivos são 

destacados pelo discurso midiático para facilitar sua instalação e 

manutenção e conquistam convencimento social mais em função 

dos recursos de marketing e propaganda das empresas do que da 

real qualidade intrínseca (e extrínseca) do seu projeto. 

Conclusão 



O ponto de partida dos estudos para o desenvolvimento 

não deveria ser a taxa de investimentos ou a relação produto-

capital, ou ainda a dimensão do mercado, mas sim o horizonte de 

aspirações da coletividade em questão (FURTADO, 1969, p. 19). 

No caso de Santarém, a modernização agrícola e a do Porto e os 

maciços investimentos nos macro-sistemas de engenharia para 

transportes não tem trazido qualquer tipo de melhoria nas 

condições de vida da população local.  

O terminal da Cargill em Santarém é operado por máquinas 

e com funcionários trazidos de outros lugares. O terminal graneleiro 

é todo automatizado e não gerou empregos para a população do 

município. Ao contrário, desempregou pessoas. Apenas quatro 

estivadores realizam a operação de embarque de grãos.  

Mas um lugar, uma região que se instrumentaliza para 

servir somente a um sistema de atividades hegemônicas, a esfera 

econômica, ou dito de outra maneira, uma região que se 

instrumentaliza para servir como recurso ao capital, fica 

dependente e sujeita aos interesses e “humores” dessa única 

esfera - o mercado, e pode num determinado momento, ter seu 

dinamismo esgotado irrompendo longos períodos de crise.  

O modo de desenvolvimento adotado pelas elites 

econômicas do país, muito mais associada ao projeto mundial de 

modernização neoliberal, longe de contribuir com o projeto de 



transformação social, aprofunda as desigualdades sociais e 

consequentemente promove a fragmentação do território entre as 

regiões brasileiras (CHIAPETTI & KAHIL, 2008, p. 658). 

Apesar de estar apoiado no discurso do desenvolvimento e 

da competitividade, que destaca os efeitos positivos dessa 

modernização técnica do território, tais melhorias são para uso de 

muito poucos e privilegiados agentes da globalização. Por outro 

lado, os direitos sociais (previdência, educação e saúde pública, 

habitação) têm ficado em segundo plano nos orçamentos ou até 

mesmo fora das políticas de Governo nacionais. 
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