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Resumo 
 
No presente trabalho busca-se compreender a formação territorial e estrutural dos 
estabelecimentos agropecuários no município de Santo Antônio do Sudoeste e demonstrar as 
transformações ocorridas no meio rural ao longo dos anos (1960 a 2006). Por meio de pesquisa 
de dados secundários, pretende-se analisar o impacto da modernização agrícola no município, 
assim como entender as mudanças nas relações de trabalho, de produção e na organização 
familiar dos produtores comparando as conclusões com a situação nacional no mesmo período. 

Palavras–chave: Estabelecimentos. Modernização. Migração 

Introdução 

 

Neste trabalho analisaremos as transformações que ocorreram nos estabelecimentos 

agropecuários do município de Santo Antônio do Sudoeste, em seus diversos aspectos, 

desde a sua fundação até os dias atuais. Através de dados obtidos do IBGE, nos Censos 

agropecuários (1960 a 2006), verificaremos a organização agrícola do município, 

permitindo o entendimento das principais mudanças nas propriedades rurais e a 

compreensão de sua organização, assim como analisar a influência na agricultura, ao 

longo dos anos, dos financiamentos, do crédito agrícola, da introdução de maquinários 

(tratores principalmente), da modernização técnica de plantio, dos novos cultivos, 

dentre outros na área rural. 

Os dados utilizados neste trabalho são secundários, visando esclarecer as origens da 

colonização e as bases da agricultura do município. Este assunto é norteado pela ideia 

de organização agrícola como base fundamental do surgimento das cidades no sudoeste 

do Paraná. Outro aspecto fundamental para a compreensão da formação de Santo 

Antônio do Sudoeste é a existência de posseiros, colonizadores que migraram para a 
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região na década de 1940 atraída pela propaganda da CANGO (Colônia Agrícola 

General Osório), projeto de colonização do governo Vargas. Além disto, houve 

conflitos na região de fronteira com a Argentina que foram importantes para a formação 

do município. Ali, os colonos organizaram-se e entraram em confronto com jagunços e 

suas companhias colonizadoras em defesa da legalização de suas terras, sendo a revolta 

destes posseiros um marco na história da região sudoeste do Paraná. 

 Os posseiros de Santo Antônio do Sudoeste conseguiram posse legal das terras com a 

intervenção da GETSOP (Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná). De 

acordo com Lazier (1986), o GETSOP atuou no Sudoeste Paranaense até 1973, sendo 

extinto quando terminou a missão de efetivar a desapropriação e legalização das terras 

através do fornecimento de títulos para seus verdadeiros donos, os posseiros. Segundo o 

autor esta foi uma medida de reforma agrária e assistência ao colono da região. 

A formação territorial deste município, com o decorrer dos anos, passa por grandes 

mudanças. Os estabelecimentos agropecuários do município de Santo Antônio do 

Sudoeste incorporaram as transformações modernizadoras na estrutura produtiva rural, 

com implantação de maquinários, insumos e novas técnicas agrícolas. Essa 

modernização agrícola implica não somente em transformações na organização dos 

estabelecimentos (área e produção), como também na organização social do município 

(venda das pequenas áreas agrícolas, êxodo rural, etc.) 

 A verificação das consequências da modernização agrícola neste trabalho abrem portas 

para a discussão do tema e análise de suas consequências.  

 

Histórico e ocupação 

 

O município de Santo Antônio do Sudoeste localiza-se na região sudoeste do Paraná, 

mais especificamente no terceiro planalto paranaense, fazendo limite com os municípios 

de Barracão, Pranchita, Pinhal de São Bento, Ampére, Bom Jesus do Sul e com a 

República Argentina (município de San Antonio). A extensão territorial de Santo 

Antônio do Sudoeste é de 324,75km² e a população, de acordo com dados do Censo 

2010, é de 18.893 mil habitantes (IBGE, 2010), sendo que 13.711 (72,6%) mil 

habitantes são moradores da área urbana e 5.182 (27,4%) habitantes moram na área 
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rural. O relevo do solo é ondulado em 18% da área total, suave ondulado em 4%, 

fortemente ondulado em 67% e montanhoso em 11% (EMATER, 2006). 

Colonizado por migrantes vindos dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no 

período de 1940 a 1950, Santo Antônio teve crescimento acentuado devido aos ciclos 

da madeira e da suinocultura. A partir desse período a comuna (emancipação) iniciou-se 

em vários povoados do sudoeste paranaense, dando início as mudanças políticas na 

região. Pela lei 790 de 14 de novembro de 1951, foi criado o município de Santo 

Antônio do Sudoeste, libertando-o da tutela de Clevelândia.  

Os primeiros moradores a se instalarem no território onde hoje se localiza o Município 

de Santo Antônio do Sudoeste lá encontraram grande quantidade de erva-mate nativa e, 

como a venda desse produto era vantajosa, iniciaram a sua extração e exportação para a 

Argentina. Nos primeiros anos, os pioneiros enfrentaram muitas dificuldades, pois toda 

a localidade era um imenso sertão, ligado a outros centros apenas através de picadas 

abertas em plena floresta.   

Enquanto distrito de Clevelândia e após a emancipação, iniciou-se a abertura de estradas 

fazendo com que o município de Santo Antônio tivesse notável impulso, atraindo 

grandes levas de agricultores procedentes de outras regiões do Paraná e dos Estados de 

Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que ali se estabeleceram, dedicando-se à 

agricultura e, especialmente, à criação de suínos.  

Como os demais municípios da região sudoeste do Paraná, Santo Antônio do Sudoeste 

tem sua economia baseada na atividade agropecuária. A pecuária (criação de suínos) 

que nos primeiros anos de sua fundação foi o que mais gerou renda para os produtores 

locais, teve, com o passar dos anos, a companhia das lavouras como principais 

atividades, abrindo espaço para a produção de grãos (feijão, milho, fumo, trigo e a soja). 

 

Agricultura 

 

Na década de 1940 os governos do Paraná e o Federal, para atrair migrantes e assim 

colonizar a região Sudoeste do Paraná, faziam propagandas onde divulgavam os preços 

baixos das terras e exaltavam a alta fertilidade das mesmas, somada ao grande potencial 

madeireiro. Isso fazia com que a região fosse um território atrativo. Para Magalhães 

(1996), propriedades agrícolas se formaram principalmente em áreas ainda não 
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ocupadas, cidades proliferaram por todo o território a um ritmo rápido. Assim podemos 

perceber que a chegada destes migrantes catarinenses e riograndenses fez a região ser 

colonizada, inclusive Santo Antônio do Sudoeste. 

A agricultura é uma das principais atividades econômicas do município, destacando-se 

as culturas de milho, soja, fumo e cereais. Dados do IBGE, obtidos no Censo 

Agropecuário 2006, apontam as lavouras temporárias como a principal atividade dos 

produtores rurais.Na pecuária, ressalta-se a bovino-cultura, avicultura e produção de 

leite. A força da indústria ocorre na área têxtil.  

Através da Tabela 1, pode-se verificar os recursos gerados pela produção primária são 

equivalentes as R$ 29.477.000,00, ressaltando a importância do setor agrícola para o 

município. No ramo de comércio/serviços, predominante na geração de riquezas no 

município, porém, também estão incluídos os recursos de Pronaf, por exemplo, 

totalmente ligados à agricultura. 

 
 

Tabela 1 - Recursos gerados por ramo de atividade no município de Santo Antônio do Sudoeste no 
ano de 2009. 

Ramo de atividades Valor (R$ 1,00) 

Produção Primária 29.477.000 

Indústria 18.009.000 

Comércio/Serviços 97.459.000 

Impostos líquidos 9.719.000 

Total 154.664.000 
Fonte: IBGE, 2010. 
 

O município é formado basicamente de pequenas propriedades. Analisando-se a tabela 2 

verifica-se o aumento constante do número de propriedades com menos de 1 hectare 

(ha) ao longo dos anos, exceto no ano de 1995, época em que ocorreram 

desmembramentos e o município perdeu área e, consequentemente, teve diminuição no 

número de estabelecimentos. O salto mais impressionante, porém, verifica-se entre os 

anos de 1995 e 2006, ocorrendo um aumento de 6450% na quantidade de 

estabelecimentos agropecuários com até 1 hectare. Por outro lado, a participação no 

total de terras do município destas propriedades é muito modesta. Enquanto 12,10% dos 

estabelecimentos agropecuários estão neste grupo, eles respondem por apenas 0,15% da 

área rural de Santo Antônio do Sudoeste. 
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Com relação ao grupo de produtores com terras de área entre 1 e 2 hectares não houve 

profundas mudanças ao longo do tempo. Por outro lado, houve grandes variações nas 

propriedades com terras entre 2 a 5 hectares. A tabela 2 mostra vertiginosa expansão na 

quantidade de estabelecimentos com esta quantidade de área entre os anos de 1960 e 

1970, sendo que a partir de então se manteve estável até o ano de 1980, reduzindo-se 

em 1985 e 1995 com os desmembramentos e emancipações de áreas pertencentes ao 

município que vieram mudar sua característica. Em 2006 voltou a haver um              

crescimento do número de propriedades pertencentes a este grupo de área, que            

representou no período 17,5% de todos os estabelecimentos agropecuários do município 

e 4,70% de toda a área. 

O comportamento da quantidade de propriedades nos grupos de área entre 5 a 10 e 20 a 

50 hectares apresentam semelhanças. De acordo com a tabela 2, ambos tiveram          

aumentos entre os anos de 1960 e 1980, representando grande parte do total de         

propriedades de Santo Antônio do Sudoeste no período, mas experimentaram quedas 

em seu número absoluto e na sua participação relativa até o ano de 1995, voltando a 

crescer entre este ano e 2006. Neste ano as propriedades com tamanho entre 5 e 10 

hectares representavam 22,56% do total de estabelecimentos agrícolas e 12,15% do 

total de terras do município e as propriedades entre 10 a 20 hectares englobavam 

22,93% dos estabelecimentos e 23,46% da área. 

Com relação às propriedades agrícolas com área entre 20 a 50 hectares verifica-se uma 

grande diminuição na sua participação relativa e em seu número absoluto entre 1960 e 

2006. Para este grupo a queda foi bastante acentuada, pois, em 1960, 52,23% dos 

estabelecimentos agropecuários tinham entre 20 a 50 hectares e, no ano de 2006, este 

número era de apenas 12,38. Isto demonstra que houve um desmembramento das 

propriedades entre 20 a 50 hectares, deixando-as, em sua grande maioria, menores, 

conforme se verifica na tabela 2. 

 
Tabela 2 - Estabelecimentos e área dos estabelecimentos por grupo de área total em Santo Antônio 

do Sudoeste em 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1995 e 2006. 
Grupo de 
área total 

Área e 
estabelecimentos 

1960 1970 1975 1980 1985 1995 2006 

Até 1 ha Área (ha) - 9 13 28 31 7 45 

Estabelecimentos - 18 22 72 75 4 258 

1 até 2 ha Área (ha) - 130 97 134 121 32 139 
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Estabelecimentos - 94 73 96 79 13 119 

2 até 5 ha Área (ha) 88 3.128 2.409 2.833 1.753 996 1.389 

Estabelecimentos 26 834 667 781 457 150 373 

5 até 10 ha Área (ha) 2.199 6.496 7.285 8.153 5.978 3.678 3.587 

Estabelecimentos 335 838 1.023 1.123 788 359 481 

10 até 20 
ha 

Área (ha) 9.624 15.041 15.995 16.812 11.584 7.252 6.930 

Estabelecimentos 754 1.042 1.130 1.178 810 427 489 

20 até 50 
ha 

Área (ha) 42.488 22.259 22.712 16.692 7.252 8.822 7.575 

Estabelecimentos 1.525 754 779 668 427 253 264 

50 até 100 
ha 

Área (ha) 17.318 8.998 9.121 8.236 5.132 3.361 3.386 

Estabelecimentos 305 133 138 124 75 47 48 

100 até 
200 ha 

Área (ha) 3.994 1.659 5.504 5.265 2.365 2.119 2.249 

Estabelecimentos 34 12 43 38 17 15 17 

200 até 
500 ha 

Área (ha) 4.157 3.405 1.964 1.948 1.869 2.537 3.612 

Estabelecimentos 15 11 7 7 7 8 12 

500 até 
1000 ha 

Área (ha) 2.403 576 1.239 1.299 636 - 620 

Estabelecimentos 3 1 2 2 1 - 1 

Mais de 
1000 ha 

Área (ha) 2.900 - - 3.201 - - - 

Estabelecimentos 2 - - 2 - - - 
 Fonte: IBGE, Censos Agropecuário 1960 a 2006. 
  

Com relação aos grupos de terra com 50 a 100 hectares e 100 a 200 hectares, observa-se 

uma grande diminuição na quantidade de propriedades compreendidas nestas faixas de 

área. A queda foi especialmente abrupta no grupo dos estabelecimentos com 50 a 100 

hectares, eram 305 em 1960 e passaram para 48 em 2006, com grande parte da 

diminuição ocorrendo entre 1960 e 1970 e entre 1980 e 1995, também fruto das 

emancipações e perda de área pelo município de Santo Antônio do Sudoeste. Para o 

grupo que compreendeu os estabelecimentos com área entre 100 a 200 hectares, 

percebe-se que eles permaneceram quase no mesmo patamar até 1980, diminuindo em 

1985 e mantendo-se estável daí em diante. Este comportamento pode ser atribuído à 

criação do município de Pranchita, desmenbrando-se de Santo Antônio do Sudoeste e 

de outros municípios, que possui relevo apropriado para agricultura e estrutura fundiária 

mais concentrada. 

Já os grupos com área entre 200 e 500 hectares e 500 a 1000 hectares apresentaram 

comportamento semelhante. Ambos permaneceram entre 1960 e 2006 com 



 

7 

 

praticamente a mesma quantidade de propriedades incorporando-os, sem grandes 

alterações em suas composições. Destaca-se que em 2006, 1,83% dos estabelecimentos 

agropecuários tinham entre 200 e 1000 hectares, porém somavam 19,85% de todas as 

terras agrícolas de Santo Antônio do Sudoeste, refletindo assim duas características 

nacionais, a concentração fundiária e a predominância de pequenas propriedades. 

Na tabela 2 observa-se também que sempre houve poucas propriedades com mais de 

500 hectares e menos de 1000 hectares. Em 1960 havia 3 e em 2006 passou a existir 

apenas 1. Já com relação aos estabelecimentos com mais de 1000 hectares, verifica-se 

que apenas em 1960 e em 1980 existiu esta situação. 

A tabela 3 apresenta dados sobre pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários 

em Santo Antônio do Sudoeste nos diversos Censos Agropecuários. Verifica-se que um 

grande contingente de pessoas trabalhava na área agrícola no ano de 1960, fruto das 

características regionais no período, como a pouca urbanização, e a baixa utilização de 

capital e maquinário no setor, sendo necessária a utilização intensiva da mão de obra 

para a produção. 

 
Tabela 3 – Estabelecimentos e Pessoal ocupado nos estabelecimentos no município de Santo 

Antônio do Sudoeste em 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1995 e 2006. 
Ano Total de estabelecimentos Pessoas ocupadas 
1960 2.999 9.897 
1970 3.737 14.486 
1975 3.664 18.124 
1980 4.091 15.215 
1985 2.418 10.328 
1995 1.644 4..811 
2006 2.132 5.084 
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários de 1960 a 2006. 

 

Em 1970 houve um aumento tanto no número de estabelecimentos quanto na 

quantidade de pessoal ocupado na atividade agrícola. A região ainda era essencialmente 

rural e grande parte da renda era gerada no setor primário, sendo este o que mais 

empregava. Portanto, a mudança é fruto do crescimento populacional acelerado 

existente no período. 

Em 1975 o processo continuou e houve rápida expansão na quantidade de pessoal 

ocupado nos estabelecimentos agropecuários em Santo Antônio do Sudoeste, em 
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função, principalmente, do crescimento populacional. A modernização agrícola, que 

resultou em grande êxodo rural no país, ainda não havia chegado com força à região. 

A partir de 1980 e até 1995 ocorreu uma grande e rápida saída de pessoas do campo 

para a cidade. A população ocupada no setor agrícola reduziu-se bastante, como 

resultado das mudanças ocorridas no país, tais como urbanização, utilização de capital 

na produção agrícola, diminuição dos empregos no meio rural, dentre outras. Também é 

importante ressalvar que parte da redução é proveniente das emancipações ocorridas no 

período, gerando diminuição no número de estabelecimentos e área no município. 

Em 2006 verifica-se, de acordo com a tabela 3, um pequeno aumento no número de 

pessoas ocupadas nos estabelecimentos agropecuários em comparação com 1995, mas 

em menor ritmo que o aumento na quantidade de propriedades rurais. Assim, durante 

este período, houve êxodo rural e aumento da participação do setor urbano em Santo 

Antônio do Sudoeste. 

 
 A modernização da agricultura de Santo Antônio do Sudoeste 

 
Brum (1988) entende a modernização da agricultura como um processo através do qual 

ocorrem modificações na base técnica da produção. Caracteriza-se pelo uso intensivo 

nas unidades produtoras, de máquinas e insumos químicos bem como por maior 

racionalização do empreendimento e pela incorporação de inovações técnicas como a 

utilização de métodos e técnicas de preparo e cultivo de solos, de tratos culturais e de 

processos de colheita mais sofisticados. 

O objetivo principal da produção agropecuária que antes era a subsistência da família e 

comercialização apenas do excedente, agora está centrado nas determinações do 

mercado e na racionalidade do ganho, através do qual se dá a acumulação. 
[...] A substituição de uma agricultura tradicional por uma agricultura 
modernizada representava a abertura de importantes canais para a expansão 
dos negócios das grandes corporações econômicas, tanto no fornecimento de 
máquinas e insumos modernos como na comercialização mundial e nas 
indústrias de transformação dos produtos agropecuários, sem esquecer o 
financiamento aos países que aderissem ao processo de modernização. 
(BRUM, 1998, p. 45). 

Em Santo Antônio do Sudoeste, a agricultura tem lugar de destaque na economia 

municipal desde a fundação do município até os dias de hoje. As condições de produção 

foram se modificando com o passar dos anos. Os estabelecimentos sofreram 
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transformações, tais como, nas formas de plantio, nos produtos, investimentos, 

modernização técnica e utilização de complementos nas lavouras, assim como a forma 

de administração dos estabelecimentos (proprietários, arrendatários, dentro e fora do 

estabelecimento). 
 

Tabela 4 – Produção, número de estabelecimentos produtores, área colhida e valor da produção dos 
principais produtos em 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1995 e 2006 no município de Santo Antônio do 

Sudoeste. 

Produto Ano 
Estabelecimentos 
(informantes) Toneladas Área (há) Valor de produção 

 1960     
Feijão 2.867 4.551 5.784 … 
Milho 2.927 27.466 12.385 … 
Fumo … 238 … … 
Soja ... 725 … … 
Trigo 1.177 1.327 2.055 ... 
 1970     
Feijão 3.265 2.818 5.299 Cr$ 1.744.000,00 
Milho 678 26.919 17.192 Cr$2.776.000,00 
Fumo 44 43 … Cr$ 44.000,00  
Soja 2.436 5.879 7.405  Cr$ 1.545.000,00 
Trigo 1.363 1.617 2.357 Cr$ 593.000,00 
 1975     
Feijão 2.852 3.230 3.945 Cr$ 4.463.000,00 
Milho 3.770 37.015 20.366 Cr$ 18.255.000,00 
Fumo 158 204 193 Cr$ 707.000,00 
Soja 3.140 23.166 18.882 Cr$ 26.911.000,00  
Trigo 500 2.367 3.865 Cr$ 3.414.000,00 
 1980     
Feijão 3.206 3.264 5.549 Cr$ 132.664.000,00 
Milho 3.845 52.112 23.448 Cr$ 269.738.000,00 
Fumo 171 221 186 Cr$ 4.725.000,00 

Soja 2.426 22.071 15.154 Cr$ 186.901.000,00 

Trigo 250 2.775 4.100 Cr$ 28.061.000,00 
 1985     
Feijão 2.644 3.207 6.111 … 
Milho 2.517 27.117 14.476 … 
Fumo 218 292 248 … 
Soja 1.423 7.855 7.354 … 
Trigo 126 1.535 1.680 … 
 1995     
Feijão ... 2.313 2.814 R$ 1.123.205,00 
Milho ... 14.656 6.418 R$ 1.817.018,00 
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Fumo ... 347 378 R$ 549.617,00 
Soja ... 4.788 2.274 R$ 987.424,00 
Trigo ... 1.570 931 R$ 237.499,00 
 2006     
Feijão 251 390 360 R$ 374.000,00 
Milho 1.025 8.960 3.646 R$ 2.086.000,00 
Fumo 168 1.674 813 R$ 2.024.000,00 
Soja 654 13.373 6.652 R$ 5.888.000,00 
Trigo 145 3.061 2.080 R$ 1.275.000,00 
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários de 1960 a 2006. 
 

Na tabela 4, pode-se verificar dados dos principais produtos cultivados em Santo 

Antônio do Sudoeste. No ano de 1960, o feijão, o milho e o trigo eram os principais 

grãos e o fumo também como cultivo, produzidos, principalmente para o próprio 

sustento das famílias e do próprio estabelecimento. Em 1970 já é adicionada a cultura 

da soja, sobrepondo-se no seu primeiro ano em propriedades produtoras ao número de 

estabelecimentos que cultivaram trigo e milho. No ano de 1975 é possível verificar que 

o número de estabelecimentos informantes aumenta consideravelmente, época que o 

total da população também cresce no município e a produção excedente de grãos gera 

lucratividade para as propriedades e consequentemente interesse pelas terras da região. 

Nota-se também através da tabela, que não houve variação nos tipos de grãos mais 

cultivados no decorrer dos anos, predominando soja e milho em toneladas e valor de 

produção. Isto se deve ao mercado para venda destes produtos, à fertilidade do solo e às 

condições propícias para financiamento. 

 

Utilização de tratores 

 

Sobre o uso de máquinas, Graziano Neto (1982) ressalta o uso de tratores como, talvez, 

o melhor indicador do padrão técnico de uma agricultura. Padrão técnico este que 

sinaliza a mecanização da agricultura e a modernização das atividades do espaço rural e 

modifica a estrutura física, social e econômica do estabelecimento. 

O município de Santo Antônio do Sudoeste foi o primeiro a aderir ao trator como 

auxilio na produção nos estabelecimentos agrícolas no sudoeste paranaense. Em 1960 

era o único município da região a ter tratores. É preciso considerar também que nesse 
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período a extensão territorial do município era maior que a atual, sendo que a mesma 

sofreu fragmentações devido à emancipação de distritos só durante os anos 1980-90. 

Pela tabela nº 5 é possível notar que o número de tratores é muito significativo. A 

utilização de tratores se intensificou a partir do final da década de 1960. Em 1980 havia 

400 tratores em 344 estabelecimentos; em 1985, com a fragmentação dos municípios, o 

número se reduz, porém a média de tratores por estabelecimento é praticamente a 

mesma. Situação que se altera entre os anos de 1995 e 2006, com relativa queda no 

número de estabelecimentos com trator e no número de tratores. 

 

Tabela 5 – Estabelecimentos agropecuários com trator e número de tratores em Santo Antônio do 
Sudoeste em 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1995 e 2006. 

Ano Estabelecimentos que informaram possuir trator Tratores 
1960 23 26 
1970 19 20 
1975 204 233 
1980 344 400 
1985 170 200 
1995 336 354 
2006 191 208 
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários de 1960 a 2006. 

 

Isso se deve também à organização dos estabelecimentos, pois, de 1995 a 2006, tem a 

diminuição no número de estabelecimentos com tratores justificada pela aquisição pela 

prefeitura e associações de agricultores de tratores comunitários, sendo mais viávela 

utilização destes pelo pequeno produtor do que financiar ou comprar um 

individualmente.  

 

Insumos 

 

A adubação química, o uso de calcário e a mecanização da produção, lentamente, foram 

substituindo as técnicas de rotação de terras, e o surgimento da soja, como cultura de 

exportação, intensificou cada vez mais a produção no espaço rural. Beneficiando-se dos 

incentivos estatais, (salientando que o município de Santo Antônio do Sudoeste, desde a 

década de 60 já possuía crédito próprio independente de recursos estatais) as 
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cooperativas da época estruturam-se para receber e comercializar a produção, e 

revender fertilizantes químicos. Essa modernização, a partir de 1970, na agricultura fez 

com que os estabelecimentos investissem na compra de insumos através de crédito. 

O uso de fertilizantes nos estabelecimentos e sua “evolução” podem ser verificados na 

tabela 6. Observando-a, verifica-se um grande crescimento na utilização de fertilizantes 

no município de Santo Antônio do Sudoeste entre os anos de 1960 e 2006, seguindo a 

tendência de modernização ocorrida no meio rural brasileiro. Em 1960 apenas 1 

estabelecimento utilizou adubação e nenhum lançou mão do calcário. Em 1970 ainda 

era tímida a utilização destes fertilizantes, 37 propriedades no caso dos adubos e 8 no 

caso do calcário. O grande salto, porém, aconteceu na década de 1970 e início dos anos 

1980, conforme apreende-se da tabela 6, justamente o período em que a tecnologia 

adentrou as zonas rurais dos municípios brasileiros. O aumento do uso de fertilizantes 

foi extremamente abrupto entre 1970 e 1975 e continuou grande entre 1975 e 1980, 

saindo da quantidade de 37 estabelecimentos em 1970 que utilizaram adubos ou 

calcários, até alcançar o número de 1.427 propriedades em 1980. Após isto, houve uma 

queda no número de estabelecimentos agropecuários que fizeram uso destes produtos 

entre 1980 e 1985 no município de Santo Antônio do Sudoeste, muito em decorrência 

do desmembramento do município de Pranchita e a consequente perda de área e número 

de propriedades por parte de Santo Antônio do Sudoeste. A partir de 1985 o aumento 

continuou, chegando à quantidade de 1.463 estabelecimentos agropecuários que 

utilizaram adubação durante o ano de 2006, ressaltando a característica de uma 

tecnologia cada vez mais presente no campo. 
Tabela 6 - Uso de fertilizantes nos estabelecimentos agropecuários em Santo Antônio do Sudoeste 

nos anos de 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1995 e 2006. 
Ano Estabelecimentos Adubo químico Adubo orgânico Calcário 
1960 1 1 - - 
1970 625 619 86 226 
1975 3.890 619 86 229 
1980 1.427 1.346 254 96 
1985 2.733 1.024 1.065 159 
1995 1.195 1.128 414 195 
2006 1.463 1.284 934 656 
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 1960 a 2006. 
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Financiamentos e crédito agrícola 

 

O número de financiamentos obtidos pelos agricultores aumentou consideravelmente 

após 1960 conforme se pode analisar na tabela 7. 
 
 

Tabela 7 - Número de estabelecimentos (estab.) que utilizaram  financiamento e crédito agrícola 
por fonte financiadora no município de Santo Antônio do Sudoeste em 1960, 1970, 1975, 1980, 

1985, 1995 e 2006. 
 
Ano 

Total De Entidades 
Governamentais 

De outras fontes 

Estab. Valor Estab. Valor Estab. Valor 

1960 26 … 21 … 5 ... 

1970 226 Cr$ 298.000,00  71 Cr$139.000,00 165 Cr$ 158.000,00 

1975 814 Cr$ 27.406.000,00  747 Cr$ 25.982.000,00  92 Cr$ 1.425.000,00 

1980 1528 Cr$ 212.797.000,00  1503 Cr$ 
208.167.000,00  

50 Cr$ 4.629.000,00 

1985 601 Cr$ 6.131.000,00  ... ... ... ... 

1995 116 R$ 625.000,00 … … … ... 

2006 785 … … … … ... 
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 1960 a 2006. 

 

Em 1960 apenas 26 estabelecimentos obtiveram financiamento, em sua grande maioria 

oriunda de fontes privadas. Em 1970 já houve um grande aumento, perto de 800%, 

chegando ao número de 226 estabelecimentos com financiamento. A partir de 1975 e 

até 1980 houve um salto gigantesco na obtenção de financiamentos por produtores em 

Santo Antônio do Sudoeste, passando para 814 propriedades em 1975 e chegando a 

1.528 em 1980, sendo nestes dois anos, em sua esmagadora maioria, concedidos pelo 

setor público. Isto representa bem as mudanças nas políticas de governo para o crédito 

agrícola, avançando na concessão de financiamentos para os agricultores. Em 1985 e 

em 1995 houve uma forte queda no número de estabelecimentos que financiaram 

alguma de suas atividades. Esta diminuição está ligada à perda de área e propriedades 

agrícolas em Santo Antônio do Sudoeste em decorrência da emancipação de municípios 

cujas partes de suas áreas pertenciam ao município fronteiriço. Por outro lado, a queda 

nos financiamentos em 1995 também pode estar ligada ao cenário econômico, em 
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especial a introdução do Plano Real e outras mudanças nas principais variáveis 

macroeconômicas, desestimulando, assim, os produtores. Já no Censo Agropecuário 

2006 voltou a ocorrer um importante avanço na obtenção de crédito agrícola, saltando 

de 116 para 785 o número de propriedades que obtiveram financiamento no município. 

Os financiamentos do município de Santo Antônio do Sudoeste têm como principais 

finalidades o investimento, o custeio, o preço-mínimo, a comercialização, dentre outros. 

Os de investimento consistem e são aplicados em bens ou serviços duráveis. Os créditos 

de custeio se destinam a cobrir despesas habituais dos ciclos produtivos, da compra de 

insumos à fase de colheita. Os créditos de comercialização asseguram ao produtor rural 

e a suas cooperativas os recursos necessários à adoção de mecanismos que garantam o 

abastecimento e levem o armazenamento da colheita nos períodos de queda de preços. 

Estes financiamentos de custeio agrícola em sua maior parte são feitos pelo produtor no 

sindicato rural, bancos e cooperativas credenciadas (Sicredi, Cresol, dentre outros) aos 

programas do governo (por exemplo, o PRONAF - Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar). 

 

A população e o processo de migração rural e urbana no município de Santo 
Antônio do Sudoeste 
 

O sudoeste é formado por uma sociedade fruto da exclusão gerada pelo processo de 

ocupação: primeiro europeus, em especial italianos e alemães, vêm de seus países de 

origem, em busca de vida melhor no Brasil. Posteriormente, quando os descendentes 

desses grupos sociais precisam deixar suas terras em decorrência dos processos de 

fragmentação e concentração da terra ocorrida a partir de 1930 (ALVES DOS 

SANTOS, 2008, p.48). 

A região sudoeste do Paraná, até a década de 1950, ainda estava sem legalização de suas 

terras, por isso as famílias migravam para a região. Depois de instalarem-se, e com as 

produções gerando excedentes, o lucro fora utilizado na modernização dos 

estabelecimentos, que, por sua vez, teve auxílio de créditos para compras de insumos e 

mecanização da agricultura. A partir deste momento, famílias vendem suas pequenas 

propriedades e migram para a cidade. Na década de 1980 o município de Santo Antônio 

do Sudoeste, até então essencialmente agrário, atinge um grau de urbanização acima de 

50%, o que demonstra uma migração de origem rural marcante. Na fase de ocupação 
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populacional mais acelerada, que se estende até a década de 1970, pode-se afirmar com 

segurança que predominava a migração interestadual de entrada sobre os movimentos 

internos. 

Na década de 1970, em termos líquidos, nada menos de 2,7 milhões de pessoas 

deixaram de residir no meio rural paranaense. Deste saldo, cerca da metade foi 

absorvido pela área urbana do próprio estado, o restante constituiu a perda populacional 

para além das fronteiras estaduais (MAGALHÃES, 1996, p.45). No município de Santo 

Antônio do Sudoeste há um movimento contrário na mesma época, onde a população 

rural em 1970 e 1980 atinge o maior número de habitantes, sendo este período o de maior 

número de pessoas residentes no meio rural no município de Santo Antônio do Sudoeste. 

Desta forma, as tecnologias avançadas, associadas às modificações de produtos e a 

ascensão da soja ao topo da produção são também alguns elementos fundamentais, 

ainda que não suficientes, para a compreensão das transformações da agricultura e do 

comportamento da população rural no município de Santo Antônio do Sudoeste nos 

anos 1970.  

 
 

Tabela 8 – População total, urbana e rural em Santo Antônio do Sudoeste nos anos de 1970, 1980, 
1991, 2000 e 2010. 

Ano População 

Total Urbana Rural 

1970 29.533 5.036 24.497 

1980 35.193 9.090 26.103 

1991 20.290 8.992 11.298 

2000 17.870 10.814 7.056 

2010 18.893 13.711 5.182 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1970 a 2010. 

 

Os dados da tabela 8 mostram o processo de inversão de população rural para urbana 

que foi ocorrendo ao longo do tempo no município. Isso pode ser explicado pela 

modernização agrícola, gerando migração rural-urbana para bairros do próprio 

município. Outros fatores de influência da migração urbana são devidos também às 

empresas que se instalaram no município e pela influência da construção civil, fazendo 

agricultores emigram do campo e virarem assalariados urbanos. O crescimento 
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vinculado à indústria, as condições de habitação urbanas, a educação, a saúde e o lazer 

gerou uma atração de pessoas para as zonas urbanas. 

De acordo com Martine (1994), isso acontece no sudoeste do Paraná (incluindo Santo 

Antônio do Sudoeste) em função da terceirização rural promovida pelas indústrias de 

frango/ovos (no município, a empresa Avícola Carminatti), e consequentemente 

expulsando trabalhadores do campo para outros centros (o grande produtor compra as 

terras do pequeno produtor que migra para a cidade). A implementação de 

monoculturas principalmente a soja e a criação de gado e também com a concentração 

dos agricultores na produção de frango, o trabalho no campo reduziu muito a mão de 

obra rural, assim como os filhos destes produtores migram para as cidades para poder 

estudar, por exemplo. 

A população rural de Santo Antônio do Sudoeste de 1970 para 2010 sofre uma 

diminuição de habitantes na área rural de 78,84%. Como consequência, esta rápida 

evasão do meio rural traz a necessidade de um olhar mais detalhado para a agricultura 

do município. A taxa de crescimento anual estimada em 2007 foi de 0,27%. As taxas 

para as zona rural e urbana apresentaram diferenças, uma taxa positiva na zona urbana 

2,8% e negativa na zona rural -2,68%, segundo dados do Ipardes,2007. 

 

Tabela 9 - Taxa de crescimento do município de Santo Antônio do Sudoeste em 2007. 
Zona Taxa de Crescimento (%) 

Urbana 2,80 

Rural -2,68 

Total 0,27 
Fonte: Ipardes, 2007. 

 

Em relação à renda per capita, registrada no censo em Santo Antônio do Sudoeste no 

ano 2000 foi de R$3.129,63 (IBGE 2000) representando um aumento de 61% referente 

a década de 90. Esses valores são bem mais elevados para o estado do Paraná e demais 

estados da região sul. Já no ano de 2009, o PIB per capita  a preços correntes foi R$ 

7.978,13 ( IBGE, 2009). 
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 Conclusão 

 

O município de Santo Antônio do Sudoeste teve, desde sua fundação, grande 

participação da agricultura na sua formação social e econômica. Com uma extensão 

territorial considerável que só veio a se fragmentar na década de 1980, os produtores 

que ali se instalaram implantaram em seus estabelecimentos agropecuários a força da 

mão de obra desde a década de 1960. Conforme os anos foram passando, a organização 

desses estabelecimentos foi sendo modificada. Ocorreram mudanças no tamanho das 

propriedades, aumento da população rural até 1975, uma modernização agrícola 

subsidiada por cooperativas, bancos e por recursos e financiamentos próprios do 

município. Além disto, é possível avaliar que o município sempre teve a agricultura 

como uma considerável fonte geradora de riquezas para a economia local. A cultura de 

grãos é importantíssima neste processo, com destaque para a soja. 

Esta situação não é peculiar a Santo Antônio do Sudoeste. Este comportamento foi o 

mesmo ocorrido no Brasil: a modernização agrícola e aumento do crédito para a 

produção agropecuária impactaram profundamente nas relações de trabalho e na 

estrutura produtiva dos estabelecimentos agropecuários. 

Quanto à situação econômica, pode-se dizer que a evolução da renda dos habitantes 

variou muito, primeiro devido à instalação de famílias que migraram para a região e 

conseguiram legalizar suas terras, obter estabilidade e produzir excedentes. Após isto, 

em um segundo momento, devido à modernização agrícola, novas técnicas de plantio e 

o cooperativismo, a produção toma o rumo do mercantilismo e a estrutura produtiva se 

modifica, assim como as condições de trabalho. 

Essa modernização agrícola do município modificou a estrutura dos estabelecimentos, 

alterando a forma de produção. Entender até que ponto essa modernização agrícola foi 

benéfica ou não torna o significado mais amplo. Um dos principais fatores do êxodo 

rural, da migração para as cidades, se deve a essa modernização agrícola e a utilização 

do estabelecimento para o produtivismo. Esta evasão rural chega a ser drástica, 

comunidades que tinham força organizacional foram decaindo, produtores foram 

vendendo suas terras para grandes proprietários e mudando para a cidade. Seria 

interessante, portanto, uma consideração sobre o futuro das comunidades deste 

município, buscando manter pessoas no campo para que não fiquem acumulados na 
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área urbana gerando problemas sociais, situação esta que deve ser discutida noutro 

momento.  

Mais uma vez, este comportamento também foi observado em âmbito nacional. A saída 

de pessoas do campo no Brasil entre os anos 1960 e 2000 foi descrita por alguns autores 

como extremamente abrupta, profunda e veloz. Um grande contingente de brasileiros 

debandou para as cidades em busca de oportunidades de emprego e melhores condições 

de vida. Este processo coincidiu com a intensificação da modernização agrícola e perda 

de postos de trabalho no campo, gerando sérios problemas nas áreas urbanas que não 

estavam preparadas para receber este grande contingente de pessoas. 

A implantação da tecnologia e a mecanização da produção agropecuária do município 

de Santo Antônio do Sudoeste também acarretou a formação de pequenas e médias 

propriedades e mudou radicalmente a organização populacional. O êxodo rural 

(principalmente dos jovens) decorrente desta situação acarreta a preocupação com o 

futuro do pequeno estabelecimento, sendo necessário estudos para a compreensão da 

realidade desses estabelecimentos que permitam pensar alternativas de sustentabilidade 

para esses produtores, formas e meios de segurá-los em suas terras com condições 

dignas de vida.  
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