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meio urbano x meio rural
uma cidade que produz

28% do território tem funcionalidade rural entre 
unidades de conservação e atividade agrícola, 
que corresponde a 5% deste território.

A atividade agrícola está presente em 550 
unidades de produção agrícola, totalizando 
10.000 hectares
(Censo Agropecuário, 2017 - IBGE).



gera trabalho e renda

autonomia alimentar: 
autoconsumo

proximidade com o mercado 
consumidor: orgânicos na 
periferia

combate desertos alimentares: 
cada horta é uma vendinha

mais áreas verdes e ocupadas: 
menos terrenos “baldios”

mais áreas permeáveis: 
melhora a drenagem

resíduos orgânicos em adubos! 

mantenedoreas de 
biodiversidade 

melhoram o microclima e a 
paisagem.

estimula a convivência com a 
natureza: aproxima campo da 
cidade

promove educação alimentar e 
os saberes sobre ervas 
medicinais

cultura alimentar respeitada

Ambientais

Econômicos
Sociais



População de São Paulo: 1900 – 239.000 / 1920 – 579.000 / 2010 – 
11 m

1881 1905

1914

1930

1952

1962

1972

1983



Zona Sul - Grajaú, Parelheiros e Marsilac

- Área de recarga das represas Billings e Guarapiranga 
(abastece 4.9 milhões de pessoas em São Paulo).

- Destaca-se a conservação florestal: APA 
Capivari-Monos, Bororé-Colônia (unidades de 
conservação de uso sustentável) Parque Estadual da 
Serra do Mar.

- Cerca de 3% é área de produção agrícola, com 424 
unidades mapeadas (Projeto Ligue os Pontos).

- Ecoturismo: terra indígena Tenondé-Porã, com 6 aldeias 
guarani e Acolhendo em Parelheiros.

- Organização da Cooperapas - produção orgânica





Acolhendo em Parelheiros Tenondé Porã



Zona Norte - Tremembé, Brasilândia

- Zona Rural ligada a Serra da 
Cantareira

- Produção de suínos - APAFA
- Impacto do rodoanel trecho Norte
- Área bastante vulnerável 

socialmente



Roça Urbana Orgânica - Jd das PedrasHorta Cantinho da Serra - Jd Damasceno



Hortas Comunitárias

Trabalho voluntário
Ocupação de espaços públicos
Não há comercialização
Espaço de trocas e aprendizagem
Paisagismo alimentar
Colheita compartilhada/pública

Centro Cultural São Paulo

Centro e Zona Oeste





Vila Nova Esperança - Jd Raposo 
Tavares



Zona Leste - São Mateus, Guaianases, Itaquera, São Miguel Paulista, Cidade Tiradentes

Agricultura que resiste - propriedades antigas que se 
mantém produzindo

Agricultura que se renova - linhões (faixas de 
servidão), da Enel e Sabesp, terrenos da CDHU, 
COHAB, Subprefeitura

A comercialização é majoritariamente local

Região altamente urbanizada e vulnerável

A maior parte dos agricultores teve infância na roça

Há 10 anos compõem a Associação de Agricultores 
da Zona Leste







comida de verdade 
produzida na 

cidade



São Mateus



Guaianases São Miguel Paulista

Horta Comunitária da Vila Nancy Mulheres do GAU



Cidade Tiradentes Itaquera

Horta Viva Periferia Horta Comunitária do José Bonifácio



agricultoreszonaleste@gmail.com



6 pares de associados com 
certificado orgânico

7 associados com certificado 
de transição agroecológica



Sábados das 7h às 13h
Av. Maria Luisa Americano, altura do nº 
1000

Feira Orgânica de Itaquera

Feira Orgânica do CERET

Terças das 7h às 13h
Parque CERET
R. Valter Gazarra - Água Rasa

Mapa de Feiras Orgânicas - https://feirasorganicas.org.br/

https://feirasorganicas.org.br/


 Urban and Periurban Agriculture Program (PROAURP) – Law 13.727/04 and Decree 
51.801/2010
(Everything professional e volunteer gardeners need is there: but de law is not enforced…)



Desafios

Questão fundiária

Acesso a insumos, 
implementos e 
maquinário

Crédito

Adaptação às mudanças 
climáticas

Assistência 
técnica 

Água e irrigação



Ações atuais 





Dona Sebastiana - São Mateus

http://drive.google.com/file/d/1_3_KHZE9PYQhlGG7kefeCWrUZKNaKQno/view


Referências
Mapa da Zona Rural de São Paulo 
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE_lei_final_aprovada/MAPAS/MAPAS%20ASSINADOS/Mapa01A_Zona_Urbana_Rural.pdf

Tenonde Porã - https://tenondepora.org.br/

Ecoturismo e Agroecologia no Extremo Sul de São Paulo - https://issuu.com/ikairos/docs/guia_site

Acolhendo em Parelheiros - http://acolhendosp.com.br/

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/album/2014/07/21/zona-rural-de-sao-paulo-tem-jumentos-e-morango-e-tomate-organicos.ht
m?foto=1

Quem são os produtores agrícolas da Zona Sul de São Paulo

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/45_IU_PRODUTORES-AGRICOLAS_20
20_final.pdf

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE_lei_final_aprovada/MAPAS/MAPAS%20ASSINADOS/Mapa01A_Zona_Urbana_Rural.pdf
https://tenondepora.org.br/
https://issuu.com/ikairos/docs/guia_site
http://acolhendosp.com.br/
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/album/2014/07/21/zona-rural-de-sao-paulo-tem-jumentos-e-morango-e-tomate-organicos.htm?foto=1
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/album/2014/07/21/zona-rural-de-sao-paulo-tem-jumentos-e-morango-e-tomate-organicos.htm?foto=1
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/45_IU_PRODUTORES-AGRICOLAS_2020_final.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/45_IU_PRODUTORES-AGRICOLAS_2020_final.pdf


Secretaria de Agricultura e Abastecimento incentiva o trabalho de mulheres 
agricultoras na cidade de São Paulo
http://www.cdrs.sp.gov.br/portal/imprensa/noticia/secretaria-de-agricultura-e-abastecimento-incentiva-o-trabalho-de-mulheres-agriculto
ras-na-cidade-de-so-paulo

Projeto Ligue os Pontos - https://ligueospontos.prefeitura.sp.gov.br/

AAZL - https://agricultoreszonaleste.org.br/

http://www.cdrs.sp.gov.br/portal/imprensa/noticia/secretaria-de-agricultura-e-abastecimento-incentiva-o-trabalho-de-mulheres-agricultoras-na-cidade-de-so-paulo
http://www.cdrs.sp.gov.br/portal/imprensa/noticia/secretaria-de-agricultura-e-abastecimento-incentiva-o-trabalho-de-mulheres-agricultoras-na-cidade-de-so-paulo
https://ligueospontos.prefeitura.sp.gov.br/
https://agricultoreszonaleste.org.br/

