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Resumo: O Território do Pontal do Paranapanema possui 115 assentamentos rurais 

implantados em 16 municípios, ocupando uma área total de 142.891,80 hectares. Neles, 

em 2014, estavam assentadas 6.056 famílias. Ou seja, das 18.241 famílias de agricultores 

familiares que existem na região, 33,20% eram famílias de assentados rurais.  Essas 

famílias tem a maior parte da composição de sua renda proveniente da atividade leiteira. 

Assim, neste trabalho buscou-se avaliar a importância dos investimentos na pecuária 

leiteira via PRONAF/PROINF. No total de projetos PROINF aprovados para o Território, 

foram 28 envolvendo a instalação de 93 tanques resfriadores em apoio à produção leiteira. 

Ainda assim, registra-se uma baixa produtividade por unidade de área da pecuária leiteira 

na região, o que revela as dificuldades encontradas após a instalação dos equipamentos. 

A instalação dos tanques comunitários via PROINF trouxe aos assentados autonomia 

sobre o preço do seu leite, quebrando sua dependência de atravessadores. Foi por meio 

da organização social que se iniciou nos assentamentos Primavera e Tupanciretan, 

localizados no município de Presidente Venceslau - SP, o enfrentamento da problemática 

da comercialização do leite, criando-se uma rede de produtores assentados. A partir dessa 

organização, institui-se uma rede que engloba mais de 200 agricultores assentados, 

articulados em cinco associações que, juntas, comercializam diariamente cerca de 15.000 

litros de leite, produzidos pelas famílias de diversos assentamentos rurais - nos 

municípios de Caiuá, Marabá Paulista, Presidente Venceslau e Presidente Epitácio 

 

Palavras-Chave: Associativismo, Assentados rurais, Produção leiteira, Políticas 

públicas, Organização social. 
 

                                                           
1 Doutorando em Desenvolvimento Territorial e Meio ambiente, UNIARA - MDA- Cosae CNPq. 
2 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, FCT/UNESP.  
3 Professor Doutor em Sociologia - Coordenador do NEDET, FCT/UNESP. 


