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A história do município de Santana está intimamente relacionada com a fundação do 
povoado de Altas Barreiras (hoje sede do município de Santa Maria das Barreiras) em 
1892. Formado por imigrantes goianos com apoio de frei Gil de Villa Nova, esta localidade 
desenvolveu-se pela extração de borracha-caucho e outros produtos extrativistas. Teve 
como principal marco de formação, a construção da Paróquia de Sant'Anna. 

Com o passar dos anos, Altas Barreias mostrou-se um povoado muito dinâmico, sendo 
elevado á categoria de distrito em 31 de dezembro de 1936, passando a denominar-se 
Santa Maria das Barreiras. Finalmente ganhou autonomia política através da lei estadual 
nº 2460, de 29 de dezembro de 1961, desmembrado de Conceição do Araguaia, 
denominando-se município de "Santana do Araguaia". 

Formação de Campo Alegre 

Entretanto a configuração atual do município de Santana foi construída a partir do ano de 
1966 com a implantação do projeto "Fazenda Campo Alegre", sob responsabilidade da 
Cia. Industrial e Agropastoril Vale do Rio Campo Alegre, uma espécie de joint-
venture formada por 13 empresas diferentes, encabeçadas pela Volkswagen do Brasil. O 
empreendimento com área de aproximadamente 130 mil hectares deveria 
produzir rezes para o abete em frigoríficos de Belém.  

Em 1975 o empreendimento conseguiu autorização junto ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para a construção de uma company town na área 
a ser denominada de "Campo Alegre", com o intuito de formar um núcleo administrativo e 
fixador de mão-de-obra. A construção de Campo Alegre foi muito rápida, com sua 
conclusão sendo efetivada em 1976.  

Sob os auspícios da Volkswagen (com participação de outros grupos financeiros) começa 
a construção em 1978 nas proximidades de Campo Alegre o mega-empreendimento 
"Frigorífico Atlas", com aporte financeiro da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (SUDAM). Campo Alegre transformou-se a partir de então numa espécie de 
cidade operária e ponto demográfico atrator.  

Grande cheia de 1980/1981 

Em 1980 a região do Tocantins Araguaia é atingida por uma grande enchente de seus rios, 
fato que destruiu parcialmente a sede do município de Santana do Araguaia. Tal cheia 
prolongou-se pelo ano de 1981. Como Campo Alegre era a localidade dotada de melhor 
infraestrutura no município (inclusive melhor que a própria sede), os aparelhos 
administrativos foram para ela transferidos e ali permaneceram.  

A vulnerabilidade da antiga sede e a dificuldade para reconstruí-la, desqualificou-a para 
que permanecesse com tal categoria. Desta forma em 5 de novembro de 1984 por meio da 
lei estadual nº 5.171 transferiu-se definitivamente a sede de Santana do Araguaia para a 
localidade de Campo Alegre, revertendo a localidade de Santa Maria das Barreiras á sua 
antiga categoria, como distrito.  

Com isto, por mais que Santana do Araguaia (Campo Alegre) seja "original" de Santa 
Maria das Barreiras, tornou-se herdeira dos direitos administrativos do antigo município. 

Desmembramento 

Por pressão da comunidade barreirense, insatisfeita com seu novo status político, em 10 
de maio de 1988 é criado o município de Santa Maria das Barreiras, através da lei 
estadual nº 5.451, desmembrado de Santana do Araguaia.  
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