
1 

 

 

 

Além dos alimentos: a contribuição da agricultura para o 
bem-estar da metrópole de São Paulo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

 

Ficha Técnica 

Instituto Escolhas. Para Além dos Alimentos: a contribuição da agricultura urbana para o 

bem-estar da metrópole de São Paulo. São Paulo, 2021. 

Estudo idealizado pelo Instituto Escolhas em parceria com a Iniciativa TEEBAgriFood do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

Coordenação Geral: Jaqueline Ferreira e Rafaela Silva (Instituto Escolhas) 

Assessoria Técnica: Peter Herman May (CPDA/UFRRJ)  

Execução Técnica: Jay Marinus Nalini Van Amstel (TEEBAgriFood) e Vitória Oliveira Pereira de 

Souza Leão 

Agradecimentos: Participantes do grupo de trabalho, o qual se reuniu em duas ocasiões para 

discutir os resultados preliminares do estudo e seus recursos metodológicos. Agricultores 

entrevistados no estudo “Mais perto do que se imagina: os desafios da produção de alimentos na 

metrópole de São Paulo”, cujas informações fornecidas foram utilizadas nesta pesquisa. Bruno Puga 

(Sociedade Brasileira de Economia Ecológica), Fernando de Mello Franco (Urbem), Gerd Sparovek 

(Fundação Florestal do Estado de São Paulo), Leandro Cizotto (Rizoma Agro), Luciana Travassos 

(UFABC), Gracie Verde Selva, Marcela Ferreira (Urbem), Monica Cólon, Marcio Verde Selva e 

Helena Alves-Pinto (ONU Meio Ambiente) Nicole Gobeth di Martino (Projeto Ligue os Pontos), 

Osvaldo Aly Junior (CESPAS-IGC/USP), Patrícia Marra Sepe (Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Licenciamento de São Paulo), Paul Dale e Rodrigo Castanho (Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo - Reserva da Biosfera do Cinturão Verde), Helen Souza, Maria 

Lucia Bellenzani, Otávio Prado e Rodrigo Martins dos Santos (Secretaria Municipal do Verde e do 

Meio Ambiente de São Paulo), Ricardo Tsuchiya (Sindicato Rural de Suzano), Sebastião Tivelli 

(Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo), Viviane Dib (Instituto 

Internacional para Sustentabilidade), Melissa Branco, Yara Carvalho (Instituto Economia Agrícola de 

São Paulo).  

 

São Paulo, maio de 2021  



3 

 

 

 

Lista de tabelas 

Tabela 1 - Relação de serviços ecossistêmicos citados pelos participantes durante o GT 1. 29 

Tabela 2 - Quadro de avaliação TEEBAgriFood. 32 

Tabela 3 - Tipologia de agricultura urbana e periurbana na RMSP proposta por Escolhas; Urbem 

(2020). 34 

Tabela 4 - Perfil dos agricultores entrevistados conforme apresentado em Escolhas; Urbem (2020). 35 

Tabela 5 - Serviços ecossistêmicos considerados nesta pesquisa e os métodos utilizados para sua 

avaliação. 38 

Tabela 6 - Descrição das variáveis edafoclimáticas e de uso e cobertura da terra utilizadas para 

modelar o serviço ecossistêmico de regulação de erosão. 40 

Tabela 7 - Descrição das variáveis climáticas e de uso e cobertura da terra utilizadas para modelar o 

serviço ecossistêmico de produção de água. 41 

Tabela 8 - Descrição das variáveis climáticas e de uso e cobertura da terra utilizadas para modelar o 

serviço ecossistêmico de mitigação de calor. 43 

Tabela 9 - Descrição das variáveis climáticas e de uso e cobertura da terra utilizadas para modelar o 

serviço ecossistêmico de mitigação de inundações. 44 

Tabela 10 - Patamares produtivos e potencial de abastecimento da agricultura urbana e periurbana.

 45 

Tabela 11 - Parâmetros utilizados nas modelagens biofísicas para classe de uso do solo. 48 

Tabela 12 - Premissas do cenário Business as Usual (BAU). 51 

Tabela 13 - Premissas dos cenários alternativos. 53 

Tabela 14 - Síntese das informações coletadas nos estudos de caso. 65 

Tabela 15 - Quadro de análise de dependências de capitais, de fluxos decorrentes e de impactos 

gerados nos capitais. 66 

Tabela 16 - Mudanças no uso do solo entre os anos de 1985 e 2019. 73 

Tabela 17 - Resultados quantitativos para a provisão dos cinco serviços ecossistêmicos nos anos de 

1985 e 2019. 76 

Tabela 18 - Municípios com perdas e ganhos nos serviços ecossistêmicos entre os anos de 1985 e 

2019. 80 

Tabela 19 - Mudanças no uso do solo entre 2019 e BAU.  81 

Tabela 20 - Resultados quantitativos para a provisão dos cinco serviços ecossistêmicos nos anos de 

1985 e 2019 e BAU. 83 

Tabela 21 - Caracterização dos cenários futuros: premissas, áreas prioritárias e magnitude de transição 

do solo. 85 

Tabela 22 - Potencial de provisão de alimentos pela agricultura orgânica nos cenários 1 e 2. 88 

Tabela 23 - Resultados quantitativos para a provisão dos cinco serviços ecossistêmicos nos anos de 

1985, 2019, BAU e cenários 1 e 2. 89 

Tabela 24 - Municípios com ganhos e perdas em serviços ecossistêmicos ao se comparar os cenários 

1 e 2 com o BAU. 94 

Tabela 25 - Materiais e proporções utilizados nas pilhas de compostagem de C4. 95 



4 

 

 

 

Tabela 26 - Valores para extrapolação de incorporação de resíduos 96 



5 

 

 

 

Lista de imagens 

Figura 1 - Capitais e fluxos implicados nos sistemas ecoagroalimentares (TEEB, 2018). 25 

Figura 2 - Etapas do framework dos estudos TEEBAgriFood adaptadas ao estudo. 26 

Figura 3 - Áreas urbanizadas na RMSP. 46 

Figura 4 - Definição de áreas prioritárias para os cenários alternativos. Elaboração própria. A) Mapa da 

densidade de estabelecimentos de comercialização de produtos in natura e misto por 10.000 habitantes; B) 

Mapa dos equipamentos públicos de abastecimento alimentar; C) Mapa do Índice de Vulnerabilidade Social; D) 

Mapa das ilhas de calor urbanas; E) Mapas das áreas suscetíveis de inundação. 54 

Figura 5 - Imagem de satélite dos arredores do estudo de caso C1. Escala 1:30000. 60 

Figura 6 - Imagem de satélite dos arredores do estudo de caso C2. Escala 1:30000. 61 

Figura 7 - Imagem de satélite dos arredores do estudo de caso C3. Escala 1:30000. 63 

Figura 8 - Imagem de satélite dos arredores do estudo de caso C4. Escala 1:30000. 64 

Figura 9 – Mapa da Provisão dos Serviços Ecossistêmicos (regulação de erosão, produção de água, 

mitigação de calor e mitigação de inundações) na RMSP para os cenários 1985, 2019, BAU e cenários 1 e 2. 

Elaboração própria 72 

Figura 10 - Mapa de uso do solo da RMSP em 1985.  74 

Figura 11 - Mapa de uso do solo da RMSP em 2019. 74 

Figura 12 - Classes de uso do solo de 1985 que contribuíram para expansão da classe de infraestrutura 

urbana no período de 2019 75 

Figura 13 - Provisão de serviços ecossistêmicos na RMSP: um comparativo entre 1985 e 2019. A linha 

azul representa o ano de referência 1985, enquanto a laranja, 2019. Os eixos expressam a variação em 

porcentagem dos serviços ecossistêmicos. 76 

Figura 14 - Mudanças no uso do solo na sub-bacia hidrográfica 191 e a produção de água, entre os 

anos de 1985 e 2019. Nesse período, a área urbana cresceu de 50% para 85% na sub-bacia, o que gerou 

aumento do consumo de água acima de sua capacidade de produção. 78 

Figura 15 - Mapa das alterações na oferta de serviços ecossistêmicos por município da Região 

Metropolitana de São Paulo, comparando os anos de 1985 e 2019. 79 

Figura 16 - Mapas de uso do solo da RMSP do cenário BAU para o ano de 2030. 82 

Figura 17 - Provisão de Serviços ecossistêmicos na RMSP: um comparativo entre 1985, 2019 e BAU. 

A linha azul representa o ano de referência 1985, enquanto a laranja, 2019, e a vermelho-escura, o BAU. Os 

eixos expressam a variação em porcentagem dos serviços ecossistêmicos. 83 

Figura 18 - Uso do solo da área prioritária com baixa oferta de alimentos frescos e saudáveis e com 

alta vulnerabilidade social na RMSP utilizada nos cenários 1 e 2. A área total é de 167 mil hectares, sendo a 

área disponível para transição para AUP sustentável de 52 mil hectares, pois engloba apenas as classes 

agropecuárias: pastagem, cana-de-açúcar, mosaico de agricultura e pastagem, lavouras perenes, soja, outras 

lavouras temporárias. 84 

Figura 19 - Mapas de uso do solo da RMSP do cenário 1 para o ano de 2030. 87 

Figura 20 - Mapas de uso do solo do cenário 2. 87 

Figura 21 - Variação na provisão de serviços ecossistêmicos entre 2019 e BAU, cenários 1 e 2. 89 

Figura 22 - Comparativo entre as perdas de solo e exportação de sedimentos para os diferentes 



6 

 

 

 

cenários. Perda de solo em azul, e Exportação de Sedimentos em vermelho. A) Valores totais para a RMSP e 

B) Resultado em ton/ha/ano. 90 

Figura 23 - Comparativo da oferta líquida de água entre os diferentes cenários para a Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê. Cenário 1 (B) considera a maior eficiência no consumo de água pela adoção de 

sistemas de irrigação de microaspersão e gotejamento. 92 

  



7 

 

 

 

Sumário 

Introdução 9 

Referencial conceitual 13 

Agricultura urbana e periurbana e serviços ecossistêmicos: possíveis nexos entre abordagens 13 

A agricultura urbana e periurbana e territórios 13 

Políticas públicas e iniciativas de AUP no mundo 14 

Panorama da AUP no Brasil 17 

A multifuncionalidade da agricultura 18 

Os serviços ecossistêmicos 20 

TEEBAgriFood: multifuncionalidade da agricultura e serviços ecossistêmicos 23 

Materiais e métodos 26 

Etapa 1 - Refinamento do objetivo e escopo de pesquisa 27 

Etapa 2 - Identificação dos serviços ecossistêmicos e análise de impacto e de dependências dos 

capitais 29 

Seleção dos serviços ecossistêmicos 29 

Impactos e dependências de capitais da AUP: estudos de caso 31 

Etapa 3 - Demandas de informação e métodos 36 

Etapa 4 - Avaliação dos serviços ecossistêmicos selecionados 39 

Regulação de erosão 39 

Produção de água 40 

Mitigação de calor 42 

Mitigação de inundações 43 

Provisão de alimentos 44 

Parâmetros biofísicos relacionados às classes de uso do solo 46 

Etapa 5 - Delineamento de cenários futuros: pontos positivos e negativos das alternativas de políticas 

públicas 49 

Mapas de uso do solo 50 

Projeções futuras do uso do solo para a RMSP 50 

Cenário Business as Usual: linha de base 51 

Cenários alternativos 1 e 2: áreas prioritárias para expansão de agricultura urbana e periurbana 

sustentável 51 

Etapa 6 - Engajamento com atores para implementar mudanças e gerar impactos 55 



8 

 

 

 

Limitações dos materiais e métodos empregados 55 

Resultados e discussões 58 

Impactos e dependência de capitais da AUP: estudos de caso 58 

Contextualização dos estudos de caso 58 

Tipologia de agricultura urbana e periurbana e serviços ecossistêmicos 69 

Avaliação dos serviços ecossistêmicos da agricultura urbana e periurbana na RMSP 71 

Mudanças no uso do solo para a Região Metropolitana de São Paulo 73 

A provisão de serviços ecossistêmicos na RMSP entre 1985 e 2019 75 

Cenários futuros: o potencial de provisão de serviços ecossistêmicos 81 

Projeção de incorporação de resíduos pela agricultura urbana no cenário 2 94 

Conclusões 98 

Contribuições para a agenda de pesquisa e geração de evidências 99 

Impactos no desenvolvimento territorial da metrópole 100 

Incorporação de práticas agrícolas sustentáveis pela agricultura 101 

A contribuição da AUP para a provisão de serviços ecossistêmicos para a RMSP 102 

Aproximação da gestão urbana metropolitana 103 

Articulação de políticas públicas 104 

Referências bibliográficas 106 

ANEXO 122 

 

   



9 

 

 

 

Introdução 

As previsões demográficas mais recentes apontam para uma população mundial de 9 

bilhões de habitantes até 2050 (UN, 2018), dos quais 68% viverão em áreas urbanas. As cidades 

são atualmente responsáveis pelo consumo de 80% da produção global de energia e 

aproximadamente o mesmo valor para as emissões de gases do efeito estufa (WORLD BANK, 2010). 

Com o objetivo de reduzir o impacto ambiental das cidades, abordagens pouco associadas a 

concepções modernas de urbanização, como a produção agrícola, emergem como alternativas para 

fortalecer a resiliência de áreas urbanas, assim como mitigar os impactos negativos das mudanças 

climáticas e da perda de biodiversidade (ALIER, 2005). Nesse contexto, a agricultura urbana e 

periurbana (AUP) tem suscitado crescente interesse por parte dos governos, da sociedade civil, da 

academia e dos organismos multilaterais. Através de movimentos insurgentes nas cidades, de 

iniciativas governamentais, de redes de colaboração regional e internacional e de novos programas 

dedicados ao tema nas universidades e nos institutos de pesquisa,1 a pauta tem ganhado espaço 

nos discursos das agendas políticas, ainda que sua efetivação esteja muito vinculada a experiências 

locais e careça ainda de sistematização e documentação robustas. O que se percebe é que o tema 

da agricultura nas cidades está na ordem do dia, propondo novos paradigmas tanto para o 

ordenamento territorial urbano-rural quanto para as questões alimentares e ambientais. 

Novos enfoques, como as propostas de sistemas alimentares urbano-regionais (FAO, 2018) 

e de sistemas ecoagroalimentares (TEEB, 2018), têm fomentado estudos e análises que 

reconhecem os limites de enfrentamento aos novos e aos persistentes problemas vinculados à 

alimentação por meio de abordagens e de políticas setoriais. Nesse sentido, a agricultura, e suas 

formas de distribuição, de comercialização e de consumo alimentar deixam de ser pautas exclusivas 

de órgãos dedicados ao abastecimento e às questões agrícolas e agrárias, tornando-se componente 

estratégico do planejamento urbano. O tema ganha ainda maior destaque no contexto atual de 

pandemia, em que 53% dos domicílios da região Sudeste do Brasil passam por algum grau de 

insegurança alimentar,2 situação que se agrava em áreas de intersecção entre zonas rurais e 

urbanas3 (70%) e em áreas rurais (75%). Outro aspecto a se considerar refere-se à redução no 

consumo de alimentos frescos, que supera 85% nos domicílios em insegurança alimentar (GALINDO 

et al., 2021).  

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), objeto de análise desta pesquisa, um 

recente estudo lançado pelo Instituto Escolhas, em parceria com o Urbem, demonstrou o potencial 

 
1 A título de exemplos no Brasil, citamos o Movimento Urbano de Agroecologia (MUDA) do município de São Paulo, 

a Rede Carioca de Agricultura Urbana (CAU) e a Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana (AMAU), na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. A institucionalização do tema da agricultura urbana nas universidades aparece em 
disciplinas como as ministradas na Universidade Federal de Goiás (UFG) e no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA/UFRRJ). Outras organizações são detalhadas no capítulo 
seguinte. 

2 A segurança alimentar e nutricional refere-se ao direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 

em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades essenciais das pessoas. O Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Lei nº 10.346/2006) ainda destaca a importância de esse acesso estar vinculado a “práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 
socialmente sustentáveis” (art. 3º). 

3 O estudo “Efeitos da pandemia na alimentação e na situação da segurança alimentar no Brasil” utilizou a categoria 

“vive em área rural e urbana” como recurso para captar os variados arranjos de ocupação do território de acordo com a 
percepção dos entrevistados, permitindo analisar as relações entre o rural e o urbano para além de marcos legais. Mais 
informações sobre os resultados e a metodologia do estudo estão disponíveis em Galindo et al., 2021. 



10 

 

 

 

da AUP de contribuir para alimentar a população de 21 milhões de habitantes que reside na 

metrópole.4   

O estudo analisou a viabilidade econômica de diferentes tipos de AUP, fazendo ainda 

recomendações para os órgãos e as políticas responsáveis pelos diferentes temas tratados. São 

muitas as oportunidades da AUP no contexto da metrópole: os dados compilados indicam que 14% 

do orçamento doméstico médio da população da RMSP é destinado à alimentação e que 40% do 

gasto alimentar familiar médio é destinado a refeições fora do domicílio. Além disso, 13% da 

população ocupada trabalha em atividades diretamente relacionadas à alimentação. A importância 

do setor agrícola em um dos maiores aglomerados humanos da América Latina também se reflete 

na participação que desempenha no mercado nacional: a RMSP responde por 52% dos cogumelos, 

52% do espinafre, 16% da couve, 10% do repolho e 9% da alface produzidos no país. Esses são 

alguns dos indicadores que exemplificam a importância e a magnitude do sistema alimentar da 

metrópole de São Paulo, ao lado de dados detalhados acerca da agricultura na região. É importante 

mencionar que a projeção de abastecimento realizada teve como fundamento o objetivo de tornar 

tal sistema alimentar mais sustentável, complementando áreas protegidas e outras formas de 

vegetação nativa que ainda compõem a paisagem da RMSP. Dessa forma, as análises preconizaram 

técnicas agrícolas comprometidas com a restauração ambiental, modelos de unidades produtivas 

adaptadas ao trabalho familiar e qualidade de alimentos sem dependência de insumos externos ou 

agroquímicos, além de vias de acesso ao mercado que remunerem de forma justa o agricultor sem 

penalizar o consumidor.  

Diante do potencial de produção calculado e da heterogeneidade de expressões da AUP, 

bem como de seus distintos objetivos de atuação nos territórios da metrópole, outras perguntas 

surgiram. Afinal, como essas diferentes formas de AUP se relacionam com os espaços urbano e 

periurbano? Para além dos fatores socioeconômicos discutidos no estudo anterior, em que medida 

a AUP pode desempenhar outros papéis, notadamente o socioambiental, no contexto da metrópole? 

A literatura internacional indica a promoção de habitat para fauna e flora local (ZHAO; SANDER; 

HENDRIX, 2019), atentando para o fato de que em alguns casos a AUP possui maior biodiversidade 

do que as áreas verdes nas cidades (LIN; PHILPOTT; JHA, 2015); a proteção do solo por meio do 

aumento da capacidade de infiltração, a qual reduz o risco de inundações e melhora a qualidade e 

a disponibilidade da água (AYAMBIRE et al., 2019); a redução da “fratura metabólica” das cidades5 

por incorporar resíduos sólidos orgânicos e efluentes (FOSTER, 1999; MCCLINTOCK, 2010); e a 

redução das emissões de CO2 ao longo da cadeia produtiva, por conta dos circuitos curtos de 

produção e de consumo (CLEVELAND et al., 2017).6 

Ao observar o território metropolitano, são muitas as funções que a agricultura urbana e 

periurbana pode cumprir em um contexto composto por uma vasta área urbanizada, onde o 

 
4 O último Censo Demográfico realizado pelo IBGE data de 2010, com a soma de 19.683.975 habitantes para a 

RMSP. Sendo uma pesquisa decenal, o próximo censo deveria ser realizado no ano de 2021 (uma vez que em 2020 ele foi 
suspenso por causa da pandemia). Paralelamente, o IBGE elabora estimativas anuais da população. A estimativa 
populacional de 2020 divulgada pelo Instituto para a RMSP é de 21.893.842, o que representa pouco mais de 10% da 
população brasileira.  

5 Este termo é utilizado para apontar o crescente desequilíbrio da interação metabólica entre homem e natureza, 

que decorre da produção capitalista e da crescente divisão entre a cidade e o campo. 
6 Os circuitos curtos de comercialização são caracterizados pela proximidade geográfica entre produtor e 

consumidor por meio da redução de intermediários até um elo comercial (TRAVERSAC, 2010). São alguns exemplos de 
circuitos curtos as feiras de produtores, algumas modalidades de feiras orgânicas, os grupos de consumo responsável, as 
Comunidades que Sustentam a Agricultura (CSA), as compras públicas e outras formas de venda direta. 
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espraiamento urbano ainda é persistente, pressionando áreas de vegetação nativa e de proteção 

aos mananciais (BORELLI, 2006; SANCHÉZ, 2003; SEPE; PEREIRA, 2015). Tais áreas são 

responsáveis pela proteção dos remanescentes florestais da Mata Atlântica, além de garantirem a 

recarga dos aquíferos e atuarem como refúgios para fauna e flora local, permitindo também 

atividades recreativas e educacionais. Além disso, do ponto de vista da unidade administrativa da 

RMSP, a qual soma 796,5 mil hectares, 362,3 mil ainda são compostos por formações florestais, o 

que representa 46% de seu território. A área urbanizada equivale a 26%, enquanto as áreas 

cultivadas ou com potencial de cultivo ocupam 22% da região (ESCOLHAS; URBEM, 2020).  

De acordo com dados do Censo Agropecuário de 2017, é possível notar que estas últimas 

são parcialmente ocupadas por atividades agrícolas produtivas7. Existem 5.083 estabelecimentos 

agropecuários que cobrem ao redor de 15,5% da área total da RMSP. Vale mencionar que 86,4% 

são pequenas propriedades (até 20 hectares) responsáveis por aproximadamente 60% do valor 

produzido dos alimentos. Além disso, 65% do total de estabelecimentos é de agricultura familiar 

(ESCOLHAS; URBEM, 2020). Se, por um lado, há essa diversidade e riqueza socioecológica em 

interação na metrópole, por outro impõem-se grandes desafios para compatibilizar o 

desenvolvimento urbano com a conservação da natureza e a provisão de serviços ecossistêmicos 

(SE). Ademais, o crescimento do tecido urbano em conjunto com as mudanças climáticas pode 

contribuir para a intensificação de eventos climáticos extremos, como a ocorrência de chuvas 

intensas capazes de causar inundações graves (NOBRE et al., 2011, p. 242), as quais têm sido cada 

vez mais recorrentes nos municípios metropolitanos. E a impermeabilização do solo também 

favorece o aumento da temperatura local, podendo criar o fenômeno das ilhas de calor. Com isso, 

tendem a ser mais frequentes as crises hídricas, como aquela vivenciada entre 2013 e 2015, que 

impactou o abastecimento da RMSP e das regiões de onde ela importa água. 

Tendo em vista o complexo mosaico de uso do solo que caracteriza a RMSP (TRAVASSOS; 

PORTES, 2018) e a multifuncionalidade que a agricultura pode assumir nas paisagens e nos 

territórios, a presente pesquisa avaliou, por meio da elaboração de cenários futuros, o potencial de 

provisão de serviços ecossistêmicos por parte da AUP. Trata-se de analisar de que formas a AUP 

pode contribuir para a conservação dos recursos naturais ao mesmo tempo que fornece alimentos 

locais saudáveis. Ante a amplitude da abordagem dos serviços ecossistêmicos, foram selecionados 

cinco deles, prioritários para a avaliação: provisão de alimentos, mitigação de inundações, mitigação 

de calor, regulação da erosão e produção de água. Para tal, foram utilizadas modelagens biofísicas 

espacialmente explícitas,8 além de uma análise dos quatro estudos de caso já abordados no estudo 

mencionado (ESCOLHAS; URBEM, 2020).  

Este relatório está estruturado em quatro capítulos, além desta introdução. O primeiro, de 

revisão bibliográfica, apresenta: (i) uma discussão sobre a AUP a partir de uma abordagem territorial; 

(ii) um breve detalhamento das particularidades da noção de multifuncionalidade da agricultura nos 

espaços urbanos; e, por fim, (iii) a definição do conceito de serviços ecossistêmicos adotada na 

 
7 O Censo Agropecuário adota a definição de estabelecimento agropecuário no recenseamento que realiza 

periodicamente. São consideradas unidades recenseáveis somente aquelas que, dedicadas total ou parcialmente, realizem 
atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, independentemente de seu tamanho, de sua forma jurídica ou de sua 
localização, tendo como objetivo a produção, seja para venda ou para autoconsumo (IBGE, 2018a). O Censo Agropecuário 
abrange todos os produtores ativos localizados pelos recenseadores, independentemente de serem ou não proprietários da 
terra (DELGROSSI, 2019). 

8 As modelagens biofísicas espacialmente explícitas compõem um meio de estimar quantitativamente os diferentes 

tipos de feições e usos do solo e os serviços ecossistêmicos que delas resultam, beneficiando a sociedade (por exemplo, 
regulação da erosão, provisão de água) (TEEB, 2018). 
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pesquisa. O segundo, de metodologia, descreve o percurso metodológico realizado, com base na 

estrutura de estudos da iniciativa TEEBAgriFood. Os resultados analíticos e as discussões por estes 

ventiladas compreendem o terceiro capítulo, fundamentado em análises comparativas entre os 

estudos de caso mencionados e entre diferentes cenários futuros de expansão da AUP na RMSP, 

em diferentes escalas. O último capítulo apresenta as principais conclusões alcançadas pelo estudo.  
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Referencial conceitual 

Agricultura urbana e periurbana e serviços ecossistêmicos: possíveis nexos entre 

abordagens 

Este primeiro capítulo dedica-se a explorar as interfaces conceituais e práticas entre a 

multifuncionalidade da agricultura urbana e periurbana e os serviços ecossistêmicos, visando 

estabelecer os elementos que fundamentam a análise realizada pelo estudo e a discussão proposta. 

Parte-se do entendimento de que a própria noção de agricultura urbana desafia tanto o imaginário 

quanto uma tradição bem estabelecida na elaboração de políticas de desenvolvimento agrícola e 

agrário, que circunscreve a prática agrícola ao domínio do rural, acarretando consequências para o 

ordenamento territorial.9 Nesse sentido, ampliam-se, de um lado, a vocação dos espaços urbano e 

periurbano e, de outro, da própria agricultura. Do ponto de vista territorial, a agricultura passa a 

desempenhar múltiplos papéis, podendo conjugar a função de produção de alimentos ou de matéria-

prima com a de preservação do meio ambiente, dentre outras. É nesse sentido que a abordagem da 

multifuncionalidade da agricultura é essencial ao estudo, sendo uma porta de entrada para a 

avaliação de serviços ecossistêmicos relacionados à prática em seus diferentes contextos na 

metrópole de São Paulo.  

A seguir, serão apresentadas as três abordagens em interface no estudo: a agricultura 

urbana e periurbana em seu contexto territorial, a multifuncionalidade da agricultura e os serviços 

ecossistêmicos. Por fim, é apresentado o arcabouço teórico-metodológico da iniciativa 

TEEBAgriFood, cuja fundamentação analítica parte, dentre outras, da noção de multifuncionalidade 

da agricultura por meio da avaliação de serviços ecossistêmicos. 

A agricultura urbana e periurbana e territórios 

A prática da agricultura nas cidades e em seus arredores é historicamente documentada na 

formação de centros urbanos (CORRÊA et al., 2020; BIAZOTI, 2020 p. 34; ALMEIDA, 2016; 

CALDAS; JAYO, 2019). Mais recentemente, os seus objetivos, os seus significados e a multiplicidade 

de expressões que pode assumir têm sido discutidos no seio da reivindicação por ambientes urbanos 

mais sustentáveis, conjugando, sobretudo, as dimensões econômica, social e ambiental do espaço 

urbano. Ao percorrer a literatura sobre agricultura urbana e periurbana (AUP), é possível identificar 

o modelo de modernização das cidades e dos campos (CALDAS; JAYO, 2019) como fator implicado 

tanto no caráter remanescente de certas atividades vinculadas à agricultura no espaço urbano 

quanto no estatuto emergente de uma prática até então “deslocada” no imaginário daquilo que 

constitui a cidade. Seja como uma atividade que ainda resiste nos espaços urbanos, seja como uma 

prática recente na moderna urbanização, a agricultura urbana desafia a identificação peremptória do 

rural com o agrícola e do urbano com o trabalho industrial, comercial e de serviços, fundamentada 

em dualidades contrapostas, próprias do pensamento moderno (CARNEIRO, 2008.  

O que se discute e compreende enquanto conceito de agricultura urbana e periurbana na 

atualidade apresenta contornos novos e distintos em relação àqueles antigos arranjos nos quais 

 
9 Para citar alguns exemplos em nível federal que reagem à lacuna de mecanismos de políticas públicas alinhados 

com a prática de AUP, tramitam atualmente três projetos de lei (PL) direcionados à maior eficiência de uso e de funcionalidade 
dos espaços urbanos por meio da agricultura urbana: PL nº 9025/2017 (link de acesso); PL nº 303/2019 (link de acesso) e PL 
nº 182/2017 (link de acesso). 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2160441
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2190810
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132006
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jardins produtivos eram elementos constituintes das antigas civilizações urbanas. A despeito de 

representar “materialidades remanescentes” vinculadas à necessidade de abastecimento alimentar 

das cidades (MCCLINTOCK, 2013 NAGIB, 2020, p. 24), os debates atuais em torno da agricultura 

urbana apontam para a alocação de funções e significados tradicionalmente associados ao rural no 

espaço urbano, ainda que não sejam retratados como meras reproduções de hábitos e modos de 

vida (ALMEIDA et al., 2012; COSTA; MARINELO, 2019; ESCOLHAS; URBEM, 2020). Além do 

fornecimento de produtos primários para os habitantes urbanos, as relações de vizinhança calcadas 

na autonomia de comunidades locais (NAGIB, 2020, p. 482 e 484; BIAZOTI, 2020, p. 182) e a 

proximidade com os ciclos da natureza (NAGIB, 2019 PESSOA et al., 2006) são levadas em 

consideração na reivindicação de uma reorganização territorial urbano-rural (ALMEIDA et al., 2012; 

CURAN, 2020, p. 23). De forma semelhante ao que se denomina “nova ruralidade” (FAVARETO, 

2007; CARNEIRO, 2008), as abordagens recentes sobre a agricultura que é denominada “urbana” 

explicitam os limites em tratar campo e cidade como universos opostos e rigidamente delineados 

(CARNEIRO, 2008). Há, portanto, certa insuficiência em tomar a atividade agrícola como referência 

para definir o rural, e vice-versa.  

Desse modo, são colocadas no centro das análises as dinâmicas e as funções da AUP 

(MOUGEOT, 2000), bem como suas implicações nos modos de vida. Para além da espacialidade de 

uma atividade econômica e dos paradigmas a ela vinculados, são discutidos os significados, os 

desafios e as potencialidades das diferentes agriculturas nos contextos territoriais, apontando para 

a heterogeneidade de suas expressões e dos territórios. Trata-se do que Favareto (2007) aponta 

como “deslocamento de uma abordagem setorial para outra territorial”, demandando a combinação 

de critérios ecológicos, sociais e econômicos. Do ponto de vista analítico, são levados em 

consideração outros papéis desempenhados pela agricultura e os agentes nela implicados no 

território e na paisagem. Do ponto de vista institucional, abrem-se novas perspectivas para as 

políticas públicas dedicadas à agricultura e ao ordenamento territorial. 

No que se refere ao elemento produtivo, são realocadas as funções tradicionais da 

agricultura para novos valores, nos quais se incorpora o componente central do consumo dos 

alimentos pelos habitantes das cidades e de seus arredores (ZASADA, 2011), privilegiando 

notadamente a adoção de práticas agrícolas sustentáveis. À vista disso, a segurança alimentar e 

nutricional configura um dos aspectos mais discutidos da agricultura urbana, ao lado da 

sustentabilidade das cidades e do planejamento urbano (CORRÊA et al., 2020; PESSOA et al., 2006; 

CABANNES; MARCCHINO, 2018).  

Políticas públicas e iniciativas de AUP no mundo 

Não raro, é em momentos de escassez alimentar ou de crises e condições que 

desestabilizam a provisão de alimentos (ZEEUW et al., 2011) que as experiências de agricultura 

urbana ganham maior destaque, visibilidade e motivação, inclusive por meio de programas públicos. 

Alguns exemplos comumente citados sobre esse tipo de fomento são os “Liberty and Victory 

Gardens”, em diversos países, e a campanha britânica “Dig for Victory” durante as guerras mundiais. 

A experiência de agricultura urbana agroecológica cubana, institucionalizada no Conselho Nacional 

de Agricultura Urbana (GRAU), configura outro esforço governamental de atenuar problemas de 

abastecimento decorrentes da ruptura comercial ao final da Guerra Fria, agravados pelo embargo 

econômico promovido pelos EUA (CORRÊA et al., 2020; NAGIB, 2020, p. 60; MEES, 2020).  

Mais recentemente, a pandemia da Covid-19, ocasionada pelo vírus Sars-CoV-2, também 
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suscitou o debate acerca do importante papel da agricultura urbana no abastecimento alimentar. 

Seja como parte de uma proposta de transição para sistemas alimentares mais resilientes na pós-

Covid (ALTIERI; NICHOLLS, 2020; PULIGHE, 2020; KIHARA; NZUKI, 2020; LIMA, 2020; EVANS; 

DAVIES, 2020; LAL, 2020), como agente ativo na elaboração de estratégias de adaptação do 

sistema alimentar urbano durante a pandemia (FRIEDMANN, 2020) ou como importante elo no 

abastecimento local de grandes cidades (FERREIRA et al., 2020; INSTITUTO ESCOLHAS; URBEM, 

2020; DAVIS; MCCARTHY, 2020), a agricultura urbana tem sido discutida no âmbito dos impactos 

da pandemia sobre a disponibilidade de alimentos. 

Além do destaque na contribuição em situações de desabastecimento contingencial, o 

aporte da AUP para a segurança alimentar e nutricional das cidades tem sido documentado como 

componente importante no fornecimento de alimentos de qualidade, também para o autoconsumo, 

sobretudo em regiões de vulnerabilidade social, onde comumente há escassez de produtos frescos 

(MOUGEOT, 2005, p. 3; MCCLINTOCK, 2013).  

A respeito disso, a Cúpula Mundial da Alimentação em Roma (1996), dedicada a discutir 

estratégias para erradicar a fome mundial no âmbito da Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e a Alimentação (ONU/FAO), inclui a agricultura urbana como parte estratégica na 

atenuação de situações de extrema pobreza e insuficiência alimentar. Ainda que fortemente 

direcionado ao elemento produtivo, o que resultou em debates por parte de movimentos sociais e da 

academia (CURAN, 2020), trata-se de um importante documento, que amplifica e lança luz sobre a 

prática, juntamente com outros fóruns internacionais, como o 15º Comitê de Agricultura (COAG) da 

FAO (1999) e a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente (1987) (CABANNES; MARCCHINO, 2018, 

p. 21; ALMEIDA, 2016, p.159).  

Como resultado de esforços da sociedade civil organizada, de acadêmicos e de organismos 

multilaterais, iniciativas de apoio à AUP tomaram corpo em diversos países. A partir da década de 

1980, foram criadas importantes organizações de apoio, fruto de um movimento de reconhecimento 

institucional vinculado à temática da alimentação e da geração de empregos, conformando uma rede 

internacional de fomento e visibilidade à prática (ALMEIDA, 2016).10  

Mais recentemente, a Nova Agenda Urbana (2016), na Conferência das Nações Unidas 

sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), firmou o comprometimento do 

planejamento urbano com a promoção de políticas de agricultura sustentável em áreas urbanas, 

periurbanas e rurais na promoção da segurança alimentar (ONU-HABITAT, 2016). O Pacto de Milão 

sobre a Política de Alimentação Urbana (2015) reconhece o papel estratégico das cidades na 

promoção de sistemas alimentares sustentáveis e na segurança alimentar e nutricional. Indo mais 

além, aponta a agricultura urbana e periurbana como elemento central na conservação da 

biodiversidade, “contribuindo assim para a criação de sinergias entre a segurança alimentar e 

nutricional, os serviços dos ecossistemas e o bem-estar humano” (MUFPP, 2015; ESCOLHAS; 

 
10 A título de exemplo, ALMEIDA (2016) cita a criação do International Development Research Centre (ICDR), no 

Canadá, em 1984, como instituição pioneira no apoio à agricultura e aos sistemas alimentares urbanos, e do Support Group 
for Urban Agriculture, por meio do Urban Agriculture Advisory, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), desde 1996, como importante elo na coordenação de organizações internacionais. O Grupo de Apoio criou o 
Resource Center on Urban Agriculture and Food Security (RUAF), inicialmente como rede e hoje como instituição de atuação 
e de divulgação sobre o tema. A Cúpula Mundial da Alimentação (2002) e a Força Tarefa de Alto Nível da ONU para a Crise 
Global de Alimentos (2008) reconhecem a agricultura urbana como estratégia para reduzir a insegurança alimentar. Na 
América Latina, a autora ressalta o Instituto de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (IPES) e a realização de encontros 
e declarações em Lima (Peru), Quito (Equador) e Rosário (Argentina) para a promoção da agricultura urbana por meio do 
apoio de autoridades locais (Idem), conformando a Red Latinoamericana de Agricultura Urbana. 
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URBEM, 2020, p. 10).  

O conteúdo dos debates realizados nos fóruns apresentados, que se materializa em 

relatórios de referência, reforça o afastamento de uma perspectiva da agricultura apenas como 

atividade econômica dedicada à produção de matérias-primas, em direção a outra mais abrangente. 

Nela, são levados em consideração elementos como a qualidade dos alimentos produzidos — 

destacando a saúde de quem consome e de quem produz —, as formas de distribuição e 

comercialização, o bem-estar proporcionado pela produção alimentar nas localidades e sua 

vinculação com a paisagem (ALMEIDA, 2016).  

Outro aspecto a se destacar em relação à agricultura urbana e periurbana diz respeito às 

diferenças entre Norte e Sul global. Um recente estudo bibliométrico utilizou as quatro faixas de 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) — baixo, médio, alto e muito alto — do Relatório de 

Desenvolvimento Humano da ONU de 2016 para identificar e comparar elementos de qualificação 

da AUP (CORRÊA et al., 2020). Nos países cujo IDH é alto ou muito alto, boa parte do conteúdo das 

publicações se refere a hortas comunitárias, onde a participação da municipalidade local está 

associada à gestão dos espaços. As hortas são citadas pelos benefícios gerados no ambiente 

urbano, tais como a recreação, a redução da obesidade e da depressão e a educação alimentar e 

ambiental, quando cultivadas em escolas (Idem; ALMEIDA, 2016, p. 63). Há, ainda, estudos 

dedicados à avaliação da contaminação dos alimentos por parte da poluição urbana, com 

recomendações difusas, ressaltando o histórico de cada localidade (CORRÊA et al., 2020). Outro 

eixo de debate nesses países se dá em torno da expressão ativista da agricultura urbana, como 

crítica ao sistema econômico vigente, combinando aspectos ambientais e do direito à cidade 

(MCCLINTOCK, 2013; NAGIB, 2020). Por fim, a perspectiva da agricultura urbana e periurbana por 

meio da abordagem dos serviços ecossistêmicos aparece especificamente nos dois grupos de IDH 

muito alto e alto. Essa abordagem será mais bem detalhada ao final deste capítulo. 

Nos países de IDH médio e baixo, o enfoque das discussões em torno da AUP se dá 

principalmente na produção agrícola, com destaque para a recomendação de técnicas de baixo 

impacto ambiental, vinculada à noção de sustentabilidade. As discussões apontam para os 

benefícios sociais, econômicos e ambientais da AUP e para a necessidade de apoio institucional, 

ainda escasso, para sua manutenção. Outro aspecto abordado refere-se à proximidade da produção 

de alimentos aos centros de consumo, o que implica menor dependência das cadeias de suprimentos 

longas. Mais especificamente nos países de IDH baixo, o tema central diz respeito ao aporte da AUP 

na segurança alimentar e nutricional das cidades, marcadas por intenso êxodo rural e altos índices 

de pobreza urbana (CORRÊA et al., 2020). Nesse sentido, é ressaltada a participação da AUP como 

atividade econômica e via de acesso ao alimento nas cidades, diferentemente do que se discute nos 

países de IDH, onde grandes redes varejistas predominam na organização do abastecimento 

(ALMEIDA, 2016, p. 65).11 

 
11 No Brasil, a modernização do sistema de abastecimento alimentar teve início na década de 1960, como combate 

às crises de carestia comuns àquela época e com importante atuação do Estado. O Entreposto Terminal São Paulo (ETSP), 
localizado na CEAGESP, Zona Oeste do município de São Paulo, foi o primeiro a ser criado no programa, seguido de outros 
47 entrepostos e mais de cem instalações varejistas, além de varejões e sacolões administrados pelos estados e pelos 
municípios ao longo das décadas de 1970 e de 1980. Mais informações acerca do sistema alimentar da Região Metropolitana 
de São Paulo podem ser consultadas em “Mais perto do que se imagina: os desafios da produção de alimentos na metrópole 
de São Paulo”. 

https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2021/01/Relat%C3%B3rio-Mais-perto-do-que-se-imagina-os-desafios-da-produ%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos-na-metr%C3%B3pole-de-S%C3%A3o-Paulo-1.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2021/01/Relat%C3%B3rio-Mais-perto-do-que-se-imagina-os-desafios-da-produ%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos-na-metr%C3%B3pole-de-S%C3%A3o-Paulo-1.pdf
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Panorama da AUP no Brasil 

No Brasil, são diversas as iniciativas de AUP presentes nas cidades e em seus arredores, 

algumas delas com formas de institucionalização em programas iniciados mais de uma década atrás, 

como se verifica em Belo Horizonte (MG) (ALMEIDA, 2016), Maringá (PR) (ALBERTIN et al., 2016) 

e Teresina (PI) (MONTEIRO; MONTEIRO, 2006). O levantamento “Panorama da agricultura urbana 

e periurbana no Brasil e diretrizes políticas para sua promoção”, realizado em onze regiões 

metropolitanas brasileiras (SANTANDREU; LOVO, 2007), demonstra que a prática é uma realidade 

em todas as regiões do Brasil, com destaque para as capitais. O estudo aponta ainda que a 

metodologia focada nos municípios centrais de cada região metropolitana — escolha feita em razão 

do tempo de pesquisa — sugere a existência de experiências ainda pouco documentadas em 

municípios menores.  

O trabalho de Santandreu e Lovo (2007) indicou também a falta de políticas públicas de 

envergadura; o baixo nível de integração com a cadeia produtiva, marcado pela informalidade; a 

capacidade de expansão da agricultura urbana e periurbana aliada à possibilidade de consolidar-se 

como atividade multifuncional; e a diversidade de instituições implicadas em sua promoção, de 

programas de governo e universidades a organizações não governamentais (ONGs) e sociedade 

civil organizada. O “Panorama” configura um dos frutos das políticas de segurança alimentar e 

nutricional criadas no início dos anos 2000 no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) 

e do Programa Fome Zero (ALMEIDA, 2016, p. 95), sendo muito referenciado como base conceitual 

da agricultura urbana e periurbana no Brasil. Mais recentemente, um levantamento de iniciativas 

municipais de apoio à agroecologia compilou 36 programas e projetos dedicados especificamente à 

agricultura urbana e periurbana no Brasil, sendo, na região Sudeste, um dos cinco temas de projetos 

mais citados nas ações levantadas (LONDRES et al., 2021). 

Além das particularidades associadas aos índices de desenvolvimento humano, a AUP 

apresenta diferenças importantes no que se refere às formas de manifestação nos espaços urbanos 

e periurbanos. Sua heterogeneidade é pauta de debates acadêmicos, o que também se expressa 

na dificuldade em estipular políticas que abranjam as especificidades de uso do solo, acesso a 

recursos, licenciamento de atividades, aproveitamento de insumos urbanos (por exemplo, resíduos 

de poda) e mecanismos de políticas públicas, entre outros.  

Uma questão que vale destacar neste estudo são as categorias utilizadas para os 

recenseamentos agrícolas, nem sempre bem adaptadas aos contextos urbano e periurbano, como 

por exemplo o próprio conceito de imóvel rural ou como as pouco precisas definições de setores 

censitários rurais e urbanos. Considerando-se a heterogeneidade e o aspecto de mosaico das 

feições de solo urbanas e principalmente periurbanas, as limitações também se manifestam nas 

análises espaciais de uso de solo, ora superestimando as áreas agrícolas, ora subestimando-as. O 

impasse remonta à defasagem nos critérios para definir as reais condições de urbanização e 

ruralidade no território brasileiro (PEREIRA et al., 2017), ficando a cargo não apenas, mas 

principalmente, dos interesses fiscais das municipalidades a manutenção dos perímetros urbanos 

(IBGE, 2017).12 Travassos e Ferreira (2016) apontam ainda a invisibilidade a que áreas híbridas 

comuns às metrópoles — isto é, em intersecção entre o rural e o urbano — são relegadas pelo poder 

 
12 No Brasil, os perímetros urbanos são determinados pelos municípios (Decreto Lei nº 311, de 2/3/1938), os quais 

são responsáveis pela arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (ITR) é aplicado aos imóveis situados em zonas rurais — ou urbanas, nos casos em que a atividade agrícola é destinada 
à comercialização. O ITR, cujas alíquotas são inferiores, é de arrecadação da Receita Federal.  
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público, cumprindo funções ora de natureza estritamente ambiental, ora como bancos de terras a 

serviço das cidades.  

Nesse sentido, cabe frisar a ambiguidade a que os termos rural e urbano estão sujeitos. 

Além de servir tanto à pesquisa acadêmica quanto ao senso comum na construção de valores 

culturais e simbólicos, eles são também utilizados nas agências elaboradoras de estatísticas e 

formuladoras de políticas públicas (CARNEIRO, 2008). Há uma vasta literatura dedicada às formas 

de classificação de territórios em urbano ou rural (CARNEIRO, 2008; TRAVASSOS; FERREIRA, 

2016; IBGE, 2017), muito associada à dificuldade de delimitar tais espaços. Apesar das críticas a 

esses critérios, que dão conta apenas de uma parte da realidade, no âmbito das políticas públicas 

tal delimitação é importante para o planejamento e a gestão dos territórios (IBGE, 2017). O próprio 

ressurgimento da zona rural no município de São Paulo13 é fruto da necessidade de reconhecimento 

institucional das atividades desempenhadas na região, mas sobretudo da proposta de elaboração 

de outras agendas fundamentadas nas múltiplas funções de tais localidades, em que a prestação de 

serviços ambientais e ecossistêmicos é levada em consideração (TRAVASSOS; FERREIRA, 2016). 

Também resultado da diversidade mencionada, a elaboração de tipologias de agricultura 

urbana e periurbana encontradas na literatura acadêmica procura corresponder não apenas aos 

esforços direcionados à compreensão da abrangência e dos sentidos de suas materializações nos 

diferentes contextos, mas igualmente à demanda de categorizações que atendam a programas e 

políticas públicas. Dessa forma, para além da localização, seja dentro ou nas franjas do tecido 

urbano, as relações de funcionalidade estabelecidas com o sistema econômico e ecológico — ou 

ecossistema urbano, segundo Mougeot (2000) — situam-se no centro da análise da AUP. Resulta 

disso a noção intrínseca de heterogeneidade e multifuncionalidade no conceito e na prática da 

agricultura urbana e periurbana, com características distintas predominando em cada tipo de 

expressão e territórios a ela vinculados,14 o que reforça a necessidade de superação de abordagens 

estritamente setoriais. 

A multifuncionalidade da agricultura  

Uma das características mais ressaltadas da AUP é sua multifuncionalidade (GOMES et al., 

2019). Esse atributo orientou a elaboração de políticas públicas agrícolas e rurais a partir da década 

de 1990, sobretudo nos países europeus, e ganhou proeminência no debate do desenvolvimento 

sustentável nos documentos da Agenda 21, resultantes da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-92) (HUANG et al., 2015). A abordagem guarda 

proximidade com a noção de território (BONNAL et al., 2008). Retomando o que Carneiro (2008) 

aponta, trata-se de reconhecer as outras dimensões implicadas nos processos produtivos vinculados 

à agricultura, além da estritamente econômica. Originalmente fundamentada em três pilares 

(econômico, social e produtivo), a multifuncionalidade surge como uma perspectiva de valorização 

da agricultura de base familiar (BONNAL et al., 2008). Dessa forma, a unidade de análise deixa de 

ser a agricultura stricto sensu e passa a ser a família rural como unidade social, estando vinculada 

a um território com características socioeconômicas, culturais e ambientais específicas. A 

incorporação da dimensão territorial implica o exame das “funções”, isto é, da provisão de bens 

 
13 O zoneamento rural do município de São Paulo foi extinto desde 2002, sendo delimitado novamente em 2014, 

por meio do Plano Diretor Estratégico, Lei nº 16.050, de 31/7/2014. 
14 Para maiores informações acerca da construção de tipologias de agricultura urbana e periurbana na Região 

Metropolitana de São Paulo e em outras cidades e regiões, consultar o levantamento e a tipologia realizados em “Mais perto 
do que se imagina: os desafios da produção de alimentos na metrópole de São Paulo”. 

https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2021/01/Relat%C3%B3rio-Mais-perto-do-que-se-imagina-os-desafios-da-produ%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos-na-metr%C3%B3pole-de-S%C3%A3o-Paulo-1.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2021/01/Relat%C3%B3rio-Mais-perto-do-que-se-imagina-os-desafios-da-produ%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos-na-metr%C3%B3pole-de-S%C3%A3o-Paulo-1.pdf
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públicos por parte dos agricultores, e a “correspondente atuação dos atores e das redes sociais na 

construção social dos respectivos territórios” (Idem). 

No Brasil, a multifuncionalidade da agricultura aparece nos debates político e acadêmico, 

sobretudo a partir do início dos anos 2000. Com contornos específicos de seu contexto 

socioeconômico, marcado pela heterogeneidade de expressões da agricultura nos territórios 

(BONNAL et al., 2008), destacam-se quatro principais funções, descritas a seguir. Além do enfoque 

agroalimentar, é incorporada a composição de outras atividades desempenhadas pelas famílias 

produtoras como estratégia de permanência na esfera da agricultura. Nesse sentido, a garantia da 

reprodução socioeconômica das famílias via ocupação essencialmente agrícola, no Brasil, deve 

passar pelo acesso seguro à terra, aliado a melhores condições de inserção no mercado por meio 

dos preços dos produtos agrícolas (Idem). Outra função destacada diz respeito à segurança 

alimentar e nutricional das famílias produtoras e da sociedade, uma vez que, no cenário brasileiro, 

o autoconsumo ganha proeminência, estando vinculado à qualidade alimentar e à atenuação de 

situações de vulnerabilidade social. 

A manutenção do tecido social, nas condições de participação da atividade agrícola na 

economia familiar, faz ressaltar outros elementos situados além do aspecto econômico 

essencialmente agrícola, tais como os modos de vida, a relação com o meio ambiente local, as 

relações de proximidade e vizinhança familiar e a autonomia alimentar. Identifica-se, assim, de forma 

ambivalente, a importância da atividade agrícola para a manutenção sociocultural das comunidades 

locais como condição de cidadania, ao mesmo tempo que se atenua a identificação do rural com o 

agrícola, ressaltando outras possibilidades de ocupação econômica do rural, fundamentadas no 

ideário ambientalista. 

A multifuncionalidade da agricultura também se aproxima de aspectos relacionados à 

conservação da biodiversidade e dos habitats. Assim, a preservação dos recursos naturais e da 

paisagem rural aponta para dois sentidos práticos no Brasil: (i) a necessidade de alinhar propostas 

de desenvolvimento rural sustentável, como políticas que fortaleçam o componente produtivo e 

econômico das famílias agricultoras, ao objetivo da multifuncionalidade da agricultura (BONNAL et 

al., 2008); e (ii) a promoção de outra abordagem dos órgãos ambientais fiscalizadores, a fim de 

conjugar a preservação da vegetação nativa à agricultura no nível da unidade produtiva (Idem), com 

consequências que extrapolam o seu limite, compondo funções na paisagem. Este último sentido 

pode ser observado em políticas mais recentes, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e certas 

modalidades de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA). De toda maneira, ainda que a noção 

de multifuncionalidade tenha ganhado notoriedade nos debates acadêmicos e de promoção da 

agricultura familiar no Brasil, são poucas as políticas públicas elaboradas e orientadas para a 

abordagem multifuncional. Alguns exemplos, ainda direcionados principalmente para a dimensão 

produtiva, são os programas de segurança alimentar e nutricional no âmbito do Programa Fome Zero 

que se institucionalizaram para além dele, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); 

determinadas linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; e o 

Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (MORUZZI; CHIODI, 2018; 

BONNAL; MALUF, 2009). 

Portanto, ficam aqui estabelecidas as principais balizas conceituais que fundamentam o 

debate acerca da multifuncionalidade da agricultura no caso brasileiro (BONNAL et al., 2008). A 

interface entre a agricultura urbana e periurbana e a noção de multifuncionalidade ressalta ainda 

outras funções que ganham expressão particular no contexto das cidades. Além da segurança 
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alimentar e nutricional, destacam-se o empoderamento feminino, a promoção da saúde e da 

segurança pública, a (re)conexão com a natureza, a geração de emprego e renda, a aproximação 

entre produção e consumo (estimulando novas formas de distribuição e comercialização), a ciclagem 

de recursos e nutrientes, a promoção de espaços verdes na cidade (CURAN, 2020, p. 41) e o 

engajamento político dos cidadãos (BIAZOTI, 2020).  

Embora seja cada vez mais relevante, a multifuncionalidade da agricultura urbana ainda é 

pouco explorada no delineamento de novas políticas públicas voltadas para os contextos urbano e 

periurbano (ALMEIDA et al., 2012). Além da visibilidade ainda limitada e do restrito apoio institucional 

que recebe no Brasil — sobretudo em comparação com a Comunidade Europeia, onde o grau de 

multifuncionalidade evidenciado no sistema produtivo afeta o nível de suporte que recebe do Estado 

—, o fato pode estar relacionado à abrangência do uso da abordagem diante das particularidades 

que a agricultura pode exprimir nos espaços urbanos e periurbanos. Isto é, no âmbito da formação 

de agenda de políticas públicas, cabe perguntar qual o direcionamento que se faz necessário, tendo 

em vista as funções desempenhadas pela agricultura nos contextos locais que podem ser alvo de 

maior apoio. Ou, por outra via, cabe elucidar quais seriam as condições de melhor enquadramento 

de suas funções, uma vez que certos riscos — sobretudo de impactos sistêmicos na saúde da 

população local devido ao uso de agroquímicos ou aqueles referentes à qualidade do solo, do ar e 

da água no ambiente urbano — resultam por coibir a prática por parte dos governantes (CURAN, 

2020, p. 27). Como argumenta Almeida (2016):  

A partir da perspectiva da multifuncionalidade argumenta-se ainda sobre maior 
relação de determinados tipos de agricultura urbana com cada uma das dimensões 
comumente associadas a essa prática – social, econômica e ambiental. Considera-se 
também a importância de avaliar essas relações ao se definir enfoques e desenhos de 
políticas de apoio a essa atividade, de forma que essas medidas possam contribuir para 
ampla variedade de questões urbanas e ser ferramentas que diversificam e fortalecem 
estratégias de gestão urbana e desenvolvimento sustentável das cidades (p. 69). 

 Notadamente em relação à preservação dos recursos naturais e da paisagem, a abordagem 

dos serviços ecossistêmicos compreende uma ferramenta útil de qualificação e valoração dessa 

função, que será detalhada no item a seguir. 

Os serviços ecossistêmicos 

A abordagem da multifuncionalidade é oportuna para a compreensão da interface entre as 

práticas agrícolas, o território e a função de preservação dos recursos naturais. Nesse sentido, 

destaca-se a importância de paisagens ambientalmente conservadas para a manutenção do bem-

estar humano. As atividades antrópicas, como a urbanização, a industrialização e a homogeneização 

das culturas produzidas, acompanhada da dependência crescente de insumos químicos, aceleraram 

o processo de degradação e alteração dos ecossistemas naturais. Assim, o uso insustentável de 

recursos naturais e a fragmentação da vegetação nativa, com consequente redução da 

biodiversidade, afetaram diretamente a qualidade de vida, uma vez que impactam negativamente na 

manutenção de bens e serviços advindos da natureza essenciais para a saúde humana. Entre outros 

exemplos desses serviços destacam-se o abastecimento de água potável, a regulação climática, a 

fertilidade dos solos e o controle natural de pragas e doenças (BRAAT; BRINK, 2008; IPBES, 2019; 

MEA, 2005; SILVA, 2018). 

Em geral, os serviços ecossistêmicos são definidos como as condições e os processos pelos 
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quais os ecossistemas naturais sustentam a vida humana (DAILY, 1997; FISHER; TURNER, 2008; 

FISHER, TURNER; MORLING, 2009). No entanto, esse conceito ainda apresenta divergências, 

sendo duas as linhas principais de definição. A primeira defende que os serviços ecossistêmicos 

estão mais relacionados aos processos ecossistêmicos, como por exemplo a polinização 

(DAILY,1997; DE GROOT et al., 2010); a outra linha defende que os serviços se relacionam aos 

benefícios gerados pelas funções e processos ecossistêmicos, ou seja, os frutos gerados a partir da 

polinização (WALLACE, 2007; FISHER; TURNER, 2008; FISHER, TURNER; MORLING, 2009). 

Embora existam discordâncias quanto ao conceito, uma concordância em específico merece ser 

ressaltada: a demanda humana. Assim, para que um determinado serviço ecossistêmico exista é 

necessário que haja um beneficiário, ou seja, um indivíduo ou um grupo de pessoas que se 

favoreçam por meio da provisão daquele bem ou serviço (FISHER; TURNER, 2008; DE GROOT et 

al., 2010; SILVA, 2018).  

No âmbito da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos (IPBES), importante painel dedicado a elaborar evidências científicas para as 

tomadas de decisão acerca do desenvolvimento sustentável, os serviços dos ecossistemas foram 

redefinidos como contribuições da natureza para as pessoas (CNP). A noção de CNP resulta em 

uma abordagem mais inclusiva e diversa das relações entre ambiente e sociedade, considerando a 

possibilidade de contrastar percepções acerca do que define a própria natureza conforme as 

diferentes formas de interação com o ambiente (SÃO PAULO, 2020b, p. 19; PASCUAL et al., 2017). 

Nessa abordagem do IPBES atribuem-se à natureza: “valores intrínsecos”, sendo os valores 

inerentes da natureza, independentemente do julgamento humano; “valores instrumentais”, em que 

a natureza é valorada como meio para satisfazer as necessidades/preferências humanas; e, por 

último, “valores relacionais”, em que se considera o papel central da natureza nos processos culturais 

e sociais, nos quais são gerados senso de pertencimento, identidade cultural, sociabilidade e coesão 

social. 

Usualmente, os serviços ecossistêmicos estão divididos em quatro categorias: provisão 

(como alimento e água potável); regulação (quando relacionados ao controle natural de água e do 

clima, por exemplo); cultural (promovem recreação e atividades espirituais); e suporte (responsáveis 

pelo funcionamento de todos os outros, como formação do solo, ciclagem de nutrientes etc.) (MEA, 

2005). Essa classificação foi amplamente disseminada, mas, assim como o conceito de serviços, ela 

não é unânime e há outras classificações propostas e aceitas, inclusive a que foi selecionada para 

este estudo: a Common International Classification of Ecosystem Services – CICES (HAINES-

YOUNG; POTSCHIN, 2013). A CICES não leva em conta a categoria dos serviços de suporte, por 

considerá-la “funções ecossistêmicas”, que não evidenciam uma ligação imediata entre o serviço e 

seu beneficiário. Essa classificação disponibiliza uma estrutura hierárquica dos serviços 

ecossistêmicos, na qual cada nível provê uma descrição mais detalhada do serviço a ser 

considerado. Sua estrutura geral foi desenvolvida com o intuito de possibilitar uma relação entre 

serviço ecossistêmico e diferentes classes de usos da terra, caracterizando-se como uma ferramenta 

flexível, adaptável e refinada para as diferentes situações e locais no mundo (HAINES-YOUNG; 

POTSCHIN, 2013).  

A metodologia CICES apresenta um aspecto interessante ao considerar as diferentes 

classes de usos da terra, pois distintos serviços ecossistêmicos são fornecidos em cada uma dessas 

classes em magnitudes também diversas. Assim, as áreas naturais mais conservadas apresentam 

maior potencial de prover uma variedade de serviços ecossistêmicos (BURKHARD et al., 2009; 

FERRAZ et al., 2014; SILVA et al., 2016). Os serviços de regulação, por exemplo, apresentam 



22 

 

 

 

incremento em ambientes florestados mais conservados (BRAAT; BRINK, 2008). Essa regra não é 

válida para todos os tipos de serviços, pois para alguns há a necessidade de intervenção humana 

para a conversão de um recurso ou função ecológica em serviço ecossistêmico, como ocorre nos 

campos agrícolas com os serviços de provisão (alimentos) (BRAAT; BRINK, 2008; DE GROOT et 

al., 2010). Os serviços culturais também podem demandar uma infraestrutura mínima para gerarem 

demanda e serem acessados pelas pessoas, mas podem perder seu valor ou deixar de existir em 

ecossistemas degradados (BRAAT; BRINK, 2008; DE GROOT et al., 2010), sendo uma terceira 

possibilidade a geração de desserviços que afetam o bem-estar humano (VAZ et al., 2017).  

As áreas ocupadas pela AUP são exemplos de ambientes manejados que fornecem serviços 

ecossistêmicos, sendo o mais evidente deles a produção de alimentos. Adicionalmente, dependendo 

do tipo de manejo adotado, da localização e da extensão das áreas cultivadas, a AUP pode promover 

outros serviços, como a regulação climática, o controle de inundação e a promoção da biodiversidade 

urbana, ao atuar como trampolim ecológico para a avifauna e habitat para polinizadores, entre outros 

(LIN; PHILPOTT; JHA, 2015; ZHAO; SANDER; HENDRIX, 2019). Mais especificamente nos 

ambientes urbanos, os terrenos ociosos são muitas vezes ocupados para despejo de resíduos, 

favorecendo a propagação de vetores de doenças. Muitos exemplos de AUP, como é o caso das 

áreas sob linhões de energia elétrica na RMSP, são fruto da conversão de áreas degradadas, 

gerando benefícios ao entorno. 

As abordagens de caráter mais prático dos serviços ecossistêmicos permitem que eles 

sejam incorporados nas tomadas de decisão de atores-chave como governantes e agricultores, os 

quais têm influência direta na dinâmica do uso da terra em uma região ou localidade ao longo do 

tempo. As decisões de tais atores são pautadas, principalmente, em aspectos econômicos, culturais 

ou políticos, afetando diretamente o fornecimento de serviços ecossistêmicos, uma vez que alteram 

as características, os processos e os componentes dos ecossistemas (LAMBIN et al., 2001; 

STICKLER et al., 2013; DEFRIES et al., 2010; SILVA, 2018). Nesse sentido, verifica-se o aumento 

do número de pesquisas que relacionam a quantificação e a valoração de serviços ecossistêmicos 

às mudanças no uso e cobertura da terra em diferentes paisagens (KREMEN; OSTFELD, 2005; 

BENNETT; PETERSON; GORDON, 2009). No âmbito das políticas públicas, os serviços 

ecossistêmicos têm sido incorporados principalmente por meio dos Programas de Pagamentos por 

Serviços Ambientais (PSA). 

Em razão disso, os termos “serviços ecossistêmicos” e “serviços ambientais” são 

comumente empregados como sinônimos. Embora exista uma linha de pesquisadores que de fato 

os assume assim, em termos práticos destacamos aqui a sua distinção. Enquanto os serviços 

ecossistêmicos existem independentemente da ação humana, os serviços ambientais são definidos 

como benefícios decorrentes de iniciativas antrópicas em favor dos sistemas ecológicos, para 

manutenção ou recuperação dos serviços ecossistêmicos. Como ocorrem em escala local, são 

passíveis de separação em componentes mensuráveis, e geralmente há um valor de mercado para 

negociação. Para exemplificar, as ações de restauração de determinada área são consideradas 

serviços ambientais, pois ao longo dos anos poderão recuperar os serviços ecossistêmicos de 

regulação climática fornecidos pela vegetação. Outro exemplo seria a implementação de curvas de 

nível e terraceamento em campos agrícolas, compondo serviços ambientais destinados à melhoria 

do serviço ecossistêmico de qualidade do solo e controle de erosão.  

Os programas e as políticas de PSA surgiram com o objetivo de incentivar a melhoria da 

gestão dos recursos naturais a fim de garantir os serviços ecossistêmicos (SANTOS et al., 2012). 
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São instrumentos econômicos de incentivo, que auxiliam e complementam as políticas de comando 

e controle (como a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, Lei nº 12.651/2012) na conservação 

ambiental (SANTOS et al., 2012; ARAÚJO, 2015; SILVA et al., 2016). Esses mecanismos de 

incentivo visam compensar, de forma monetária ou não, aquele que protege o ambiente e fornece 

serviços ambientais, estimulando as condutas de conservação da biodiversidade na sociedade 

(ARAÚJO, 2015). De modo geral, um programa de PSA pode ser definido como a transferência de 

recursos entre atores sociais, tendo como objetivo criar incentivos para alinhar decisões individuais 

ou coletivas acerca do uso do solo com o interesse social na gestão dos recursos naturais 

(MURADIAN et al., 2010). 

Vale mencionar que no início de 2021 o Brasil aprovou a Política Nacional de Pagamentos 

por Serviços Ambientais (Lei nº 14.119), a qual define objetivos, diretrizes, ações e critérios de 

implantação de PSA no país. O marco é de relevância, visto que aumenta a segurança jurídica dos 

programas implementados e, ao mesmo tempo, traz mais clareza quanto a outros aspectos-chave, 

tais como as áreas e os serviços ecossistêmicos e ambientais prioritários. 

Mesmo diante do caráter multifuncional da AUP – o que inclui a provisão de serviços 

ecossistêmicos – a incorporação da agricultura no planejamento e na gestão urbana e a concepção 

de mecanismos de incentivos eficazes são desafiadoras por vários motivos. Entre esses motivos, 

ressalta-se a falta de indicadores que permitam medir os impactos positivos e negativos das várias 

tipologias de AUP, bem como o questionamento recorrente sobre sua viabilidade econômica e 

escalabilidade, criando assim obstáculos a sua maior disseminação. Enquanto em Escolhas; Urbem 

(2020) foram aprofundadas as condições em que as diferentes tipologias de AUP se tornam viáveis 

economicamente na RMSP, outros estudos no recorte do estado de São Paulo apontam para a 

necessidade de dar visibilidade aos serviços ecossistêmicos providos pela natureza de maneira a 

considerá-los nas tomadas de decisão (DIB et al., 2020; LATAWIEC et al., 2018; SÃO PAULO, 

2020b; SAAD; ROCHA; SILVA, 2016; OZMENT et al., 2018), sendo que nestes últimos a contribuição 

da agricultura permanece desconhecida e pouco problematizada no contexto urbano. O arcabouço 

teórico-metodológico do TEEBAgriFood, brevemente apresentado a seguir, configura uma via 

oportuna de análise, capaz de gerar evidências acerca dos outros benefícios da agricultura, bem 

como de seus custos ambientais. A sua aplicação no contexto urbano é inédita e, portanto, configura 

um caráter experimental neste estudo. 

TEEBAgriFood: multifuncionalidade da agricultura e serviços ecossistêmicos 

 Como já mencionado, a iniciativa TEEBAgriFood compõe o contexto mais recente de 

elaboração e proposição de novas abordagens em resposta aos limites de enfrentamento dos 

problemas vinculados à alimentação por meio de estudos e políticas setoriais. Essa abordagem visa 

incorporar as chamadas externalidades dos sistemas produtivos e de distribuição, comercialização, 

consumo e descarte, bem como os possíveis conflitos (trade-offs) entre os diversos aspectos do 

bem-estar humano e da garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, a 

iniciativa tem como objetivo analisar o sistema ecoagroalimentar integrando todas as esferas que o 

compõem (humana, ambiental, econômica e social), o que permite uma visão sistêmica da produção, 

distribuição, consumo e descarte. Para tal, categoriza os recursos usados ao longo da cadeia de 

valor em diferentes tipos de capital (natural, humano, social e produzido) e fluxo (produção agrícola, 

serviços ecossistêmicos, resíduos), considerando em pormenores o caráter multifuncional da 

agricultura e sua relação com o território.  
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O capital produzido refere-se a todos os ativos fabricados, como edifícios, máquinas e 

infraestrutura física, assim como os ativos financeiros. O capital natural refere-se aos estoques 

limitados de recursos físicos e biológicos e à capacidade dos ecossistemas de fornecer os serviços 

ecossistêmicos. O capital humano diz respeito ao conhecimento, à habilidade e às competências e 

atributos dos indivíduos que estão vinculados ao bem-estar humano. Por fim, o capital social abrange 

as redes, os valores, as normas e o entendimento compartilhados que impulsionam a cooperação, 

podendo manifestar-se em arranjos formais e informais. Entende-se que o capital natural sustenta 

toda a produção e a alocação das outras formas de capital (TEEB, 2018).  

 

A iniciativa parte da premissa de que a agricultura depende do capital natural (solo, água) 

para se viabilizar e gerar fluxos (alimentos) que beneficiam de diferentes maneiras os atores 

envolvidos no processo. No entanto, a depender de seu manejo, podem ser geradas depleções no 

capital natural (perda da fertilidade, menor disponibilidade de água), com consequências nos 

serviços ecossistêmicos, resultando em impactos ao bem-estar humano. A produção agrícola em 

torno das metrópoles, por exemplo, é fundamental para gerar fluxos de alimentos frescos para 

abastecê-la. No entanto, o uso indiscriminado de agroquímicos pode impactar a qualidade da água 

dos mananciais dos quais dependem seus habitantes. Esses fluxos de produção de alimentos e de 

água, os quais compreendem os serviços ecossistêmicos de provisão de alimentos e de produção 

de água, estão imersos em complexas relações e diferentes interesses, sendo necessárias análises 

a fim de compatibilizar as demandas do território. 

A partir da identificação desses tipos de capital, os fluxos gerados a partir do emprego deles 

são sinalizados, podendo ser insumos comprados, produtos agrícolas e alimentares produzidos, 

serviços ecossistêmicos associados e resíduos gerados. Esses fluxos, por sua vez, impactam os 

estoques de recursos (capitais), bem como o bem-estar da sociedade. Os impactos são 

considerados do ponto de vista ambiental, econômico, social e sobre a saúde das pessoas (Figura 

1). Uma vez mapeados e caracterizados os diferentes tipos de capital, seus fluxos e impactos sobre 

eles em termos quantitativos ou qualitativos pela metodologia TEEBAgriFood, essas informações se 

tornam importantes instrumentos para a adequação ou elaboração de políticas públicas, bem como 

para orientar ações privadas e do terceiro setor, objetivando o bem-estar social e ambiental. Dessa 

forma, o TEEBAgriFood extrapola o papel de sistematização e mensuração de fluxos e impactos, 

propondo um instrumento de mudança na sociedade em prol do desenvolvimento sustentável. 
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Figura 1 - Capitais e fluxos implicados nos sistemas ecoagroalimentares (TEEB, 2018). 

Finalmente, por meio da elaboração de evidências qualitativas e quantitativas que 

demonstram essas conexões e interdependências existentes no sistema ecoagroalimentar e no 

território, a iniciativa visa estabelecer uma via para a tomada de decisão, em que os atores envolvidos 

ao longo da cadeia de valor sejam considerados (TEEB, 2018, pp. 23-6). De maneira prática, o 

referencial fundamenta-se na construção de cenários de intervenção em um contexto complexo, 

tendo em vista a garantia da produção alimentar comprometida com a manutenção dos ecossistemas 

(Idem), isto é, considerando as múltiplas funções da agricultura no território. A adaptação desse 

instrumental metodológico-conceitual para o caso da AUP implica um ajuste no escopo dos fluxos 

investigados, uma vez que os serviços ecossistêmicos gerados são delimitados espacialmente num 

contexto de uso múltiplo do solo, em que há diversas pressões sobre os capitais investigados.  
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Materiais e métodos 

O percurso metodológico deste estudo foi inspirado nas seis etapas do framework TEEB 

(2010) adaptadas para os estudos TEEBAgriFood (TEEB, 2018), as quais estão descritas na Figura 

2. A metodologia de pesquisa descrita neste capítulo compreende um ferramental misto, abrangendo 

análises qualitativas e quantitativas, além de momentos dedicados à interlocução com atores sociais-

chave.  

 

Figura 2 - Etapas do framework dos estudos TEEBAgriFood adaptadas ao estudo.15 

O objetivo da pesquisa foi refinado por meio da interação preliminar com atores sociais 

engajados tanto no campo da AUP quanto no dos serviços ecossistêmicos (etapa 1 do framework). 

Como resultado desse processo participativo e do desenho de um escopo analítico viável, foram 

elencados os serviços ecossistêmicos potencialmente mais relevantes ao contexto da RMSP (etapa 

2), assim como os métodos e os dados necessários para a sua avaliação (etapa 3), que nesta 

pesquisa também abrangem dados de estudos de caso coletados junto a agricultores no território.  

Identificados os métodos e dados, passou-se à avaliação dos serviços ecossistêmicos, 

considerando três períodos de alterações na paisagem: passado (1985), presente (2019) e projeção 

de cenários futuros (2030). A participação dos atores-chave foi importante na incorporação dos 

sistemas produtivos desejáveis e na priorização de estratégias de atuação no território (etapa 4). A 

formulação dos cenários alternativos permitiu avaliar possíveis resultados gerados por meio da 

ativação ou ausência de uma política de incentivo à AUP (etapa 5).16 Por último, a publicação do 

estudo compreende uma das estratégias de comunicação sobre o impacto de possíveis formulações 

de políticas às partes interessadas (etapa 6).   

Nos itens a seguir, os elementos de cada etapa são detalhados. 

 
15 Elaboração própria a partir de TEEB (2018). 
16 Um debate em torno das políticas públicas é encontrado no último capítulo deste estudo. 
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Etapa 1 - Refinamento do objetivo e escopo de pesquisa 

O primeiro passo dos estudos TEEBAgriFood dedica-se a definir o escopo de análise e 

refinar os objetivos da pesquisa junto aos atores sociais-chave do sistema ecoagroalimentar. Essa 

estratégia participativa visa ampliar as possibilidades de incorporar questões vinculadas ao escopo 

da pesquisa ao incluir agências governamentais, agricultores e suas instituições, iniciativa privada e 

sociedade civil. Além disso, essa etapa permite compactuar o papel que a pesquisa cumprirá para 

subsidiar a tomada de decisão. 

O percurso traçado no presente estudo difere dessa primeira etapa em termos processuais. 

Em vez do engajamento prévio com os atores, houve um processo concomitante de refinamento do 

objetivo e do escopo ao longo da pesquisa e de construção do vínculo institucional necessário para 

viabilizá-la. Inicialmente, construiu-se uma possibilidade de colaboração técnica entre os 

pesquisadores do estudo “Mais perto do que se imagina: os desafios da produção de alimentos na 

metrópole de São Paulo” (ESCOLHAS; URBEM 2020) e os consultores do Programa TEEBAgriFood 

(UNEP). Nessa colaboração inicial, o enfoque nos serviços ecossistêmicos foi vislumbrado como 

uma forma de complementar a análise da viabilidade financeira da AUP que estava sendo conduzida. 

Ainda nesse momento foram iniciadas interlocuções com diferentes atores, tais como gestores 

estaduais e municipais, pesquisadores universitários e representantes dos movimentos sociais. 

Posteriormente, diante da potencialidade do tema para trazer subsídios às políticas públicas de 

fomento à AUP e de pagamento por serviços ambientais, optou-se por conduzir uma pesquisa 

exclusiva sobre o tema. Tanto por incluir temáticas que em conjunto são pouco exploradas na 

literatura acadêmica quanto pelo ineditismo de um estudo TEEBAgriFood voltado à agricultura 

urbana, o escopo da pesquisa assumiu desde o princípio um caráter exploratório e com a 

necessidade de ampliar e aprofundar o debate. 

Visando expandir o componente participativo já iniciado e adequá-lo aos estudos 

TEEBAgriFood, foi criado um grupo de trabalho (GT) dedicado a discutir criticamente aspectos 

centrais da pesquisa, notadamente os objetivos, os limites das metodologias aplicadas e os 

resultados preliminares. Foram organizados dois momentos de reunião do GT,17 estruturados no 

formato de oficinas e contando com a mediação de facilitadores, a fim de possibilitar o 

acompanhamento dos resultados preliminares da pesquisa, além do registro das diferentes 

percepções sobre as temáticas debatidas e das questões levantadas. Ademais, os encontros do GT 

fomentaram reuniões individuais focais com atores específicos. 

Preliminarmente, realizou-se um mapeamento de instituições e de atores locais engajados 

nas duas pautas em questão, bem como o contato prévio para a participação nos momentos de 

reunião do grupo de trabalho. Em um primeiro momento, foram mapeadas as instituições públicas 

de gestão e de pesquisa que abordam os temas dos recursos hídricos, da preservação e 

conservação florestal e da agricultura na RMSP. Posteriormente, fez-se um levantamento de 

instituições privadas que atuam diretamente com um ou mais desses temas. Vale mencionar o auxílio 

da publicação do estudo “Serviços ecossistêmicos e bem-estar na Reserva da Biosfera do Cinturão 

 
17 O primeiro GT foi realizado no dia 16 de dezembro de 2020 e o segundo, em 2 de março de 2021. Ao todo, os 

GTs contaram com a participação de mais de quarenta atores, além da equipe de gestão e pesquisa do estudo. 
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Verde”, coordenado e recentemente lançado pelo Instituto Florestal,18 o qual agrega inúmeros 

pesquisadores e especialistas acerca do tema em um recorte que circunscreve a RMSP.   

Como resultado do mapeamento e do engajamento realizados, os atores que compuseram 

o GT são representantes da academia, dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, 

além de gestores públicos e privados e agricultores urbanos e periurbanos locais.19 Vale mencionar 

que, apesar de os estudos de caso terem sido realizados anteriormente ao mapeamento de atores 

sociais-chave, a sua contribuição no estabelecimento de parâmetros de produção local foi crucial 

para o delineamento de cenários futuros, o que é detalhado mais adiante neste capítulo. 

No primeiro encontro do GT foram apresentados os componentes da pesquisa: os objetivos, 

as estratégias metodológicas e o desenvolvimento de um cenário futuro preliminar tendo em vista os 

cinco serviços ecossistêmicos avaliados no estudo. Essa reunião inicial contou com três rodadas de 

perguntas norteadoras que foram discutidas em grupos pequenos. Além da indicação dos serviços 

ecossistêmicos mais relevantes a serem analisados no contexto da RMSP, os participantes foram 

estimulados a refletir sobre os caminhos que a AUP poderia seguir na RMSP e seus possíveis 

impactos, bem como sobre quais análises ainda precisam ser elaboradas para estimular a 

formulação de políticas de fortalecimento de modelos agrícolas que estejam engajados com a 

provisão de serviços ecossistêmicos. 

No segundo encontro do GT foram apresentadas e debatidas as interfaces teóricas do 

estudo, as alternativas de cenários futuros e um levantamento de políticas públicas dedicadas à 

valorização de serviços ecossistêmicos e à promoção da AUP em seus diferentes recortes. Os 

aspectos relativos à produção de água na RMSP, como a adoção de técnicas agrícolas poupadoras 

desse recurso, foram centrais no debate, sendo incorporados à pesquisa. Outra pauta aprofundada 

correspondeu à articulação entre as características socioeconômicas e territoriais heterogêneas da 

metrópole, que explicitam a sobreposição de camadas de vulnerabilidade social e ambiental, 

reforçando a relação entre os serviços ecossistêmicos, o bem-estar humano e as funções da AUP 

nas localidades, notadamente a segurança alimentar e nutricional. Este último ponto foi adotado na 

elaboração dos Cenários alternativos propostos pelo estudo. 

A participação dos atores sociais-chave permitiu o refinamento: (i) do objetivo específico da 

pesquisa, ao trazer demandas reais vivenciadas por gestores públicos e privados e outros atores; (ii) 

das bases de dados mais adequadas à RMSP; (iii) da seleção dos serviços ecossistêmicos mais 

relevantes no contexto da RMSP; (iv) da identificação dos principais sistemas produtivos com 

potencial de provisão de serviços ecossistêmicos, e, por fim, (v) dos critérios necessários para 

compor os cenários futuros, tais como as áreas prioritárias para expansão da agricultura sustentável. 

 
18 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA/SP). 
19 A lista de entidades participantes pode ser conferida no Anexo 1.  
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Etapa 2 - Identificação dos serviços ecossistêmicos e análise de impacto e de 

dependências dos capitais 

Seleção dos serviços ecossistêmicos 

A identificação dos serviços ecossistêmicos potencialmente mais relevantes se iniciou junto 

à equipe de pesquisadores e colaboradores do estudo “Mais perto do que se imagina: os desafios 

da produção de alimentos na metrópole de São Paulo” (ESCOLHAS; URBEM 2020). E, como já 

mencionado, durante o primeiro encontro do GT foi realizada uma discussão coletiva sobre quais 

seriam os serviços ecossistêmicos mais importantes a se avaliar na RMSP. A discussão ocorreu 

após a apresentação dos resultados preliminares, o que permitiu reforçar a importância dos cinco 

serviços ecossistêmicos pré-selecionados, além de incluir uma análise mais pormenorizada dos 

estudos de caso realizados no estudo anterior. Na Tabela 1 são identificados os serviços 

ecossistêmicos mencionados na ocasião.  

Tabela 1 - Relação de serviços ecossistêmicos citados pelos participantes durante o GT 1.20 

Serviço ecossistêmico  Menções Serviço ecossistêmico  Menções 

Provisão de água 7 Regulação da erosão 2 

Provisão de alimentos 5 Inundações 2 

Serviços culturais 5 Saúde mental 1 

Regulação do clima 4 Incorporação de resíduos 1 

Regulação do microclima 4 Sequestro de carbono 1 

Biodiversidade 2   

A partir dos apontamentos realizados na primeira reunião do GT, da disponibilidade de dados 

e de metodologias de avaliação ao alcance da equipe de pesquisa, os serviços ecossistêmicos 

selecionados para avaliação nesta pesquisa seguiram o critério de responder a questões urbanas 

estratégicas vinculadas ao desenvolvimento sustentável da RMSP e, ao mesmo tempo, fortalecer o 

abastecimento local com alimentos saudáveis. As questões urbanas priorizadas foram a 

disponibilidade e a qualidade da água, o controle de inundações e a ampliação de espaços verdes 

para maior conforto climático da população. Por fim, mantiveram-se os cinco serviços ecossistêmicos 

preliminarmente selecionados para modelagem biofísica, os quais retomamos aqui: produção de 

água, regulação de erosão, mitigação de inundações, mitigação de calor e provisão de alimentos. 

Além disso, a partir de dados qualitativos oriundos dos estudos de caso, foram incorporadas análises 

descritivas acerca dos serviços culturais, incluindo o serviço de incorporação de resíduos e os 

valores relacionais envolvidos. 

 
20 Elaboração própria. 
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O serviço de produção de água refere-se a corpos d’água superficiais que fornecem uma 

fonte de água potável. Na RMSP esse serviço se torna relevante pela escassez (abastecimento para 

diferentes atividades) vivenciada em períodos recentes (seca 2013-14).  

O serviço de regulação de erosão refere-se à redução na perda de solo em virtude dos 

efeitos estabilizadores da presença de vegetação natural, que atenua ou previne potenciais danos 

ao uso humano do meio ambiente ou à saúde e à segurança humanas. No caso destes últimos, a 

regulação de erosão está também relacionada à contenção de áreas de declive que, no caso de uma 

intervenção antrópica irregular, podem fazer ceder grandes volumes de solo e causar deslizamentos 

de terra. Esse serviço impacta, ainda, os recursos hídricos, na medida em que os sedimentos que 

decorrem dos processos de erosão do solo são carregados pela chuva, atingindo os cursos d’água 

e influenciando negativamente a sua qualidade. Outros aspectos influenciados pela erosão são a 

fertilidade do solo e a produtividade agronômica, estando diretamente ligados às opções de manejo 

do solo adotadas.  

A mitigação de inundações é um serviço relacionado à regulação dos fluxos hídricos 

proporcionado pelas áreas verdes. A taxa crescente de impermeabilização do solo nos ambientes 

urbanos acelera o escoamento da água das chuvas e a probabilidade de sobrecargas no sistema de 

drenagem. As áreas verdes (ou infraestruturas naturais) tendem a atenuar o escoamento por meio 

da infiltração no solo, fortalecendo a resiliência das cidades aos eventos climáticos extremos, como 

as chuvas intensas.  

O serviço de mitigação de calor pode ser definido como a mediação das condições 

atmosféricas ambientais (incluindo climas em micro e mesoescala) em virtude da presença da 

vegetação. As áreas densamente urbanizadas como a RMSP são usualmente acometidas pela 

elevação da temperatura das superfícies, que pode impactar a temperatura local, com 

consequências para a saúde de seus habitantes, a produtividade de seus trabalhadores e o consumo 

energético para climatização de ambientes. Nesse sentido, as áreas verdes possuem a capacidade 

de prover sombra, de modificar as propriedades térmicas do tecido urbano e de aumentar o 

esfriamento e a umidade por meio dos processos de evapotranspiração.  

Por fim, o serviço de provisão de alimentos compreende a contribuição ecológica dos 

ecossistemas para o crescimento de safras agrícolas cultivadas e que podem ser colhidas e usadas 

diretamente na alimentação ou como matéria-prima para a produção de alimentos. O acesso aos 

alimentos frescos e de qualidade é uma demanda crescente, e particularmente relevante entre as 

populações menos favorecidas, situação agravada no atual contexto de aumento nos índices de 

insegurança alimentar devido à pandemia da Covid-19 (GALINDO et al., 2021). 

Para a maioria desses serviços, há modelagens biofísicas espacialmente explícitas que 

permitem sua quantificação à escala metropolitana, as quais estão detalhadas na etapa 4. Um exame 

mais apurado de diferentes sistemas agrícolas urbanos e periurbanos relatados na RMSP foi 

realizado por meio dos quatro estudos de caso reunidos em Escolhas; Urbem (2020), tendo em vista 

outros impactos mais localizados e não capturáveis via análise espacial.21 Os procedimentos 

 
21 Uma modelagem de incorporação de resíduos foi feita por meio de dados levantados junto aos estudos de caso 

e com base em extrapolações. 



31 

 

 

 

metodológicos referentes à coleta de dados em campo, bem como o ferramental TEEBAgriFood 

utilizado no exame dos estudos de caso, estão descritos a seguir. 

Impactos e dependências de capitais da AUP: estudos de caso 

Como mencionado no primeiro capítulo deste estudo, o TEEBAgriFood compreende uma 

abordagem dedicada a analisar o sistema ecoagroalimentar integrando todas as esferas que o 

compõem (humana, ambiental, econômica e social). Para tal, a iniciativa elaborou um amplo Quadro 

de Avaliação (descrito na Tabela 2) com ênfase na identificação de dependências e de impactos 

visíveis e invisíveis significativos dos sistemas ecoagroalimentares em relação aos capitais humano, 

social, natural e produzido (TEEB, 2018, p. 43). Com o apoio do Quadro de Avaliação, foram 

analisados os quatro estudos de caso (EC) retratados em Escolhas; Urbem (2020). O Quadro é 

fundamentado em três princípios orientadores, brevemente apontados a seguir.  

O primeiro princípio, relativo à universalidade, propõe que o Quadro seja utilizado em 

qualquer contexto geográfico, ecológico ou social, não importando qual seja seu ponto de entrada 

ou sua aplicação. O segundo, de abrangência, visa considerar toda a cadeia de valor e todos os 

impactos significativos em um sistema agroalimentar. A abrangência implica que os sistemas sejam 

avaliados em termos de fluxos econômicos, ambientais e sociais — como produção, consumo, 

serviços ecossistêmicos, poluição, benefícios sociais — e em termos da base (ou estoque) de capital 

que os sustenta, que pode ser impactada pelas atividades compreendidas por eles. A base de capital 

é igualmente abrangente, considerando os capitais produzido, natural, humano e social mencionados 

no primeiro capítulo deste estudo. O terceiro e último princípio norteador do Quadro de Avaliação 

refere-se à inclusão, o que significa apoiar diversas formas de avaliação. A iniciativa TEEBAgriFood 

reconhece que não é viável e nem apropriado para todos os aspectos do bem-estar humano uma 

análise em termos monetários. Assim, outras formas de valoração em termos qualitativos são 

estimuladas. É nesse viés que a pesquisa busca identificar os “valores relacionais”, em que se 

considera o papel central da natureza e da agricultura nos processos culturais e sociais, nos quais 

são gerados senso de pertencimento, identidade cultural, sociabilidade e coesão social (PASCUAL, 

2017). 

É importante frisar que esse esforço analítico visou explicitar aspectos de cada EC que 

possibilitam melhor contraste entre os seus desempenhos à luz do ferramental da Iniciativa 

TEEBAgriFood. No entanto, diante do enfoque da pesquisa na agricultura urbana e periurbana, a 

análise não abrangeu todos os aspectos que definem um sistema ecoagroalimentar, tendo sua 

centralidade na produção agrícola e nos elos de comercialização. Isto é, a análise não avançou para 

maiores detalhamentos acerca das esferas de distribuição, de consumo e de descarte. A estrutura 

do Quadro de Avaliação adaptada para esta pesquisa é detalhada a seguir (Tabela 2), com destaque 

para os elementos analisados na cor azul (inclusos no escopo) e cinza (não inclusos). 
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Tabela 2 - Quadro de avaliação TEEBAgriFood.22 

   Cadeia de valor 

   
Produção 
agrícola Processamento Distribuição e 

comercialização Consumo 

Estoques 
de capital 

 
 
 
 
 
 

Capital natural 

Água     

Solo     

Ar     

Cobertura de vegetação e 
qualidade do habitat     

Agrobiodiversidade     

Construções     

Capital produzido 

Maquinários e equipamentos     

Infraestrutura     

Pesquisa e desenvolvimento     

Finanças     

Educação/ habilidades     

Capital humano 

Saúde     

Condições de trabalho     

Formas de acesso à terra     

Capital social 

Segurança alimentar      

Oportunidade de 
empoderamento     

Cooperação social      

Fortalecimento institucional     

Leis e regulações     

Fluxos 

Produção 
agrícola 

Produtos agrícolas     

Renda adquirida     

Subsídios, taxas e juros     

Insumos 
adquiridos 

Mão de obra     

Insumos     

Serviços 
ecossistêmicos 

Provisão     

Regulação e manutenção     

Culturais     

Resíduos 

Agrícolas e descarte de 
alimentos     

Emissão de gases do efeito 
estufa     

Outras emissões      

Água de rejeito     

Perdas de solo     

 
22 Adaptado de TEEB (2018). 



33 

 

 

 

Além disso, os EC correspondem a quatro diferentes tipos de agricultura urbana e periurbana 

da metrópole de São Paulo propostos por Escolhas; Urbem (2020), o que permite relacionar 

aspectos dos tipos de agricultura presentes na RMSP a diferentes serviços ecossistêmicos. Os 

autores sugerem uma tipologia de AUP dedicada a captar elementos da heterogeneidade da prática 

e de seus vínculos com o mercado de alimentos no território, tendo em vista alguns critérios 

previamente selecionados. A tipologia de AUP na RMSP foi elaborada a partir de um conjunto de 

dados quantitativos (Censo Agropecuário) e qualitativos, de literatura especializada no tema e do 

mapeamento de 90 casos no recorte metropolitano. Esses casos foram categorizados segundo dez 

critérios previamente selecionados com base na literatura consultada, além de considerações acerca 

do Observatório das Agriculturas do Mundo, da FAO (World Agriculture Watch).23 As variáveis de 

cada critério foram adaptadas segundo os conceitos e parâmetros institucionais das políticas 

públicas, como os conceitos de “módulo fiscal”, no caso da escala dos estabelecimentos, de 

“agricultura orgânica” e de “agricultura familiar”.  

O levantamento foi feito em bases de dados bibliográficos (Portal de Periódicos da Capes, 

Scielo, Biblioteca Digital da FGV, Revista da Associação Brasileira de Horticultura e projeto Bota na 

Mesa do GVCes); nas prefeituras dos municípios onde há maior proeminência do setor agropecuário 

na RMSP (Salesópolis, Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba-Mirim e Cotia); em mapas colaborativos 

elaborados e divulgados pela sociedade civil organizada (Mapa MUDA, Mapa Sudeste e Sul de 

Hortas Comunitárias e de Produtores Orgânicos e Mapa de Hortas Urbanas do ABC Paulista); e na 

base de dados do Projeto Ligue os Pontos, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Foram consultados 

os sites da Associação da Agricultura Orgânica (AAO), da Associação de Agricultura Natural de 

Campinas (ANC), da Associação dos Produtores e Distribuidores de Hortifrúti do Estado de São 

Paulo (Aphortesp), da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados 

(Abrafrutas) e do Instituto Brasileiro de Horticultura (Ibrahort); além do Cadastro Nacional de 

Produtores Orgânicos (CNPO, junho de 2020) do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). Por fim, a pesquisa também envolveu a ferramenta de busca do Google, por meio das 

seguintes palavras-chave: cooperativa e nome do município; associação de produtores/agricultores 

e nome do município; horta comunitária/urbana e nome do município (ESCOLHAS; URBEM, 2020). 

A Tabela 3 apresenta as variáveis utilizadas para a construção do quadro tipológico, bem como os 

tipos de agricultura resultantes. Vale salientar que os nove tipos designados não devem ser 

interpretados de forma estanque, mas como aproximações que sintetizam categorias relacionadas 

a processos sociais e econômicos complexos.  

  

 
23 Foram consultados nove artigos que utilizam a criação de tipologias de agricultura urbana e periurbana, dos quais 

três são dedicados a analisar experiências no município de São Paulo. Para consulta, os artigos referenciados e as 
considerações do Observatório das Agriculturas do Mundo utilizados na construção da tipologia proposta estão sistematizados 
no Quadro 2 de Escolhas; Urbem (2020), junto de maiores detalhes acerca da construção da tipologia. 
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Tabela 3 - Tipologia de agricultura urbana e periurbana na RMSP proposta por Escolhas; Urbem (2020).24 

Localização Função principal 
Inserção no 
mercado e 
comercialização 

Emprego de 
tecnologias Associativismo Escala do 

estabelecimento 
Produção 
principal 

Mão de obra 
principal Tipologia 

Nas franjas ou fora 
do tecido urbano 

Predominantemente 
comercial 

Alta, 
majoritariamente 
circuitos longos 

Alto 
Maior grau – 
associações, 
sindicatos e 
cooperativas 

Média e 
grande 
propriedade 

Pecuária, 
produção 
florestal, 
horticultura 

Contratada > 
Familiar 

Agricultura comercial 
de médio e grande 
porte 

Minifúndio e 
pequena 
propriedade 

Horticultura 

Contratada > 
Familiar 

Agricultura comercial 
de pequeno porte 

Familiar > 
Contratada 

Agricultura comercial 
familiar 

Comercial e 
autoconsumo 

Média, circuitos 
curtos Baixo Menor grau 

Minifúndio e 
pequena 
propriedade 

Horticultura, 
Pecuária 

Familiar > 
Contratada 

Agricultura 
multifuncional 

Dentro do tecido 
urbano 

Comercial e 
autoconsumo 

Média, circuitos 
curtos Baixo 

Maior grau – 
Associações, 
ONG 

Lote urbano 
Horticultura, 
Pecuária de 
pequeno porte 

Familiar > 
Contratada 

Agricultura urbana 
multifuncional 

Comercial Alta, circuitos 
curtos Altíssimo Não aplicável Lote urbano Horticultura Contratada Fazenda urbana 

vertical 

Autoconsumo, 
educativo, atividades 
comunitárias e ativismo 

Não inserida no 
mercado Baixo Maior grau – 

Coletivos 

Jardins e 
canteiros, áreas 
públicas e 
privadas 

Horticultura 
Comunitária, 
institucional, 
contratada e 
voluntária 

Hortas institucionais 
Quintais produtivos 
Hortas comunitárias 

Das 90 experiências levantadas, 44 estão situadas dentro do tecido urbano e 46 fora do 

tecido urbano.25 Em relação às iniciativas situadas dentro da malha urbana, 13 foram caracterizadas 

como hortas institucionais, 15 como hortas comunitárias, 15 como agricultura multifuncional urbana 

e uma como quintal produtivo. Das 46 iniciativas localizadas fora da malha urbana, 10 são 

agriculturas comerciais de médio e grande porte especializadas em horticultura convencional, 13 

iniciativas agricultura multifuncional e 23 agriculturas comerciais de pequeno porte ou agriculturas 

comerciais familiares, uma vez que não foi possível distinguir enquanto familiares ou patronais todos 

os casos de pequeno porte levantados. 

Os quatro EC analisados foram selecionados por meio do levantamento descrito acima. 

Foram contatados 36 estabelecimentos que ou divulgam informações de acesso (e-mail e/ou 

telefone) ou foram acessados via indicação de pesquisadores e profissionais que atuam na região. 

Destes, dez agricultores (atividade predominante na RMSP) se disponibilizaram a participar de 

entrevistas semiestruturadas, compreendendo os seguintes tipos de agricultura: (i) agricultura 

comercial de médio e grande porte; (ii) agricultura comercial de pequeno porte; (iii) agricultura 

comercial familiar; (iv) agricultura multifuncional; (v) agricultura urbana multifuncional.26 Todos os 

agricultores entrevistados foram convidados a participar da segunda coleta de dados para a 

 
24 (Escolhas; URBEM, 2020). 
25 Os municípios contemplados foram Arujá, Biritiba-Mirim, Cajamar, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-

Guaçu, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Juquitiba, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santo André, Santa Isabel, São 
Bernardo do Campo, São Lourenço da Serra, São Paulo e Suzano. 

26 É importante enfatizar que, tanto nesta pesquisa quanto no estudo que propõe a tipologia em questão (Escolhas; 

Urbem, 2020), a noção de multifuncionalidade da agricultura urbana não está restrita aos dois tipos “agricultura multifuncional” 
e “agricultura urbana multifuncional”. A escolha do termo “multifuncional” para designá-los visa, no contexto de uma análise 
econômica, explicitar outros elementos que constituem estas experiências além de sua relação com a comercialização. 
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construção de modelos econômico-financeiros, objeto de análise do estudo anterior (ESCOLHAS; 

URBEM, 2020).27 Foram modelados quatro EC, os quais também são analisados neste estudo. 

Assim como a tipologia, os EC não pretendem exaurir a heterogeneidade da AUP na RMSP, 

mas permitir um exame mais aprofundado de como os capitais natural, humano, produzido e social 

são mobilizados em cada sistema produtivo, gerando impactos (positivos e negativos) na provisão 

de serviços ecossistêmicos. Além de complementar a análise quantitativa realizada por meio da 

avaliação biofísica dos serviços ecossistêmicos, a avaliação dos EC subsidiou a inclusão de serviços 

culturais e do serviço de incorporação de resíduos no estudo.  

O roteiro de entrevista abordou brevemente a história do agricultor, o seu cotidiano, os 

cultivos produzidos, o manejo e a gestão agrícola, as características do estabelecimento, os recursos 

naturais e, ainda, os impactos da pandemia na sua atividade. Os elementos identificados nos estudos 

de caso utilizados para a seleção de parâmetros biofísicos da avaliação de serviços ecossistêmicos 

são detalhados no último tópico da etapa 4.  

Por fim, a Tabela 4 sistematiza a coleta de informações junto aos agricultores no âmbito do 

estudo de Escolhas; Urbem (2020). 

 

Tabela 4 - Perfil dos agricultores entrevistados conforme apresentado em Escolhas; Urbem (2020).28 

Estudo de caso 1 2 3 4 

Data da entrevista 16/7/2020 13/7/2020 16/7/2020 1º/7/2020 

Tipo Agricultura comercial de 
médio e grande porte 

Agricultura comercial 
familiar 

Agricultura 
multifuncional 

Agricultura 
multifuncional urbana 

Município Embu-Guaçu Itapecerica da Serra Mogi das Cruzes São Paulo 

Localização Franjas urbanas Franjas urbanas Franjas urbanas Intraurbana 

Escala do 
estabelecimento29 

Média propriedade  Pequena propriedade Minifúndio Lote urbano 

Produção principal Horticultura Horticultura Horticultura Horticultura 

Mão de obra principal Contratada Familiar Familiar Familiar 

 

É importante mencionar que, exceto por um caso, os outros três referem-se à agricultura 

orgânica, compondo a maior representação no estudo. De toda maneira, ainda que 

proporcionalmente correspondam à menor fração de estabelecimentos na RMSP (7,5% do total da 

RMSP, ao lado de 44% de estabelecimentos que declaram utilizar agrotóxicos), trata-se do sistema 

de produção mais bem adequado às regulações ambientais da RMSP (ESCOLHAS; URBEM, 2020), 

bem como aquele que apresenta melhores desempenhos ambientais na construção de sistemas 

 
27 Maior detalhamento acerca das entrevistas semiestruturadas e dos modelos econômico-financeiros é encontrado 

no Capítulo 5 e nos Anexos 2 e 3 de Escolhas; Urbem (2020). 
28 Elaboração própria. 
29 Foram empregados os critérios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), bem como o 

módulo fiscal da RMSP, que na maioria dos municípios é de 5 hectares. 
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alimentares sustentáveis (FRANCIS et al., 2008; ALTIERI, 2009; CHAPPELL; LAVALLE, 2009; 

ALTIERI et al., 2012). 

Etapa 3 - Demandas de informação e métodos 

Nesta seção são apresentados os dados e os métodos de avaliação dos serviços 

ecossistêmicos referentes às modelagens biofísicas e ao proxy utilizados na pesquisa. À exceção 

do serviço de provisão de alimentos, em que se usa um indicador de produção por área, todos os 

outros serviços são avaliados a partir de modelagens biofísicas do Integrated Valuation of Ecosystem 

Services and Tradeoffs (InVEST). O InVEST é um conjunto de modelos usados para mapear e 

avaliar os serviços ecossistêmicos, permitindo explorar como as mudanças nos ecossistemas podem 

levar a alterações nos fluxos de diferentes benefícios para as pessoas (NATURAL CAPITAL, 2021).30      

Esta plataforma apresenta diversas modelagens biofísicas destinadas a facilitar a incorporação dos 

valores da natureza por parte de tomadores de decisão, da sociedade civil e da iniciativa privada. 

Sua confiabilidade é atestada em diferentes publicações (TEEB, 2018; LATAWIEC, 2018; OZMENT, 

2018) e também sob uma perspectiva comparativa com métodos (LEHMANN, 2015; BAGSTAD, 

2013; POLASKY, 2011).  

As modelagens biofísicas espacialmente explícitas ajudam a avaliar como as características 

do uso do solo, bem como suas alterações, impactam os ecossistemas e a sociedade em geral. Tais 

modelos podem ser uma entrada-chave para a avaliação dos capitais naturais e serviços 

ecossistêmicos relacionados à agricultura, possibilitando sua inclusão na tomada de decisão. Os 

dados espaciais gerados permitem a visualização por meio de mapas, gráficos, diagramas e tabelas, 

compondo uma perspectiva sobre as funções e os serviços ecossistêmicos dentro de um território 

específico (TEEB, 2018, p. 277). É importante esclarecer que esse exercício de quantificação se 

restringe a uma visão instrumental da natureza, em que esta é vista como meio para satisfazer as 

necessidades e preferências humanas (PASCUAL, 2017).  

Ressalta-se que, dentre as modelagens biofísicas adotadas, há uma diferença tanto no 

tempo de aperfeiçoamento quanto no número de aplicações já realizadas. Para os modelos de 

produção de água e regulação de erosão há um grande acúmulo de informação, havendo pesquisas 

que incluem parcialmente a RMSP (DIB et al., 2020; OZMENT et al., 2018). Já as modelagens 

especificamente urbanas (mitigação de inundações e de calor) são mais recentes, dispondo de 

menos publicações e aplicações (SHARP, 2020). Dessa forma, além das limitações inerentes a cada 

modelagem biofísica, indicadas pelos próprios desenvolvedores, há também restrições referentes 

aos dados empregados, devido à heterogeneidade da AUP e do território, que serão identificadas 

ao longo da pesquisa. 

As modelagens adotadas nesta pesquisa obedecem aos critérios de permitir acesso livre, 

requisitar dados disponíveis e apresentar confiabilidade nos resultados (BAGSTAD et al., 2013), 

assim como de ser adequadas ao escopo e ao cronograma do estudo. Assim, foram exploradas 

ferramentas viáveis que possibilitem a incorporação dos diferentes valores gerados pela natureza 

na tomada de decisão (HAMEL et al., 2019; LEVREL et al., 2017; CABRAL et al., 2016). As 

evidências surgidas sobre a contribuição da AUP para a provisão de serviços ecossistêmicos podem 

ser um insumo para se analisar o impacto de programas de fomento à prática, estabelecer linhas 

 
30 Para mais informações sobre o InVEST com outros serviços ecossistêmicos potencialmente modeláveis: 

https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest. Acesso em: 27 abr. 2021. 

https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest
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prioritárias e, de maneira mais ampla, contribuir para estreitar o diálogo com políticas ambientais e 

de desenvolvimento urbano.  

A Tabela 5 elenca esses serviços, de acordo com o sistema adotado pelo Common 

International Classification of Ecosystem Services (CICES, 2019),31 apresentando também os 

indicadores utilizados e as modelagens biofísicas empregadas. As limitações das modelagens 

apontadas são baseadas nas próprias informações fornecidas pelos desenvolvedores (SHARP, 

2020) ou em estudos que fizeram uso do mesmo proxy para provisão de alimentos (HAMEL et al., 

2019; LEVREL et al., 2017; CABRAL et al., 2016). 

 
31 Como mencionado no capítulo anterior, o CICES tem como objetivo apresentar uma classificação de serviços 

ecossistêmicos que facilite a compreensão de como medir, analisar e compará-los. As principais categorias de serviços 
ecossistêmicos são de provisionamento, regulação e cultural. Para mais informações: https://cices.eu/. Acesso em: 23 out. 
2020. 

https://cices.eu/
https://cices.eu/
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Tabela 5 - Serviços ecossistêmicos considerados nesta pesquisa e os métodos utilizados para sua avaliação.32 

Serviço 
ecossistêmico 

CICES (5.1) 
Indicador 
(unidade) 

Método de 
avaliação 

Descrição 
Limitações Requerimento de dados  

Regulação de 
erosão 

2.2.1.1 
Controle das 
taxas de erosão 

Retenção de 
sedimentos, 
ton/ano 

Sediment 
Retention 
Model – 
InVEST 

Mapeia a localização e a 
quantidade de erosão 
produzida em uma bacia 
hidrográfica e a 
quantidade de 
sedimentos que chegam 
aos cursos d´água. 

Baseado em perda de solo 
anual, considera apenas 
erosão laminar e entre sulcos. 

Mapa de uso do solo; modelo digital de elevação; índice de erosividade 
da chuva; erodibilidade do solo; limites das bacias hidrográficas; mapa 
da rede de drenagem; acúmulo de fluxo-limite; parâmetros de 
calibração; fatores P e C para cada classe de uso do solo. 

Produção de 
água 

4.2.1.1 
Água superficial 
para consumo 

Oferta líquida de 
água, m3/ano  

Annual Water 
Yield – 
InVEST 

Calcula a quantidade 
média anual de água 
produzida em uma bacia 
hidrográfica e avalia a 
produção de água doce.  

É baseado na precipitação 
média anual, não considera 
sazonalidades do regime, 
recarga de águas 
subterrâneas ou a ciclagem 
das chuvas (após a 
exportação de umidade para a 
atmosfera). 

Mapa de uso do solo; mapa de profundidade da camada de restrição 
radicular; mapa de precipitação anual média; mapa da capacidade de 
água disponível para as plantas; mapa de evapotranspiração anual 
potencial de referência; parâmetro Z; limites das bacias hidrográficas; 
evapotranspiração real média; profundidade máxima da raiz e 
coeficiente da cultura (Kc) para cada classe de uso do solo. 

Mitigação de 
calor 

2.2.6.2 
Regulação da 
temperatura e 
umidade, 
incluindo 
ventilação e 
transpiração 

Índice de mitigação 
de calor urbano, 
sem unidade  

Urban Cooling 
Model – 
InVEST 

Estima a redução de 
calor proporcionada pela 
vegetação nas cidades. 
 

 

Ainda não existem aplicações 
suficientes que garantam que 
os parâmetros climáticos 
utilizados sejam aplicáveis às 
condições tropicais. 

Mapa de uso do solo; mapa de evapotranspiração anual potencial de 
referência; distância máxima de resfriamento da área verde; 
temperatura do ar de referência; magnitude do efeito de ilhas de calor 
urbana; distância máxima de mistura da temperatura do ar; coeficiente 
de sombra, albedo e evapotranspiração para cada classe de uso do 
solo.  

Mitigação de 
Inundações 

2.2.1.3 
Ciclo hidrológico 
e regulação do 
fluxo hídrico 

Retenção do 
escoamento de 
água superficial, 
m3 

Urban Flood 
Risk Mitigation 
Model – 
InVEST 

Calcula a redução do 
escoamento de águas 
pluviais proporcionada 
pelas infraestruturas 
naturais das cidades. 

Baseado em eventos pontuais 
de precipitação de maior 
intensidade. Não reflete um 
possível acúmulo prévio de 
água ocasionado por uma 
sequência de chuvas. 

Mapa de uso do solo; limites das bacias hidrográficas; precipitação 
(mm); grupo hidrológico dos solos da região; grupo hidrológico do solo; 
coeficiente de escoamento superficial para cada classe de uso do solo.  

Provisão de 
alimentos 

1.1.1.1 Plantas 
alimentícias 
cultivadas para 
propósitos de 
nutrição 

Área total da 
produção 
agropecuária, ha 

Contagem de 
área 
disponível 
para AUP 

A área total de produção 
agropecuária é utilizada 
como um proxy para a 
área de produção de 
alimentos. 

Esta aproximação não reflete a 
verdadeira área destinada à 
produção agrícola, mostrando 
limitações em capturar a 
heterogeneidade de uso do 
solo próximo às cidades. 

Mapa de uso do solo – classes de uso agropecuário (pastagens, 
mosaico de agricultura e pastagem, cana-de-açúcar, soja, lavoura 
perene, lavoura temporária). 

 
32 Elaboração própria. 
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Para cada modelo descrito na seção a seguir foi realizada uma revisão na literatura, a fim 

de buscar dados locais precisos, incluindo consultas às bases de dados de instituições de pesquisa 

e órgãos oficiais (Instituto Nacional de Meteorologia, Agência Nacional das Águas, Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). 

Etapa 4 - Avaliação dos serviços ecossistêmicos selecionados 

Nesta seção são apresentados em detalhes o funcionamento das modelagens empregadas 

e os dados que foram utilizados para a avaliação dos cinco serviços ecossistêmicos previstos no 

escopo da pesquisa. 

Regulação de erosão 

O modelo Sediment Delivery Ratio do InVEST avalia a capacidade da paisagem em reter 

sedimentos em uma bacia hidrográfica. Para tanto, o cálculo é feito por meio da Equação Universal 

de Perda de Solo (USLE – Universal Soil Loss Equation), quantificando assim esse potencial: 

𝑈𝑆𝐿𝐸 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 

na qual USLE é a perda média anual de solo por pixel, R é o fator de erosividade da chuva, K é o 

fator de erodibilidade do solo, LS é o fator de inclinação e comprimento do declive, C é o tipo de 

cobertura do solo para cada uso do solo e P é um fator que varia de acordo com as práticas de 

conservação do solo empregadas. 

A retenção de sedimentos, indicador que descreve o serviço ecossistêmico, corresponde 

assim à diferença entre a perda potencial de solo (USLE) da paisagem e a máxima perda potencial 

de solo assumindo uma paisagem com solo exposto (SHARP et al., 2020). 

A erosividade da chuva foi obtida pela equação proposta por Wishmeier e Smith (1978), 

𝑅 = 67.355 (
𝑟2

𝑝
)

0.85

 

em que R é a erosividade da chuva, r é a precipitação média mensal (mm) e p é a precipitação média 

anual (mm). A R anual é dada pelo somatório dos valores obtidos para cada mês do ano.33  

A Tabela 6 apresenta a descrição das variáveis do modelo de regulação de erosão, bem 

como as fontes utilizadas na pesquisa. 

  

 
33 Mais informações sobre o funcionamento do modelo podem ser obtidas em 

http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/sdr.html. Acesso em: 27 abr. 2021. 

http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/sdr.html
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Tabela 6 - Descrição das variáveis edafoclimáticas e de uso e cobertura da terra utilizadas para modelar o 
serviço ecossistêmico de regulação de erosão.34 

Dados requeridos Descrição Fonte 

Modelo digital de 
elevação 

Conjunto de dados raster35 com um valor de elevação 
para cada célula. [unidade: metros]. 

Obtido a partir do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil 
(TOPODATA – http://www.dsr.inpe.br/topodata/), com 30 metros de 
resolução. 

Índice de erosividade da 
chuva 

Esta variável depende da intensidade e duração das 
chuvas na área de interesse. Quanto maior for a 
intensidade e a duração da tempestade de chuva, 
maior será o potencial de erosão. [unidade: 

MJ⋅mm⋅(ha⋅h⋅ano)−1] 

Foram utilizados os dados de cinco estações meteorológicas da 
RMSP, registradas nas Normais Meteorológicas 1961-1990 (INMET, 
1992), para se realizar uma interpolação dos valores de erosividade 
para a RMSP. Esses valores calculados são corroborados em 
revisões sistemáticas sobre erosividade para a região Sudeste 
(OLIVEIRA; WENDLAND; NEARING, 2013).  

Erodibilidade do solo 

A erodibilidade do solo, K, é uma medida da 
suscetibilidade das partículas do solo ao 
desprendimento e transporte pela chuva e 
escoamento.  

[unidade: tons⋅ha⋅h⋅(ha⋅MJ⋅mm)−1] 

Revisão em estudos na mesma região hidrográfica (DIB et al., 2020; 
SAAD; ROCHA; SILVA, 2016; SAAD, 2018a) 

Mapa de uso do solo 
Conjunto de dados raster, com um código inteiro para 
cada célula. 

MapBiomas coleção 5 (2020) 

Bacias hidrográficas 
Bacias contribuintes para uma área de interesse da 
pesquisa 

Limites das sub-bacias hidrográficas do estado de São Paulo (SÃO 
PAULO, 2013) 

Mapa da rede de 
drenagem 

Drenagem obtida por curvas de nível de cartas 
1:50.000. 

O mapa da rede de drenagem estadual foi utilizado porque abrange 
a região metropolitana (SÃO PAULO, 2013b). 

Acúmulo de fluxo-limite 
Número de células a montante que devem fluir para 
dentro de uma célula antes de ser considerada parte 
de um fluxo. 

Foi utilizado o valor 500, assumido pela maior similaridade com o 
mapa da rede de drenagem estadual. 

Parâmetros de calibração 
Dois parâmetros de calibração que determinam a 
forma da relação entre a conectividade hidrológica e 
a taxa de entrega de sedimentos. 

Valores-padrão fornecido pelos desenvolvedores. 
 

Fatores C e P 
Fator de manejo de cobertura do solo [ponto flutuante 
entre 0 e 1]; Fator P – manejo com práticas de 
conservação do solo [ponto flutuante entre 0 e 1]. 

Para cada classe de uso do solo, os fatores C e P foram obtidos 
pela revisão na literatura (LATAWIEC et al., 2018; ROSÁRIO; 
GUIMARÃES; VIANI, 2019; SAAD et al., 2018; OZMENT et al., 
2018; DIB et al., 2020). 

Nos estudos de caso realizados nesta pesquisa constatou-se a prática de manutenção de 

cobertura morta com materiais de poda arbórea; dessa maneira, foi assumido para a classe de uso 

do solo “Agricultura orgânica” o fator C (cobertura e manejo do solo) indicado para tal condição (DA 

SILVA; EDMAR SCHULZ, 2001). Esse mesmo fator para a classe de “Sistemas agroflorestais” foi 

baseado em valores específicos (MOSTER, 2018), e para a classe “Mosaico de agricultura e 

pastagem” adotou-se uma média simples entre valores das outras classes de agricultura e de 

pastagem. 

Produção de água 

O modelo InVEST empregado, Annual Water Yield Model, simula a quantidade de água 

anualmente produzida dentro de uma determinada unidade hidrográfica, identificando qual é a 

contribuição de cada componente da paisagem e os impactos de eventuais mudanças no uso do 

solo. Essa modelagem é um balanço hídrico relativamente simples, pois não considera as interações 

com as águas subterrâneas ou a sazonalidade hídrica (SHARP, et. al., 2020). 

 
34 Elaboração própria. 
35 Dados rasters são formados por uma matriz de pixels (células), sendo que cada um deles contém um valor que 

representa uma condição da área coberta por essa célula. 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/
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A estimativa é feita pela diferença entre a precipitação (anual) e a evapotranspiração atual 

(curva de Budyko), pela seguinte equação: 

𝑌(𝑥) = (1 −
𝐴𝐸𝑇(𝑥)

𝑃(𝑥)
) . 𝑃(𝑥)  

na qual AET(x) é a evapotranspiração anual real para o pixel x e P(x) é a precipitação anual no pixel 

x.36  

A Tabela 7 apresenta a descrição das variáveis do modelo de produção de água, bem como 

as fontes utilizadas na pesquisa.   

Tabela 7 - Descrição das variáveis climáticas e de uso e cobertura da terra utilizadas para modelar o serviço 
ecossistêmico de produção de água.37 

Dados Requeridos Descrição Fonte 

Mapa de profundidade da 
camada de restrição 
radicular 

Profundidade em que a penetração das raízes é inibida, devido a alguma 
barreira física. A profundidade do solo pode ser utilizada como um proxy. 
[unidade: milímetros] 

Foram assumidos valores médios 
encontrados na literatura (LATAWIEC, 2018; 
EMBRAPA, 2006; SAAD; ROCHA; SILVA, 
2016). 

Mapa de precipitação anual 
média 

Um conjunto de dados raster com valor diferente de zero para a 
precipitação média anual de cada célula. [unidade: milímetros] 

Série histórica pluviométrica 1977-2006 
(ANA, 2011). 

Mapa da capacidade de 
água disponível para as 
plantas 

Valor de conteúdo de água disponível para cada célula. A fração de 
conteúdo de água disponível para plantas é a fração de água que pode ser 
armazenada no perfil do solo que está disponível para o uso das plantas. O 
PAWC varia de 0 a 1. 

Para os tipos de solo da região, esses 
parâmetros específicos foram encontrados 
no banco de dados de amostras de solo 
(OTTONI, 2018). 

Mapa de evapotranspiração 
anual potencial de 
referência 

É a perda potencial de água do solo por evaporação do solo e transpiração 
por uma cultura (alfafa) se água suficiente estiver disponível. [unidade: 
milímetros] 

Base Global de Aridez e Evapotranspiração 
(TRABUCCO; ZOMER, 2018). 

Parâmetro Z Referente à média do número de dias com chuva por ano 
Foi calculado a partir das Normais 
Meteorológicas 1961-1990 (INMET, 1992), 
resultando no valor 21. 

Bacias hidrográficas Bacias contribuintes para uma área de interesse da pesquisa 
Limites das sub-bacias hidrográficas do 
estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2013). 

Parâmetros biofísicos para 
cada classe de uso do solo 

Coeficiente da cultura (Kc): baseado nas características fisiológicas da 
planta para modificar a evapotranspiração de referência (baseada na 
alfafa). [intervalo de 0 a 1,5] 
Profundidade máxima da raiz: profundidade até a qual se encontram 95% 
das raízes de um determinado tipo de vegetação. [unidade: milímetros] 

Os valores de coeficiente de cultura (Kc) e 
profundidade de raízes relativos a cada 
classe de uso do solo foram obtidos por uma 
revisão na literatura em estudos realizados 
no estado de São Paulo (LATAWIEC et al., 
2018; SAAD; ROCHA; SILVA, 2016; SAAD 
et al., 2018a). 

 
 

Para a elaboração dos patamares de consumo de água foi utilizado o valor de 85,4 m3/s 

(FABHAT, 2016), em que se discrimina a demanda em 88% doméstica, 8% industrial e 3,7% da 

agricultura. Com base nessa proporção foi atribuído o correspondente volume de água consumido 

para cada pixel (m3/ano/pixel) de classes de uso do solo em questão: mosaico de agricultura e 

pastagem (64), lavoura temporária (64), infraestrutura urbana (1.014) e agricultura orgânica (42). 

Quanto a este último valor, foi aplicada uma redução de 19% no consumo de água, em razão do 

diferencial na retenção de água devido a teores mais elevados de matéria orgânica no solo na 

 
36 Para maiores informações sobre o funcionamento deste modelo: http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-

userguide/latest/reservoirhydropowerproduction.html. Acesso em: 27 abr. 2021. 
37 Adaptado a partir de Latawiec et al (2018). 

http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/reservoirhydropowerproduction.html
http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/reservoirhydropowerproduction.html
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agricultura orgânica, na comparação com a agricultura convencional (TEOFILO et al., 2012; 

MAROUELLI, 2010, 2010b, 2006; STONE, MOREIRA, 2000). 

Mitigação de calor 

O fenômeno de ilha de calor urbana, ou seja, a diferença entre as temperaturas rurais e 

urbanas, é causado por uma mudança no balanço energético nas cidades devido a dois fatores 

principais: as propriedades térmicas dos materiais usados nas áreas urbanas (por exemplo, 

concreto, asfalto), que armazenam mais calor, e a redução do efeito de resfriamento da vegetação 

(por meio da sombra e da evapotranspiração). O modelo de resfriamento urbano InVEST estima o 

efeito de resfriamento da vegetação com base em dados disponíveis sobre clima e uso do solo 

(SHARP, 2020). 

O Urban Cooling Model permite calcular um índice de mitigação de calor baseado em 

sombra, evapotranspiração, albedo (coeficiente de reflexão) e distância de áreas verdes. Segue-se 

esta equação: 

𝐶𝐶 = 0.6 ∗ 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎 + 0.2 ∗ 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 + 0.2 ∗ 𝐸𝑇𝐼 

em que CC é a capacidade de resfriamento e ETI é o índice de evapotranspiração. Os valores-

padrão (0.6; 0.2; 0.2) são baseados em dados empíricos que comprovam maior impacto da sombra 

comparada à evapotranspiração (SHARP, 2020). Para áreas verdes acima de 2 hectares há um 

efeito adicional de resfriamento no entorno, calculado a partir da distância dos valores de CC da área 

verde e do pixel de interesse.38 

Para estimar a redução de calor em toda a cidade, o modelo usa a magnitude da ilha de 

calor urbana (UHI) (escala da cidade), UHI_max. Essa magnitude UHI é definida para um período 

específico (por exemplo, clima atual ou futuro) e hora (por exemplo, temperaturas noturnas ou 

diurnas). 

A temperatura do ar sem mistura de ar Tairnomix é calculada para cada pixel como: 

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑛𝑜𝑚𝑖𝑥,𝑖 = 𝑇𝑎𝑖𝑟,𝑟𝑒𝑓 + (1 − 𝐻𝑀𝑖) ⋅ 𝑈𝐻𝐼𝑚𝑎𝑥  

Onde Tair, ref é a temperatura de referência rural e UHImax é a magnitude do efeito UHI para a 

cidade. Devido à mistura do ar, essas temperaturas variam espacialmente. A temperatura real do ar 

(com mistura), Tair, é derivada de Tairnomix, usando uma função gaussiana com raio de Kernel r, 

definido pelo usuário. 

A Tabela 8 apresenta a descrição das variáveis do modelo de mitigação de calor, bem como 

as fontes utilizadas na pesquisa. 

  

 
38 Maiores informações sobre o funcionamento deste modelo podem ser encontradas em 

http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/urban_cooling_model.html#. Acesso em: 27 abr. 2021. 

http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/urban_cooling_model.html
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Tabela 8 - Descrição das variáveis climáticas e de uso e cobertura da terra utilizadas para modelar o serviço 
ecossistêmico de mitigação de calor.39 

Dados requeridos Descrição Fonte 

Mapa de 
evapotranspiração anual 
potencial de referência 

É a perda potencial de água do solo por evaporação do solo e 
transpiração por uma cultura (alfafa) se água suficiente estiver 
disponível. [unidade: milímetros] 

Base Global de Aridez e Evapotranspiração 
(TRABUCCO; ZOMER, 2018). 

Distância máxima de 
resfriamento da área verde 

Distância sobre a qual parques urbanos (> 2 ha) terão um efeito de 
resfriamento. [unidade: metros] 

Valores-padrão fornecidos pelos desenvolvedores 
(SHARP, 2020). 

Temperatura do ar de 
referência 

Temperatura rural de referência (onde o efeito da ilha de calor urbana 
não é observado) para o período de interesse. [unidade: graus Celsius]  

Para a temperatura-base em áreas rurais fora das 
ilhas de calor utilizou-se o valor de 17oC, medição 
realizada em setembro de 2011, diurna (BARROS & 
LOMBARDO, 2016). 

Magnitude do efeito de 
ilhas de calor urbana 

Magnitude do efeito da ilha de calor urbana, ou seja, a diferença entre 
a temperatura de referência rural e a temperatura máxima observada 
no município. [unidade: graus Celsius] 

Estipulado em 10,1oC (BARROS & LOMBARDO, 
2016). 

Distância máxima de 
mistura da temperatura do 
ar 

Raio usado para contabilizar a mistura de ar. [unidade: metros] 
Valores-padrão fornecidos pelos desenvolvedores 
(SHARP, 2020). 

Parâmetros biofísicos para 
cada classe de uso do 
solo 

Coeficiente de cultura (Kc): evapotranspiração potencial a partir de 
características fisiológicas da planta [intervalo de 0 a 1,5];  
Sombra: um valor entre 0 e 1, representando a proporção da cobertura 
de árvores (0 para nenhuma árvore; 1 para cobertura total);  
Albedo: um valor entre 0 e 1, representando a proporção da radiação 
solar refletida diretamente pela classe de uso do solo. 

Foi realizada uma revisão na literatura para valores 
de Kc e Albedo (ABREU-HARBICH; LABAKI; 
MATZARAKIS, 2015; ALBUQUERQUE, 2012; 
BARTESAGHI et al., 2018; BÖHMER et al., 2005; 
DEILAMI, 2018; STEWART, 2012), enquanto os 
valores de Sombra foram calculados com base na 
porcentagem de cobertura das copas da vegetação 
(SEXTON et al., 2013). 

Mitigação de inundações 

As inundações podem ser originadas de diferentes fontes, incluindo: inundações fluviais, 

inundações costeiras e inundações de águas pluviais (ou urbanas) — o foco desse modelo InVEST. 

Áreas verdes podem desempenhar um papel na mitigação de cada um desses tipos de inundação. 

Em relação àquelas de águas pluviais, as áreas verdes operam principalmente reduzindo a produção 

de escoamento, diminuindo os fluxos de superfície e criando espaço para a água (em várzeas ou 

bacias). 

O modelo Urban Flood Risk Mitigation calcula a redução no escoamento superficial, ou seja, 

a quantidade de escoamento retido por pixel comparado ao volume de precipitação. Para cada 

classe de uso do solo e tipo hidrológico de solo, o escoamento Q (mm) é calculado pelo método 

Curve Number (Soil Conservation Service)40: 

𝑄𝑝,𝑖 = {

(𝑃 − 𝜆 𝑆𝑚𝑎𝑥𝑖)2

𝑃 + (1 −  𝜆)𝑆𝑚𝑎𝑥𝑖

  𝑖𝑓 𝑃 >  𝜆 . 𝑆𝑚𝑎𝑥𝑖  
           

          0                     𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒   

} 

 
39 Elaboração própria. 
40 O Curve Number, desenvolvido pelo SCS (Soil Conservation Service, 1957), é um método simples, muito 

difundido e eficiente para determinar o volume aproximado de escoamento superficial de um evento de chuva em uma região. 
Apesar de ser delineado para um evento particular de chuva, o método pode ser escalonado para que se chegue a valores 
anuais de escoamento superficial. Os dados de entrada para se utilizar esse método são poucos: quantidade de chuva e 
curve number (CN). O CN é baseado na classe hidrológica do solo e no uso da terra e ocupação do solo da bacia. (ANA, 
2018, p. 1). 
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no qual P é o nível de precipitação anual (mm), Smax,i é a retenção potencial (mm) e λ . Smax é o nível 

de precipitação necessária para iniciar o escoamento (calculado em função do curve number) 

(SHARP et. al., 2020).41  

Smax (calculado em mm) é uma função do número da curva e CN é um parâmetro empírico 

que depende do uso da terra e das características do solo: 

𝑆𝑚𝑎𝑥, 𝑖 =
25400

𝐶𝑁𝑖
− 254 

O modelo então calcula a retenção de escoamento por pixel Ri como: 

𝑅𝑖 = 1 −
𝑄𝑝, 𝑖

𝑃
 

E o volume de retenção de escoamento por pixel R_m3i como: 

𝑅_𝑚3𝑖 = 𝑅𝑖 ⋅ 𝑃 ⋅ 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙. 𝑎𝑟𝑒𝑎 ⋅ 10−3 

A Tabela 9 apresenta a descrição das variáveis do modelo de mitigação de inundações, bem 

como as fontes utilizadas na pesquisa.   

Tabela 9 - Descrição das variáveis climáticas e de uso e cobertura da terra utilizadas para modelar o serviço 

ecossistêmico de mitigação de inundações.42 

Dados requeridos Descrição Fonte 

Bacias hidrográficas 
Bacias contribuintes para a área de 
interesse da pesquisa 

Limites das sub-bacias hidrográficas do estado de São Paulo (SÃO 
PAULO, 2013). 

Volume de chuva 

Volume de chuva para o qual se 

deseja calcular o escoamento 

superficial. [unidades: milímetros de 

chuva] 

Foi adotada a precipitação de 50 mm, considerando um evento 

crítico cada vez mais frequente na RMSP, tanto por conta das 

mudanças climáticas quanto pelo avanço da urbanização (NOBRE 

et al., 2011; RAIMUNDO; SANSIGOLO; MOLION, 2014; 

MARENGO, 2020). 

Mapa do grupo hidrológico dos 

solos da região 

Corresponde ao tipo hidrológico do 

solo (A, B, C ou D). 
Mapa dos grupos hidrológicos de solos do Brasil (ANA, 2018). 

Parâmetros biofísicos para 

cada classe de uso do solo 

Coeficiente de escoamento superficial 

para grupo hidrológico do solo.  

Valores identificados na revisão da literatura sobre os tipos 

hidrológicos de solos e suas correspondências com as classes de 

uso do solo (TUCCI, 2004, p. 406; MOSTER, 2015) (Tabela 7). 

Provisão de alimentos 

O total de área destinada à agricultura fornecida pelo MapBiomas (2020) é utilizada como 

uma aproximação (proxy) para o serviço de provisão de alimentos, tanto para o ano de 1985 quanto 

para 2019. Outras pesquisas adotam esse proxy em função da necessidade de obter um dado 

espacialmente explícito (HAMEL et al., 2019; LEVREL et al., 2017; CABRAL et al., 2016). Dados do 

 
41 Para maiores informações sobre o modelo utilizado, acessar http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-

userguide/latest/urban_flood_mitigation.html. Acesso em: 27 abr. 2021. 
42 Elaboração própria. 

http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/urban_flood_mitigation.html
http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/urban_flood_mitigation.html
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Levantamento de Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo (LUPA) apresentam 

maior acurácia em termo de volume de produção ou valor bruto da produção; no entanto, não 

permitem uma leitura espacial da paisagem, pois são agregados por municípios, fator que impede a 

correlação da produção agrícola com as categorias de área agropecuária assumidas no mapa de 

uso do solo. De forma a manter a análise espaço-temporal, optamos por assumir as categorias 

relacionadas à atividade agropecuária do MapBiomas (2020), considerando que esse indicador se 

limita à área disponível para atividades agropecuárias voltadas à provisão de alimentos, sem refletir 

volume ou valor da produção. 

As seguintes classes de uso do solo foram consideradas para compor este proxy: pastagem, 

cana-de-açúcar, mosaico de agricultura e pastagem, lavouras perenes, soja, outras lavouras 

temporárias, agricultura orgânica e sistemas agroflorestais.  

Para o potencial de abastecimento alimentar da classe de uso do solo de agricultura orgânica 

são utilizados os patamares produtivos (incluindo perdas no sistema de distribuição) e de consumo 

descritos em Escolhas; Urbem (2020). Esses patamares foram estabelecidos por meio da 

combinação de diferentes fontes: (i) dados censitários de produção agrícola circunscritos à RMSP e 

(ii) dados provenientes de estudos de caso localizados. Posteriormente, com base nos dados 

mencionados, foi realizado um refinamento de potencial de produção para a modelagem financeira 

e produtiva de dois casos hipotéticos de agricultura orgânica, sendo um modelo periurbano e outro 

modelo urbano. O parâmetro de consumo alimentar adotado refere-se ao porcionamento nutricional 

de refeições de adultos para a Educação de Jovens e Adultos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Foram consideradas duas porções de legumes e verduras 

por refeição e duas refeições por dia ao longo de um ano, para o cálculo do número de pessoas 

abastecidas (ESCOLHAS; URBEM, 2020).43 As informações estão descritas na Tabela 10. 

Visto que a informação espacial sobre a localização de áreas de agricultura orgânica na 

RMSP não é disponível, essa qualificação do potencial de abastecimento é feita apenas nos cenários 

futuros, como será detalhado a seguir. 

Tabela 10 - Patamares produtivos e potencial de abastecimento da agricultura urbana e periurbana.44 

Características Unidade Modelo periurbano Modelo urbano 

Área total ha 4,55 0,2 

Área de vegetação florestal ha 2,55 0 

Área com produção agrícola ha 2 0,14 

Mão de obra pessoas 6 1 

Refeições/ano  483.245 58.844 

Pessoas/ano  662 81 

Potencial de abastecimento por unidade de área  (pessoas/ha/ano) 331 576 

 
43 Maiores detalhes podem ser consultados no Capítulo 2 da pesquisa “Mais perto do que se imagina: os desafios 

da produção de alimentos na metrópole de São Paulo”. 
44 Com base em Escolhas; Urbem (2020). 



46 

 

 

 

As análises espaciais e censitárias partem de categorias que não atendem de forma 

satisfatória as especificidades da AUP. A categorização censitária, que se divide em rural e urbana, 

implica limitações já apontadas no Capítulo 1. Para qualificar o potencial de provisão de alimentos 

pela agricultura orgânica foi necessário assumir uma definição espacialmente explícita que diferencia 

a atividade produtiva em área urbana ou periurbana. Dessa forma, adotaram-se como critério 

espacial as Áreas urbanizadas do IBGE (2015), apresentadas na Figura 3. As áreas de agricultura 

posicionadas dentro da mancha urbanizada (densa ou pouco densa) foram consideradas como 

modelo urbano, sendo aquelas restantes atribuídas como modelo periurbano (Tabela 8). Dessa 

maneira, pretende-se traduzir a classe de agricultura orgânica, seja em sua variante urbana ou 

periurbana, em número de unidades produtivas com potencial de abastecimento definido 

(pessoas/ha/ano).  

 

Figura 3 - Áreas urbanizadas na RMSP.45 

Parâmetros biofísicos relacionados às classes de uso do solo 

A Tabela 11 apresenta os parâmetros biofísicos utilizados nas modelagens para cada uso 

do solo. Esses valores são fruto de uma revisão da literatura na base de publicações do InVEST, em 

que se seguiram os seguintes critérios de seleção dos estudos: 1) identificação dos parâmetros 

biofísicos, 2) justificativa da escolha dos mesmos, seja pela medição em campo ou pelo 

 
45 Adaptado com base em IBGE (2015). 
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levantamento em outras publicações, e 3) recorte espacial no estado de São Paulo, 

preferencialmente na região metropolitana.  

Para as classes de formações florestais, infraestrutura urbana e mosaico de agricultura e 

pastagem, foram usados os parâmetros encontrados nessa revisão da literatura, sendo escolhidos 

de acordo com o atendimento dos critérios apresentados. Os modelos do InVEST aplicados na 

pesquisa sugerem a escolha de parâmetros que refletem a realidade constatada em campo, 

principalmente naqueles que envolvem opções de manejo, como por exemplo os fatores C e P. 

Nesses casos foram verificados por meio de imagens de satélite o manejo com revolvimento, a 

ausência de cobertura morta e as práticas conservacionistas, para as classes de agricultura.  

É importante mencionar que os parâmetros utilizados para os modelos de regulação de 

erosão e de produção de água foram revisados por especialistas da área que aplicam esse tipo de 

análise. De forma complementar à revisão da literatura e à verificação por meio das imagens de 

satélite, os quatro estudos de caso analisados serviram de base para a escolha dos parâmetros 

referentes à agricultura orgânica. Dessa maneira, as práticas e manejos constatados entre os 

estudos de caso orientaram a busca feita na literatura pelas informações requeridas nas modelagens 

biofísicas para a classe de uso do solo compatível com a agricultura orgânica. Em comparação com 

os outros tipos de agricultura, a agricultura orgânica se diferencia por ter: (i) maior resistência aos 

processos erosivos (fator C), devido à manutenção da cobertura morta no solo e às práticas 

conservacionistas (fator P), como cultivo em nível e faixas vegetadas em torno dos cultivos; (ii) menor 

consumo de água, devido à melhor retenção de água ocasionada por teores mais elevados de 

matéria orgânica no solo; e (iii) maior taxa de infiltração de água no solo, mitigando o escoamento 

superficial causador de inundações (CN).  

Embora não se tenha entre os estudos de caso um representante para a classe de sistemas 

agroflorestais (SAFs) — o que impede de caracterizar com maior precisão seu potencial produtivo 

—, optou-se por sua inclusão pelo fato de ele constar tanto no Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais (SÃO PAULO, 2020) quanto pela 

menção entre atores consultados. Os parâmetros biofísicos dos SAFs foram encontrados na 

literatura, apresentando melhores índices de cobertura do solo (fator C) e sombreamento (Sombra), 

o que os coloca em vantagem em relação aos outros tipos de agricultura no que tange à provisão 

dos serviços de regulação de erosão e esfriamento da temperatura. Em relação à infiltração de água 

(CN), os SAFs também têm um melhor desempenho, sendo seguidos pela agricultura orgânica e 

pela lavoura temporária. 
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Tabela 11 - Parâmetros utilizados nas modelagens biofísicas para classe de uso do solo.46 

Classe de uso do solo Fator C Fator P Profundidade 
de raiz (mm) 

Kc Sombra Albedo Área 
verde 

CN_A CN_B CN_C CN_D 

Formação florestal 0,0001 1 4.000 1,1 0,66 0,15 1 30 55 70 77 

Floresta plantada 0,0080 1 5.000 0,82 0,69 0,15 1 36 60 73 79 

Formação campestre 0,0024 1 2.000 0,9 0,16 0,2 1 30 58 71 78 

Outra formação natural não 
florestal 0,0024 1 2.000 0,9 0,16 0,2 1 30 58 71 78 

Pastagem 0,0520 1 5.00 0,75 0,16 0,2 1 30 58 71 78 

Agricultura anual 0,3500 1 317 0,90 0,17 0,2 1 49 69 79 84 

Cana-de-açúcar 0,2342 1 1.600 1,02 0,27 0,2 1 49 69 79 84 

Mosaico de agricultura e pastagem 0,2121 1 875 0,82 0,23 0,2 1 49 69 79 84 

Infraestrutura urbana 0,1 1 -1 0,45 0,07 0,2 0 83 89 92 93 

Outra área não vegetada 1 1 -1 0,50 0,09 0,28 0 83 89 92 93 

Afloramento rochoso 1 1 -1 0,50 0,32 0,25 0 99 99 99 99 

Mineração 0,9000 1 -1 0,50 0,07 0,28 0 99 99 99 99 

Rio, lago e oceano 0 0 -1 0,90 0,09 0,06 1 99 99 99 99 

Lavoura perene 0,1300 1 700 0,92 0,69 0,2 1 60 76 85 90 

Soja 0,2158 1 950 0,90 0,41 0,2 1 49 69 79 84 

Outra lavoura temporária 0,3500 1 300 1,21 0,17 0,2 1 49 69 79 84 

Sistema agroflorestal 0,0250 0.25 500 1,21 0,69 0,2 1 25 55 70 77 

Agricultura orgânica 0,0750 0.45 2.364 0,92 0,23 0,12 1 36 60 73 79 

MODELOS BIOFÍSICOS 

Regulação de 
erosão           

  Produção de água         

   Mitigação de calor        

              Mitigação de inundações 
 

Fator C: fator de manejo de cobertura do solo (ponto flutuante entre 0 e 1); Fator P: manejo com práticas de conservação do solo (ponto flutuante entre 0 e 1); Profundidade de raiz (mm): profundidade 
até a qual se encontram 95% das raízes de um determinado tipo de vegetação; Coeficiente de cultura (Kc): evapotranspiração potencial a partir de características fisiológicas da planta (intervalo de 
0 a 1,5); Sombra: um valor entre 0 e 1, representando a proporção da cobertura de árvores (0 para nenhuma árvore; 1 para cobertura total); Albedo: um valor entre 0 e 1, representando a proporção 
da radiação solar refletida diretamente pela classe de uso do solo; Área verde: um valor de 0 ou 1 (1 significa que a classe de uso do solo é contada como uma área verde); As colunas CN_A, 
CN_B, CN_C, CN_D, cujo sufixo de letra corresponde ao grupo de solo hidrológico, correspondem ao coeficiente de escoamento superficial.

 
46 Elaboração própria. 
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Etapa 5 - Delineamento de cenários futuros: pontos positivos e negativos das 

alternativas de políticas públicas 

Os cenários são representações de futuros possíveis para um ou mais componentes do 

sistema, particularmente para vetores de mudanças na natureza e seus benefícios às pessoas, 

incluindo alternativas políticas e opções de manejo (IPBES, 2016). O framework TEEBAgriFood foca 

geralmente em cenários de intervenções, ou seja, alternativas de políticas públicas que tenham o 

potencial de promover a sustentabilidade nos sistemas ecoagroalimentares (TEEB, 2018) — no caso 

desta pesquisa, uma possível expansão da AUP provedora de serviços ecossistêmicos. 

O desenvolvimento dos cenários futuros ocorreu durante todas as etapas do estudo. Desde 

as etapas iniciais (1, 2 e 3 do framework TEEBAgriFood), foram testadas diferentes abordagens para 

os cenários, estabelecendo narrativas que expressavam diferentes futuros plausíveis. À medida que 

a pesquisa progrediu, trazendo resultados preliminares (etapa 4), foram desenvolvidos diferentes 

mapas que refletiram contextos de políticas de expansão ou retração da agricultura na metrópole 

(etapa 5), permitindo a identificação de mudanças marginais ao longo do tempo. Isso resulta na 

possibilidade de estabelecer análises comparativas quanto ao potencial de provisão de serviços 

ecossistêmicos em cada cenário considerado. Dessa maneira, os cenários foram sendo refinados e 

remodelados ao longo das etapas da pesquisa, tendo como base a interação com participantes do 

GT, especialistas e gestores.  

É, portanto, a partir desse objetivo de pesquisa, e da interação com atores sociais 

envolvidos, que foram definidos os parâmetros dos cenários, tais como: políticas públicas elencadas, 

vetores e suas magnitudes na transição do uso do solo, tipos de sistemas produtivos a considerar, 

horizonte temporal das mudanças propostas e áreas prioritárias para alocação de AUP. 

A comparação entre ganhos e perdas de serviços ambientais relacionados à AUP é 

considerada em três horizontes temporais: 1985, representando o passado, 2019, o presente, e 

2030, projetando a tendência futura na provisão dos serviços. Esse horizonte passado foi assumido 

em função da disponibilidade de imagens do satélite LandSat, utilizado como base pelo MapBiomas 

na confecção de mapas de uso do solo. Quanto às representações futuras, consideraram-se três 

possibilidades futuras: (i) o Business as Usual (BAU), considerada a linha de base em que se mantêm 

os padrões de uso do solo e desenvolvimento urbano constatados na última década; e (ii) os cenários 

alternativos 1 e 2, em que o objetivo é avaliar a contribuição de uma eventual expansão da agricultura 

na metrópole, elencando diferentes áreas prioritárias. Nestes dois últimos cenários são incorporadas 

duas classes de agricultura sustentável — a agricultura orgânica e os sistemas agroflorestais (SAF). 

As diferenças na avaliação dos serviços ecossistêmicos em questão correspondem aos diferentes 

desempenhos biofísicos dos tipos de agricultura considerados. Obviamente que outras modalidades 

poderiam compor mosaicos de diferentes tipos de agricultura nesses cenários 1 e 2, mas foi 

necessário estabelecer um recorte viável dentro do escopo da pesquisa, com restrição aos dois tipos 

indicados pelos atores-chave e que também são previstos em políticas públicas existentes. 

Essas diferenças entre os cenários (1985, 2019, BAU, cenários 1 e 2) são expressas em 

seus respectivos mapas de uso do solo, considerando o recorte da RMSP. Serão detalhadas a seguir 

suas características e limitações. 
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Mapas de uso do solo 

Existe uma diferença na disponibilidade de mapas de uso do solo entre os municípios da 

RMSP, sendo a capital a área da região mais rica em mapeamentos de vegetação e área urbana. 

Constatou-se que os dados que abrangem a região metropolitana integralmente estavam defasados, 

ou dispunham de resolução insuficiente para distinguir a agricultura de menor escala — como é o 

caso do mapa de uso do solo produzido pelo IBGE, cuja grade é de 1 km2. Optou-se pela coleção 5 

do MapBiomas (2020), a qual fornece resolução de 30 m, além da cobertura temporal de 1985 até 

2019. Dessa maneira, espera-se que a análise espacial capture apenas áreas de agricultura que 

superem os 900 m2, com restrições para as áreas agrícolas inferiores, majoritariamente localizadas 

dentro do tecido urbano. 

Mesmo que o mapa de uso do solo do MapBiomas se beneficie de uma rigorosa 

classificação automática supervisionada e do cruzamento com outras bases confiáveis para 

confecção e validação dos produtos finais, há algumas limitações quanto à diferenciação entre as 

classes de agricultura e pastagem. Isso porque o Mapbiomas apresenta uma classificação de uso 

do solo como “mosaico de agricultura e pastagem”, que não diferencia os dois usos. Sendo assim, 

foi realizada a correção do mapa de uso do solo por meio da identificação das áreas de agricultura 

por imagens de satélite (Google Satélite), até que a área de “lavoura temporária” no mapa de uso do 

solo correspondesse aos 12 mil hectares de cultivos temporários declarados no Levantamento de 

Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo (LUPA, 2016/17). Assim, áreas de 

cultivo temporário que tinham sido classificadas como “mosaico de agricultura e pastagem” e 

“pastagem” puderam ser devidamente reclassificadas. 

Nessas bases de dados espaciais há uma limitação quanto à caracterização dos sistemas 

produtivos agrícolas, o que dificulta uma análise da influência do manejo adotado na provisão de 

serviços ecossistêmicos. Se, por um lado, no horizonte de 2019 há uma limitação em indicar se uma 

área é de agricultura orgânica ou convencional, por outro, nos mapas de uso do solo utilizados nos 

cenários futuros é possível assumir tais distinções, alocando uma determinada área a cada sistema 

produtivo de acordo com critérios assumidos.  

Projeções futuras do uso do solo para a RMSP 

O mapa de uso do solo de 2030 é utilizado como base para todos os cenários futuros (BAU, 

cenários 1 e 2). A predição das mudanças futuras no uso do solo foi feita utilizando-se o programa 

Land Change Modeler (TerrSet© 18.31) a partir dos padrões de transição constatados no período 

entre 2008 e 2018. Esse recorte foi adotado por retratar um período de maior estabilidade no 

crescimento da população (0,97% ao ano), após a aceleração vivida até os anos 1980 (4% ao ano) 

(BORIN, 2013, baseado em dados do Censo 1940-2010). O principal vetor de mudança no uso do 

solo nesse período é a urbanização, conforme respaldado pela literatura e por planos setoriais (SÃO 

PAULO, 2020b). Sabe-se que, em uma perspectiva mais ampla, outros vetores impactaram a 

provisão de serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, como é o caso da própria expansão da 

agricultura industrial, influenciada pelas alterações nos padrões de consumo e dietas alimentares. 

No entanto, nos últimos trinta anos percebe-se uma diminuição das áreas agrícolas no entorno da 

metrópole, em função da incorporação de áreas pelos processos de urbanização (ESCOLHAS; 

URBEM, 2020). Dessa maneira, considerou-se a urbanização como o principal vetor da alteração do 

uso do solo, ocupando principalmente áreas destinadas à atividade agrícola. 
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O vetor de urbanização é composto por diferentes variáveis, tais como: (1) modelo digital de 

elevação, (2) malha viária (municipal, estadual e federal) e (3) distância de núcleos de urbanização. 

Baseado nesse vetor e em suas variáveis, cria-se um submodelo de transição que simula as 

alterações no uso do solo com base nas tendências observadas no período em questão (2008-2018). 

Foram assumidas restrições ao crescimento urbano em áreas de Unidades de Conservação das três 

esferas administrativas. 

O algoritmo desse submodelo de transição calcula a probabilidade e a magnitude de 

transições no uso do solo e suas relações com essas variáveis enumeradas (1, 2 e 3), realizando 

uma sequência de testes para aumentar a acurácia dos resultados. Reserva-se metade das 

amostras de transições para teste e a outra metade para aferimento, de acordo com o algoritmo 

adotado. É possível realizar a validação do mapa de uso futuro dentro de um horizonte de 

conhecimento (2019), o que permite detectar possíveis erros e realizar a iteração.  

Cenário Business as Usual: linha de base 

O produto final das projeções futuras de uso do solo compõe este cenário Business as Usual, 

ou linha de base, em que não há uma política efetiva para o fortalecimento da agricultura urbana e 

periurbana e em que o crescimento urbano ocorre no ritmo observado sobre áreas de atividade 

agrícola. Mais do que apontar exatamente onde ocorrerá a mudança no uso do solo, o objetivo desse 

mapa de uso do solo futuro é identificar tendências, de forma a possibilitar uma reflexão sobre as 

possíveis consequências na provisão de serviços ecossistêmicos. A Tabela 12 detalha as premissas 

adotadas para a construção do cenário BAU. 

Tabela 12 - Premissas do cenário Business as Usual (BAU).47 

Cenário BAU 

Premissas Segue as tendências identificadas no período 2008- 2018, tendo a urbanização como principal vetor. 

Áreas 
prioritárias 

Nenhuma; segue as tendências identificadas no período 2008-2018, tendo a urbanização como 
principal vetor, excetuando a expansão em áreas de proteção ambiental. 

Cenários alternativos 1 e 2: áreas prioritárias para expansão de agricultura urbana e 

periurbana sustentável 

Utilizando o mapa de uso do solo gerado para 2030, os cenários 1 e 2 representam 

estratégias distintas para o fortalecimento da AUP provedora de serviços ecossistêmicos. 

Diferentemente do que ocorre no BAU, nos cenários alternativos as áreas prioritárias definem em 

quais locais da RMSP ocorrerá a expansão da AUP. A alocação da AUP foi feita em áreas onde há 

demandas específicas de caráter socioeconômico e ambiental, desconsiderando as Unidades de 

Conservação (UCs) de Proteção Integral. Outras categorias de UCs, como as Áreas de Preservação 

Ambiental, dispõem em seu Plano de Manejo o zoneamento em que a agricultura pode sofrer 

restrições. Muitas dessas unidades ainda não possuem tais planos, ou não se disponibiliza tal 

zoneamento, o que impede que nesses cenários haja um refinamento quanto a essa especificidade. 

No entanto, a expansão da AUP ocorre somente em áreas de agropecuária consolidadas, e não 

 
47 Elaboração própria. 
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sobre áreas florestadas, o que diminui em muito a probabilidade de infringir tais restrições. Essa 

mesma lógica se aplica a outras áreas restritas, como as Terras Indígenas no território. 

 Na Figura 4, estão contidos os indicadores socioeconômicos e ambientais espacializados 

que foram utilizados para gerar as áreas prioritárias de alocação de AUP. De acordo com dados 

elaborados por Escolhas; Urbem (2020), foi possível apontar as áreas onde há menor densidade de 

estabelecimentos que comercializam alimento in natura (açougue, peixaria, varejista de hortifrútis) e 

mistos (supermercado, padaria, restaurante, minimercado, cantina), e que estão fora do raio de 1 km 

de equipamentos públicos de abastecimento (como as feiras e mercadões). O estudo utilizou a 

classificação de estabelecimentos alimentícios privados do Mapeamento dos Desertos Alimentares 

identificados na Relação Anual de Informações Sociais (2018) no território da Região Metropolitana 

de São Paulo. A densidade de estabelecimentos foi calculada com base em uma malha hexagonal, 

representando a sua distribuição de acordo com os dados demográficos do Censo Demográfico de 

2010.48 Por meio da sobreposição da localização de equipamentos públicos de abastecimento e de 

estabelecimentos de comercialização de produtos alimentícios (Mapas A e B da Figura 4) foram 

identificadas áreas de baixa densidade de estabelecimentos de comercialização de produtos in 

natura e mistos. 

Incluindo dados sobre vulnerabilidade social (SEADE, 2013)49  (Mapa C da Figura 4), foi 

possível selecionar as áreas nas quais a expansão ou o fortalecimento da agricultura urbana e 

periurbana poderia compor um caráter mais distributivo na garantia da segurança alimentar e 

nutricional. Esse ajuste em áreas prioritárias visa reforçar a função de segurança alimentar e 

nutricional da agricultura urbana e periurbana apresentada no Capítulo 1 e o princípio de inclusão 

preconizado em TEEB (2018). 

Complementarmente, outras áreas prioritárias foram consideradas apenas no cenário 2. São 

elas: as áreas de “mosaico de agricultura e pastagem” dentro de ilhas de calor com intensidade 

acima de 4o C (Mapa D da Figura 4) (CHAKRABORTY; LEE, 2019); e as áreas morfologicamente 

mais suscetíveis às inundações (Mapa E da Figura 4) (SIURB, 2020). A inclusão dessas outras duas 

áreas prioritárias busca uma aproximação com problemas de gestão urbana, considerando que a 

AUP poderia fornecer serviços ecossistêmicos que contribuem para a regulação hídrica e do 

microclima. São as áreas onde se espera maior impacto socioambiental e que podem ser priorizadas 

por gestores públicos. 

 

 

 

 
48 Os dados utilizados seguem a metodologia do Mapeamento dos Desertos Alimentares no Brasil (CAISAN, 2018) 

com ajuste de maior granularidade. Maiores informações estão disponíveis no Capítulo 3 de Escolhas; Urbem, (2020). 
49 O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social é “uma tipologia que classifica os municípios do Estado de São Paulo 

em grupos de vulnerabilidade social a partir de uma combinação entre as dimensões demográfica e socioeconômica. 
Considerando um conjunto de variáveis, esse indicador permite melhor identificar os fatores específicos que produzem a 
deterioração das condições de vida numa comunidade, auxiliando na definição de prioridades para o atendimento da 
população mais vulnerável”. No total são sete categorias de vulnerabilidade, indo de grau baixo até alto, diferenciando as 
áreas em urbanas, rurais e aglomerados subnormais (Fundação Seade, 2013, p. 4). 
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A Tabela 13 detalha as premissas adotadas para a construção dos cenários alternativos 

propostos. 

Tabela 13 - Premissas dos cenários alternativos.50 

Cenário Cenário 1 Cenário 2 

Premissas Explorar o potencial de provisionamento de 
alimentos e serviços ambientais em áreas 
com carência de oferta de alimentos frescos 
e com alta vulnerabilidade social. 

Explorar o potencial de provisionamento de 
alimentos e de serviços ambientais da agricultura 
urbana e periurbana a partir de metas 
apresentadas em políticas públicas já existentes 
para transição agroecológica (SÃO PAULO, 2020). 

Áreas prioritárias Áreas com baixa densidade de 
estabelecimentos de comercialização de 
alimentos in natura e com alta 
vulnerabilidade social, distinguindo APPs. 

(Mapas A e B da Figura 4) 

1) áreas de com baixa densidade de 
estabelecimentos de comercialização de alimentos 
in natura e com alta vulnerabilidade social; 
2) áreas inundáveis;  
3) ilhas de calor; 
4) transição agroecológica em áreas de horticultura 
já existentes. 
 
(Figura 4) 

 

 

 
50 Elaboração própria. 



 

 

 

 

Figura 4 - Definição de áreas prioritárias para os cenários alternativos. Elaboração própria. A) Mapa da densidade de 
estabelecimentos de comercialização de produtos in natura e misto por 10.000 habitantes; B) Mapa dos equipamentos 
públicos de abastecimento alimentar; C) Mapa do Índice de Vulnerabilidade Social; D) Mapa das ilhas de calor urbanas; 

E) Mapas das áreas suscetíveis de inundação. 



 

Etapa 6 - Engajamento com atores para implementar mudanças e gerar impactos 

A etapa 6 do framework TEEBAgriFood é composta pela divulgação dos resultados da 

pesquisa a fim de engajar os tomadores de decisão e a sociedade de maneira mais abrangente em 

possíveis intervenções favoráveis à sustentabilidade dos sistemas ecoagroalimentares. A pesquisa 

foi apresentada no dia 21 de abril de 2021, no Simpósio Regional da Iniciativa TEEBAgriFood na 

América Latina, intitulado “Proporcionando a valoração da natureza para a transformação dos 

sistemas alimentares” (tradução própria).51 Além disso, como mencionado no início desta seção, a 

metodologia e os resultados preliminares do estudo foram apresentados em diferentes ocasiões 

junto aos gestores e tomadores de decisão. Essa apresentação também foi feita nos grupos de 

trabalho e em reuniões específicas, bem como na discussão sobre a pesquisa em eventos internos 

do Programa TEEBAgrifood Brasil, promovidos pela ONU Meio Ambiente. A publicação do estudo 

busca instigar a reflexão sobre as diferentes interfaces entre políticas públicas em que a AUP pode 

responder às demandas por segurança alimentar e nutricional, inclusão social e provisão de serviços 

ecossistêmicos na RMSP. A publicação do estudo conta, ainda, com um Sumário Executivo 

elaborado para facilitar sua ampla divulgação entre os diferentes públicos. 

Limitações dos materiais e métodos empregados 

A pesquisa fundamentou-se na adoção de métodos acessíveis e replicáveis, tendo como 

objetivo avaliar um leque abrangente de serviços ecossistêmicos relevantes ao contexto urbano. 

Esse escopo implicou escolhas relacionadas à viabilidade e ao grau de precisão dos resultados.  

É fundamental alertar que o estudo não realizou a calibração das modelagens biofísicas 

utilizadas, de modo que os resultados alcançados demonstram mais tendências do que valores 

absolutos. Desta forma, a pesquisa compreende um caráter exploratório. A calibração é feita com 

base em parâmetros específicos medidos em campo, permitindo que os resultados sejam aferidos 

de acordo com o observado na localidade. Ainda que os parâmetros empregados não sejam aferidos 

localmente, entende-se que os resultados entre os diferentes tipos de uso do solo são confiáveis, 

possibilitando uma avaliação relativa, e não absoluta, da provisão dos serviços ecossistêmicos 

(SHARP, 2020). Nesse sentido, será priorizada a análise comparativa dos resultados em valores 

relativos (porcentagem), sendo importante lembrar que os valores obtidos não devem ser 

considerados absolutos, pois podem destoar daqueles observados em campo. 

Para os modelos de regulação de erosão e produção de água, a escolha dos parâmetros 

biofísicos e de todos os insumos necessários para as modelagens foi revisada por especialistas, 

garantindo que as informações empregadas correspondessem ao recorte geográfico da pesquisa. 

Em relação aos modelos urbanos (mitigação de calor e de inundações), que possuem menos 

aplicações no Brasil, foram consultados os seus desenvolvedores (Natural Capital Project), para 

sanar dúvidas quanto à aplicação.  

Em relação aos dados utilizados no modelo, a principal limitação que impacta todos os 

resultados é a resolução do mapa de uso do solo (MAPBIOMAS, 2020), em que determinadas áreas 

 
51 Para mais informações acerca do evento e do conteúdo debatido acessar: http://teebweb.org/news-and-

training/events/teebagrifood-regional-symposia-2021/.  

http://teebweb.org/news-and-training/events/teebagrifood-regional-symposia-2021/
http://teebweb.org/news-and-training/events/teebagrifood-regional-symposia-2021/
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de AUP (inferiores a 900 m²) não são detectadas, deixando muitas hortas comunitárias, quintais 

produtivos e pomares fora da avaliação dos serviços ecossistêmicos. 

Para o modelo de regulação de erosão, processos erosivos importantes não são capturados, 

como erosão em voçoroca e eventos de deslizamentos (SHARP, 2020). Já no modelo de provisão 

de água, a literatura aponta uma série de limitações em relação ao ciclo hídrico. Resultados desse 

modelo enquadram a vegetação como consumidora da água disponível, simplificação refutada por 

autores brasileiros, que por sua vez apresentam evidências sobre as dinâmicas entre a vegetação e 

a atmosfera que promovem o aumento de chuvas a médio e longo prazo, assim como sobre a 

importância para a regulação do ciclo hídrico (LATAWIEC et al., 2018; CARDINAEL, 2020; 

ANDERSON, 2008).  

Já para o modelo de mitigação de inundações, o resultado refere-se a somente um evento 

de chuva, configurando uma limitação importante. A opção adotada nesse caso foi a seleção de 

eventos críticos (chuva de 50 mm) relacionados às mudanças climáticas, e que, portanto, não 

refletem uma dimensão mais cotidiana das enchentes e inundações promovidas pelo acúmulo de 

água ocasionado por sequências de precipitações menores. 

Para os modelos que acumulam mais aplicações na literatura (regulação de erosão e 

produção de água), as informações foram facilmente localizadas em bases de dados públicas. Para 

os modelos urbanos, devido à sua recente disponibilização, há menos aplicações e dados 

disponíveis. Em relação ao modelo de mitigação de calor, os valores para albedo foram encontrados 

dentro da região Sudeste, em estudos esparsos e que não necessariamente correlacionavam os 

valores às classes de uso do solo utilizadas nesta pesquisa, sendo necessário incorporar valores da 

literatura internacional. Para os parâmetros de sombra, sem que houvesse uma literatura específica, 

foram utilizados dados espaciais sobre a cobertura de copas de árvores acima de 5 metros (SEXTON 

et al., 2013). Como o modelo considera árvores acima de 2 metros, há provavelmente uma 

subestimação dos valores de sombra. Já para o modelo de mitigação de inundações o levantamento 

de dados foi facilitado pelo trabalho realizado pela Agência Nacional de Águas (ANA), que 

sistematizou os grupos hidrológicos do solo em um mapa e os correlacionou com as classes de uso 

do solo (ANA, 2018).  

A limitação quanto ao proxy utilizado para definir o serviço de provisão de alimentos é 

relevante, pois esse indicador está circunscrito às classes de uso do solo enquadradas como 

atividades agropecuárias, sem refletir volume ou valor da produção, esforço que foi realizado em 

Escolhas; Urbem (2020) a partir de dados censitários.  

Em relação aos estudos de caso, é importante destacar as limitações inerentes a 

abordagens qualitativas, notadamente a capacidade de generalização restrita que possuem. No 

entanto, assim como em Escolhas; Urbem (2020), a escolha dos casos esteve amparada no conjunto 

de 90 estabelecimentos identificados e categorizados na RMSP, compreendidos como casos típicos 

desse contexto, ainda que careçam de uma análise quantitativa mais abrangente. Os casos 

estudados exacerbam determinados atributos da tipologia, como a maior participação de 

estabelecimentos orgânicos, decorrente da maior abertura desses produtores às entrevistas, além 

de não abrangerem tipos de agricultura urbana não engajados com formas de comercialização. 

Dessa forma, as generalizações são limitadas, não cabendo a extrapolação dos resultados dos 

estudos de caso ao conjunto de agriculturas da metrópole (Idem). O detalhamento dos estudos de 
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caso deve ser considerado no recorte temporal em que foram coletadas as informações, sobretudo 

no que se refere ao impacto da pandemia da Covid-19, sempre destacado no texto. 

Por último, reforça-se a relevância de identificar tais limitações, demonstrando a forma como 

condicionam os resultados alcançados. Dessa maneira, os desafios na interface entre AUP e 

serviços ecossistêmicos são evidenciados nos próprios métodos de avaliação, possibilitando seu 

aprimoramento em estudos futuros tendo em vista as especificidades desse uso do solo.



 

Resultados e discussões 

Inicialmente serão apresentados os resultados da análise dos impactos e dependências de 

capitais por meio dos quatro estudos de caso situados na RMSP. Retomando o que foi apresentado 

na metodologia, tanto a interação com os atores-chave quanto os estudos de caso visaram ancorar 

a avaliação dos serviços ecossistêmicos às especificidades da AUP na metrópole. As práticas e os 

sistemas produtivos verificados nos estudos de caso nortearam a busca por parâmetros específicos 

que alimentaram as modelagens biofísicas, assim como as percepções dos atores-chave foram 

incorporadas ao enquadramento dos cenários futuros.  

A avaliação de serviços ecossistêmicos é detalhada em seguida, com enfoque nas principais 

alterações do uso do solo entre os anos de 1985 e 2019. Essa mesma avaliação é feita para cenários 

futuros, em 2030. O cenário BAU indica quais seriam as tendências futuras para os mesmos 

serviços, no caso de ausência de intervenções ligadas à AUP. No último tópico são apresentados os 

resultados dos cenários alternativos (1 e 2), nos quais se preveem políticas de fortalecimento da 

AUP sustentável, na escala metropolitana e em nível municipal.  

Impactos e dependência de capitais da AUP: estudos de caso 

Os estudos de caso (EC) foram analisados com base no Quadro de Avaliação dos sistemas 

ecoagroalimentares proposto pela iniciativa TEEBAgriFood e detalhado no capítulo de metodologia 

desta pesquisa. Vale retomar os três princípios norteadores do Quadro, que situam a análise 

realizada. No que se refere à universalidade, como já mencionado, a aplicação do Quadro foi 

direcionada especificamente para a avaliação dos sistemas produtivos dos quatro EC na RMSP, 

sem maior aprofundamento nas esferas de distribuição, comercialização e consumo. Dessa forma, 

em relação à abrangência, os fluxos econômicos, ambientais e sociais abordados, bem como a 

análise de dependência e de impactos nos capitais, são focados na esfera de produção, com alguns 

apontamentos acerca da cadeia agroalimentar de forma mais abrangente, como a utilização de 

resíduos orgânicos urbanos para a preparação de insumos e as formas de comercialização. Quanto 

à inclusão, as valorações elaboradas possuem caráter misto, sendo econômicas e não econômicas.  

A seguir serão contextualizados os quatro EC e, posteriormente, detalhados os resultados 

em termos dos impactos e dependências dos capitais humano, social, natural e produzido, bem como 

sua influência nos fluxos de serviços ecossistêmicos.  

Contextualização dos estudos de caso 

Seguindo a tipologia de AUP proposta por Escolhas; Urbem (2020) e descrita na seção 

anterior, os estudos de caso analisados abrangem exemplares da agricultura comercial de médio e 

grande porte (C1), da agricultura comercial familiar (C2), da agricultura multifuncional (C3) e da 

agricultura multifuncional urbana (C4). As imagens de satélite de cada estudo de caso objetivam 

explicitar o contexto territorial onde cada experiência está inserida; no entanto, a sua localização 

explícita não está indicada, com vistas a evitar a identificação dos entrevistados. 

Estudo de caso C1 

 O primeiro estudo de caso compreende duas propriedades situadas em área periurbana do 

município de Embu-Guaçu (Figura 5). Juntas, as duas áreas somam 40 hectares, sendo 10,8 

hectares dedicados à produção hortícola e aproximadamente metade ocupada por cobertura 

florestal, descrita como Reserva Legal (RL) pelo interlocutor. O acesso à terra se deu via sucessão 
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familiar, além de compra gradual de uma parcela da área. O proprietário, que gerencia a atividade, 

também conduz a comercialização, atendendo principalmente a outros comércios, sendo sua família 

vinculada ao empreendimento. Além da família, ao redor de cinquenta funcionários trabalham na 

área. 

A produção é especializada em horticultura orientada a seis tipos de folhas. No início dos 

anos 2000, o sistema produtivo foi dividido em hidroponia e cultivo em campo. O manejo empregado 

é convencional, com uso crescente de diferentes agroquímicos, chegando a alcançar mais de 10 mil 

plantas produzidas por dia. A irrigação em campo é feita via aspersão, ao passo que a estrutura de 

hidroponia conta com 4.800 m² (0,48 hectare) de estufas. As fontes de água são um córrego presente 

na propriedade e um poço tubular voltado à hidroponia. A estrutura de produção conta ainda com 

tratores, implementos agrícolas, caminhões e câmaras frias. 

O escoamento da produção é feito por meio de circuitos longos de comercialização, com 

uma gama de clientes, sendo o proprietário permissionário da Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Uma vez que boa parte de seus clientes são restaurantes 

e outros comércios, a pandemia da Covid-19 impactou negativamente a produção, também em razão 

do aumento dos preços dos insumos agrícolas. Por fim, vale mencionar que boa parte das 

recomendações de adubação e controle de pragas é feita via empresas de comercialização dos 

agroquímicos utilizados. Em termos de organização social, o produtor compõe uma associação de 

produtores rurais do município. 

 
Figura 5 - Imagem de satélite dos arredores do estudo de caso C1. Escala 1:30000.52 

 
52 Google Earth, 2021. 



60 

 

Estudo de caso C2 

O segundo estudo de caso mostra um casal de agricultores recém-engajados na produção 

agrícola. Estão situados em área periurbana do município de Itapecerica da Serra e cultivam ao redor 

de 2.500 m² (0,25 hectare) (Figura 6). A propriedade possui área total de 8 hectares, sendo 

aproximadamente 3 hectares de área florestada em Reserva Legal (RL) e Área de Preservação 

Permanente (APP). O casal reside no local, que é arrendado e por trinta anos não teve uso agrícola. 

As atividades são realizadas em tempo integral pelo agricultor e parcialmente por sua esposa, que 

mantém profissão no setor público.  

A produção é majoritariamente dedicada à horticultura, reunindo dezessete produtos. 

Diferentemente da maioria dos produtores da região, especializados em hidroponia, o agricultor e 

sua esposa adotaram o manejo orgânico, ainda sem certificação ou reconhecimento formal. De toda 

forma, por meio da relação de confiança estabelecida com os consumidores da feira que frequentam, 

o preço pago pelos produtos é equivalente ao de orgânico. Além da compostagem orgânica e da 

produção de adubo verde realizadas no local, os principais insumos adquiridos são fertilizantes 

fosfatados, sulfato de potássio e óleo de neem. O sistema de irrigação é via aspersão, com captação 

feita na nascente do curso d’água que atravessa a propriedade. A estrutura conta ainda com um 

trator, implementos agrícolas, roçadeira costal e câmara fria. 

A comercialização é feita via feira de produtores do município, e aproximadamente 15% da 

produção destina-se ao autoconsumo familiar. Em razão da feira não ter sido interrompida durante 

a pandemia da Covid-19, o efeito foi sentido no aumento da demanda de produtos por parte dos 

consumidores. Por fim, o casal participou de cursos de olericultura orgânica ministrados pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e, além disso, é sindicalizado e mantém contato com a 

Associação de Agricultura Orgânica (AAO). 
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Figura 6 - Imagem de satélite dos arredores do estudo de caso C2. Escala 1:30000.53 

Estudo de caso C3 

O terceiro estudo de caso concentra-se em outro casal de agricultores, situados no limite da 

mancha urbanizada do distrito de Jundiapeba, município de Mogi das Cruzes (Figura 7). A área, de 

7.500 m² (0,75 hectare), está localizada em um assentamento ao lado de aproximadamente 320 

famílias. O casal reside no local desde 2000, e ali cultiva 4.080 m² (0,4 hectare). Ambos se dedicam 

exclusivamente à atividade, sendo que o agricultor passou a receber aposentadoria rural 

recentemente. O acesso ao terreno se deu via programa de reforma agrária, ainda em processo de 

regularização fundiária. É importante mencionar que, por se tratar de uma área de várzea, alguns 

lotes são percorridos por cursos d’água e possuem APP, não sendo esse o caso analisado aqui. 

Também não foram encontradas informações acerca de uma RL comum ao assentamento 

(ANTONACCI, 2018).  

A produção é majoritariamente dedicada à horticultura, apesar de os agricultores possuírem 

um pomar, criarem galinhas e realizarem rotação de cultura em uma área onde produzem milho para 

consumo interno. Ao todo, são 26 canteiros, sendo 80% das mudas produzidas no lote e 20% 

adquiridas. O lote possui ainda barreira física natural em todo o seu entorno para evitar eventual 

contaminação da produção pelos agroquímicos empregados nos lotes vizinhos. O principal insumo 

é o composto orgânico feito na própria área de produção. O lote possui um sistema de irrigação via 

aspersão, cujas fontes de água são oriundas de um poço comum e de uma cisterna capaz de 

armazenar 25 mil litros de água, com possibilidade de captar água de chuva. Por estar situado em 

uma planície aluvial, os períodos de escassez de água são atravessados com certa tranquilidade. 

 
53 Google Earth, 2021. 
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Ainda em relação à estrutura, o casal possui uma pequena estufa para produção de mudas e um 

motocultivador. O manejo adotado é o orgânico, reconhecido via Organização de Controle Social 

(OCS),54 destoando do de seus vizinhos, especializados em horticultura convencional. 

Em relação à comercialização, 70% da produção é escoada via cooperativa local que acessa 

os sistemas de compras públicas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e os outros 30%, via feiras livres. A venda institucional é 

feita por meio de uma das duas cooperativas locais. Durante a pandemia da Covid-19 houve impacto 

principalmente nas entregas por meio do PNAE, que posteriormente foi compensado por editais de 

captação de alimentos para doação. Em relação à feira semanal de que o casal participa, no contexto 

da pandemia os consumidores passaram a buscar os produtos na forma de cestas fechadas 

diretamente no lote dos agricultores. O casal possui histórico familiar e pessoal na agricultura, tendo 

aprimorado as técnicas de produção orgânica e comercialização via cursos do Sistema S.55 

 
Figura 7 - Imagem de satélite dos arredores do estudo de caso C3. Escala 1:30000.56 

 
54 A Lei nº 10.831/2003 define um sistema orgânico de produção e suas formas de avaliação da conformidade, 

compreendidas em três modalidades: a certificação por terceiros, via entidade privada; a certificação participativa, via 
Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC); e o reconhecimento via Organização de Controle Social 
(OCS), em que agricultores organizados e devidamente cadastrados junto ao MAPA realizam seus processos de averiguação 
com acompanhamento de um fiscalizador (LEÃO, 2019). 

55 Trata-se do conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para treinamento profissional, 

assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Fazem parte do sistema S: o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai); o Serviço Social do Comércio (Sesc); o Serviço Social da Indústria (Sesi); e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), e o Serviço Social de Transporte (Sest). Mais informações em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s.      

56 Google Earth, 2021. 
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Estudo de caso C4 

O quarto e último estudo de caso analisa um casal de agricultores que cultivam uma área de 

6.000 m² (0,6 hectare) no corredor sob linhões de energia elétrica do bairro de São Mateus, município 

de São Paulo (Figura 8). A área de produção está localizada dentro da mancha urbana e não inclui 

o lugar de moradia do casal. O envolvimento com a agricultura urbana data de 2010, e atualmente 

os agricultores se dedicam exclusivamente à atividade e à comercialização de seus produtos e de 

outros produtores da região. É importante pontuar o apoio eventual de um diarista para as atividades 

do lote. Segundo o interlocutor da pesquisa, é difícil encontrar mão de obra na região disposta a 

realizar as atividades da produção agrícola de forma periódica no nível de remuneração alcançado 

pelos agricultores. O acesso ao terreno em que trabalham hoje se deu por meio de uma associação 

de produtores locais. Para tal, estabeleceram um contrato de comodato com a empresa 

concessionária de energia responsável pela manutenção da área, o qual carece de atualização no 

momento. 

A produção é especializada em horticultura e conta com mais de cinquenta itens, incluindo 

plantas alimentícias não convencionais (PANCs), além de bananas. O manejo da produção é 

orgânico, com reconhecimento feito via OCS. O principal insumo utilizado é o composto orgânico, 

elaborado localmente a partir de resíduos de poda urbana, de feiras e domiciliares, além de cinzas 

coletadas em fornos de padarias. Esterco e fertilizantes fosfatados são comprados periodicamente. 

A irrigação é feita manualmente, e parcialmente via aspersão, contando com duas fontes de água: o 

sistema de abastecimento público e, mais recentemente, um poço semiartesiano. No entanto, o seu 

custo e a sua disponibilidade são apontados como limitantes para a expansão, a diversificação e o 

aprimoramento da horta, tendo sido a crise hídrica de 2014 um marco problemático na produção, 

incluindo a dos vizinhos, sobretudo em razão do aumento do custo de uso da água via Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Ainda sobre a estrutura, o casal possui 

uma estufa para a produção de mudas. 

Antes da pandemia da Covid-19, a comercialização era feita semanalmente em duas feiras 

de produtores orgânicos locais, uma em uma área comercial privada cedida e outra em um parque 

público. Uma vez por mês, o casal também participava de uma feira organizada pela unidade 

Itaquera do Serviço Social do Comércio (Sesc). Com as medidas de distanciamento social, 

mantiveram-se apenas as vendas na loja aberta no mesmo local de residência, demandando 

adaptações a sistemas de entrega, além da participação em programas de doações organizados 

pela sociedade civil. Além do casal, outros familiares também são consumidores de seus produtos. 

Apesar de o casal possuir histórico na agricultura, o aprimoramento de técnicas de 

horticultura se deu por diversos cursos fornecidos por meio da Casa de Agricultura Ecológica (CAE) 

da Prefeitura Municipal, além de outros vinculados à municipalidade de São Paulo e aos Serviços 

de Aprendizagem do Sistema S.  
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Figura 8 - Imagem de satélite dos arredores do estudo de caso C4. Escala 1:30000.57 

Tabela-síntese 

A Tabela 14 sintetiza o perfil de cada estudo de caso, em termos de localização, área total, 

área produtiva, manejo produtivo, experiência do(a) agricultor(a), acesso ao mercado e condição 

fundiária.  

Tabela 14 - Síntese das informações coletadas nos estudos de caso.58 

Estudo de caso C1 C2 C3 C4 

Localização Periurbana Periurbana Periurbana Urbana 

Área total 40 ha 8 ha 0,75 ha 0,6 ha 

Área produtiva 10,8 ha 0,25 ha 0,4 ha 0,6 ha 

Tipo de agricultura 

segundo Escolhas; 

Urbem (2020) 

Agricultura comercial 

de médio e grande 

porte 

Agricultura comercial 

familiar 

Agricultura 

multifuncional 

Agricultura 

multifuncional urbana 

 
57 Google Earth, 2021. 
58 Elaboração própria. 
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 Estoques e fluxos: análises de dependências e impactos da agricultura  

Como apresentado no Capítulo 1, a abordagem TEEBAgriFood possibilita a análise de 

dependências e de impactos visíveis e invisíveis em termos de capital humano, social, natural e 

produzido nos sistemas ecoagroalimentares. Essa perspectiva permite realizar um balanço entre os 

custos e os benefícios de determinados modelos de produção e distribuição em termos sociais, 

ambientais e econômicos. Nesta pesquisa, o Quadro concentra-se principalmente no elo da 

produção agrícola e descreve: (i) os capitais naturais, sociais e humanos, além de insumos e 

tecnologias implicados nos quatro EC e (ii) os fluxos decorrentes, no qual se situam os serviços 

ecossistêmicos.  

A Tabela 15 apresenta comparativamente os indicadores de cada um dos capitais envolvidos 

no processo de produção, podendo ser eles de caráter qualitativo (em verde), quantitativo (em 

amarelo) ou já monetizado (em azul). 
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Tabela 15 - Quadro de análise de dependências de capitais, de fluxos decorrentes e de impactos gerados nos capitais. 

AVALIAÇÃO DE SISTEMAS ECOAGROALIMENTARES 

Produção agrícola 

Estudo de Caso 1 (C1) Estudo de Caso 2 (C2) Estudo de Caso 3 (C3) Estudo de Caso 4 (C4) 

ESTOQUES 
(mudanças 

nos capitais) 

Capital natural 

Água 
Córrego e poço tubular (com 
outorga de uso) 

Água de nascentes dentro da área 
(com outorga de uso) 

Poço semiartesiano e captação da 
água da chuva (com outorga de uso) 

Poço comum e água tratada 

Solo Diminuição da fertilidade 
A fertilidade está sendo restaurada 
gradualmente 

Solo com fertilidade alta (Escolhas; 
Urbem, 2020) 

A fertilidade está sendo restaurada 
gradualmente 

Cobertura da vegetação e qualidade do 
habitat 

50% da propriedade com vegetação 
nativa 

37% da propriedade com vegetação 
nativa 

17% do lote com pomar 
Sem permissão de cobertura 
arbórea 

Agrobiodiversidade 11 culturas 17 culturas 47 culturas 50 culturas 

Capital produzido 

Construções Galpão para maquinários Residência Residência - 

Maquinários e equipamentos 
Tratores, implementos para trator e 
frota logística 

Trator, implementos para trator, 
roçadeira costal, pulverizador  

Motocultivador 
Mangueira manual, estufa para 
mudas 

Infraestruturas 
4.800 m2 de estufas; estrutura de 
irrigação por aspersão 

Câmara fria, estrutura de irrigação 
por aspersão, estufa 

Estrutura de irrigação por aspersão, 
estufa 

Mangueira manual, estufa 

Subtotal (R$) 564.537 69.900 50.300 38.000 

Capital humano Saúde Uso de agroquímicos Uso de produtos de baixa toxicidade  Uso de produtos de baixa toxicidade 
Uso de produtos de baixa 
toxicidade 

Capital social 

Acesso/Posse da terra Privado Arrendamento: R$ 1.000/mês Assentamento rural 
Área concedida sob linhas de alta 
tensão 

Segurança alimentar (distribuição e 
comercialização) 

Venda para intermediários 
Autoconsumo; venda direta ao 
consumidor 

Autoconsumo; venda direta ao 
consumidor; compras públicas 

Autoconsumo; venda direta ao 
consumidor 

Cooperação social (redes/associações) 
Associação de produtores rurais do 
município 

Sindicato rural 
Cooperativa de produtores rurais do 
assentamento; OCS 

Associação de agricultores da 
região no município; OCS 

Leis e regulações Políticas de crédito rural  
Declaração de Aptidão ao Pronaf; 
PAA; PNAE; Política de Orgânicos 

Declaração de Aptidão ao Pronaf; 
Política de Orgânicos. 

FLUXOS 

Produção agrícola 
Produtos agrícolas (unid/ha/ano) 540.740 67.200 88.553 76.000 

Renda bruta (R$/ha/ano) 402.082 354.300 189.000 235.200 

Insumos comprados 
Mão de obra (R$/ha/ano) -166.756 (custo) Familiar Familiar Familiar + temporária 

Insumos (R$/ha/ano) -79.848 -94.560 -6.250 -41.197 

Serviços 
ecossistêmicos 

Provisão, regulação e culturais 

Provisão de alimentos; regulação do 
clima e do ciclo hidrológico; controle 
de erosão e manutenção da 
biodiversidade 

Provisão de alimentos; manutenção 
da fertilidade do solo e da 
biodiversidade; regulação do clima e 
do ciclo hidrológico; controle de 
erosão 

Provisão de alimentos; manutenção 
da fertilidade do solo e da 
biodiversidade; regulação do ciclo 
hidrológico; interação com o 
ambiente natural; desenvolvimento 
de pesquisas 

Provisão de alimentos; manutenção 
da fertilidade do solo e da 
agrobiodiversidade; interação com o 
ambiente natural; desenvolvimento 
de pesquisas; ações de educação 
ambiental 
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Primeiramente em relação ao manejo do solo, o estudo de caso C1 relata um decréscimo 

constante na fertilidade natural em razão do uso contínuo de agroquímicos (ESCOLHAS; URBEM, 

2020), sendo necessário maior dispêndio com fertilizantes para a reposição de nutrientes. No caso 

da hidroponia, é realizada a substituição completa do solo (capital natural) por toda uma 

infraestrutura de cultivo (capital produzido), o que apresenta tendência à artificialização do processo 

produtivo. Se, por um lado, isso permite maior intensificação produtiva por unidade de área, por outro 

a artificialização implica a impermeabilização do solo por meio das estruturas de estufas. Importante 

mencionar que o manejo convencional em campo também inclui a dependência de longas cadeias 

de fertilizantes minerais. Uma vez que esses fertilizantes são solúveis em água, eles representam 

uma fonte potencial de contaminação do lençol freático e das bacias hidrográficas. Diferentemente, 

o manejo orgânico (C2, C3 e C4) inclui práticas como adubação verde, cobertura do solo, 

compostagem e aplicação de adubos de lenta disponibilização,59 o que favorece a manutenção da 

fertilidade do solo e da qualidade da água. 

A preocupação com a qualidade e a quantidade de água disponível para os plantios tomou 

dimensão mais relevante na RMSP a partir da crise hídrica de 2013 e 2014, estimulando a adoção 

de diferentes estratégias com vistas à redução do consumo de água para a irrigação. Entre os 

estudos de caso, percebem-se duas estratégias gerais: na hidroponia (C1) essa redução é resultado 

da adoção do sistema fechado (com recirculação da água), aumentando a eficiência na aplicação 

de fertilizantes e agroquímicos; para os casos de agricultura multifuncional orgânica (C3 e C4), a 

redução do consumo de água ocorre pela elevação do teor de matéria orgânica no solo, pela 

aplicação de cobertura morta e pelo estímulo ao crescimento do sistema radicular, com regas mais 

espaçadas. Tanto C3 quanto C4 foram impactados pelo período de estiagem em questão, mas de 

maneiras distintas, em razão dos estoques que possuem em termos de capital natural e capital 

produzido. No caso de C3, a crise hídrica foi atravessada contando com as características do solo 

locais (situados em área de várzea), sem maiores impactos na produção. Para C4, além do aumento 

do custo do uso da água adquirida via sistema público de abastecimento, a contenção dos períodos 

de irrigação impactou a produtividade. 

Para além dos momentos de estresse hídrico, a hidroponia demonstra-se mais eficiente 

quando se considera o volume de produção por litro de água consumido. A captação e o 

armazenamento de água da chuva presente em C3 são relevantes, uma vez que ampliam e 

diversificam as fontes de abastecimento desse capital natural. Para o caso da agricultura dentro do 

tecido urbano (C4), a utilização de água tratada para irrigação se mostrou insustentável pelos custos 

dela decorrentes. Ainda em relação à provisão de água, a preservação de nascentes e de cursos 

d’água é marcante nos dois primeiros casos (C1 e C2), nos quais uma porção importante da área é 

coberta por vegetação nativa.60 Esse tipo de vegetação contribui para os serviços de suporte e 

regulação dos processos produtivos, o que inclui a manutenção da biodiversidade e a proteção dos 

mananciais. Essa vegetação pode compor corredores e trampolins ecológicos,61 favorecendo as 

espécies nativas. A despeito do tamanho diminuto dos lotes de C3 e C4, o manejo orgânico de baixo 

impacto, ao lado da diversidade de espécies cultivadas, torna tais sistemas favoráveis à 

 
59 Tanto o composto (húmus) quanto os fertilizantes fosfatados utilizados pelos agricultores orgânicos somente se 

tornam solúveis quando ácidos húmicos do solo e das raízes estão presentes, de maneira que os nutrientes são 
disponibilizados de acordo com a necessidade da planta, evitando processos de lixiviação e eutrofização das águas 
subterrâneas. 

60 Esta característica segue o padrão na RMSP: de acordo com dados do Levantamento de Unidades Produtivas 

Agropecuárias (LUPA, 2017), a média das unidades produtivas possui 56% de vegetação nativa (área de vegetação natural, 
várzea ou reflorestamento). Ver Escolhas; Urbem, (2020), p. 73. 

61 A vegetação nativa em Áreas de Reserva Legal constitui corredores ecológicos sendo definidos como faixas de 

vegetação destinadas a conectar áreas florestais, ao passo que os trampolins ecológicos configuram pequenas ilhas de 
habitat natural que, em um conjunto de fragmentos, compõem pontos de conexão ecológica (METZGER, 2019). 
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biodiversidade. A agrobiodiversidade compõe parte fundamental dos serviços ecossistêmicos, e dela 

dependem processos como a polinização, o controle biológico de pragas e doenças e a ciclagem de 

nutrientes no solo, além do resgate e da promoção de hábitos alimentares culturais locais. 

Embora C1 possua uma área considerável de hidroponia, cuja demanda por agroquímicos 

é baixa, a área de horticultura em campo exige maior aplicação desses produtos, enquanto nos 

outros três EC são utilizados insumos de baixa toxicidade ou obtidos internamente, na área de 

produção. O uso intensivo de agroquímicos de alta toxicidade representa impactos indiretos na 

saúde dos consumidores dos alimentos produzidos e, mais diretamente, na saúde dos agricultores 

e seus funcionários (BURALLI, 2020). No âmbito da produção agrícola, o seu uso exacerbado e sem 

respeito aos protocolos de segurança atinge um dos estoques fundamentais da operação, o capital 

humano, podendo impactar igualmente na qualidade da água e da biodiversidade, o capital natural. 

Acerca disso, dados disponibilizados pelo Sistema Único da Saúde indicam 1.856 notificações de 

intoxicação aguda por agrotóxico na RMSP entre 2007 e 2020,62 sendo 119 em 2019, ano referência 

da pesquisa. A Organização Mundial da Saúde estima que, para cada caso notificado, devem-se 

calcular cinquenta não notificados (CARNEIRO et al., 2012), o que resulta em uma estimativa de 

5.950 intoxicações em 2019 ou 29.800 entre 2007 e 2020 na Região Metropolitana de São Paulo. 

Estima-se, ainda, que a cada US$ 1 gasto na compra de agroquímicos, US$ 1,28 são gerados com 

custos externos no sistema de saúde (SOARES, 2012). 

O capital social é decisivo nos arranjos produtivos nos casos C3 e C4. Em ambos, o acesso 

à terra é fruto de um longo processo de mobilização. Em relação ao C3, as articulações coletivas 

foram feitas junto aos programas de reforma agrária, o que envolveu mais de uma década de 

negociações. Para o C4, as mobilizações visaram a ocupação de terrenos ociosos na cidade por 

meio da agricultura, demandando diálogos entre esferas dos poderes público e privado, mais 

especificamente com a empresa concessionária de energia elétrica, ainda que tais acordos estejam 

defasados. No âmbito produtivo, o modelo C4 viabiliza o acesso a alimentos frescos e de qualidade 

também para as populações do entorno, que é reconhecido como uma região de vulnerabilidade 

social (IDH 0,732),63 bem como o autoconsumo por parte dos agricultores envolvidos e seus 

familiares. No que se refere à comercialização, a criação de mercados locais via feiras ou outras 

modalidades de circuitos curtos de comercialização também se dá pela articulação social, 

envolvendo o poder municipal e a sociedade civil organizada. No caso de C4, tanto a concessão da 

área quanto a iniciativa do centro comercial em fornecer uma feira de alimentos orgânicos também 

implicam o engajamento da esfera privada. 

Os processos participativos de avaliação da conformidade orgânica também evidenciam a 

importância do capital social para os três EC engajados com o manejo orgânico. No caso de C2, a 

relação de confiança construída com os consumidores em feiras permite que a venda dos produtos 

seja em um preço equivalente ao dos orgânicos, muito embora a área ainda esteja em processo de 

transição agroecológica, ainda sem acesso a um dos mecanismos de reconhecimento oficial da 

produção orgânica. Nos casos de C3 e C4, os processos de controle social (OCS) por parte dos 

agricultores, os quais são também sancionados por meio da relação de confiança entre produtor e 

consumidor, permitem que seus produtos sejam vendidos como orgânicos, obtendo vantagens nos 

editais de compras públicas. Quanto a estas, é fundamental o vínculo com cooperativas e outras 

formas de associativismo para a participação nos programas de maior envergadura, como o PNAE 

 
62 Os dados são disponibilizados para os anos de 1978, 1991 e, a partir de 2006, anualmente. Para mais 

informações acessar: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/Intoxbr.def. 
63 Em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Informes_Urbanos/29_Dimensoes_IDH-M.pdf. 

Acesso em: 2 mai. 2021. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/Intoxbr.def
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Informes_Urbanos/29_Dimensoes_IDH-M.pdf
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e o PAA. Diferentemente, as cadeias longas de comercialização demonstram uma premiação abaixo 

do patamar viável a médio e longo prazo, como exemplificado no C1 (ESCOLHAS; URBEM, 2020).  

Vale mencionar que o capital social se expressa, também, via mutirões, sociabilidades e 

construção do conhecimento em torno da atividade agrícola. Os serviços ecossistêmicos culturais 

decorrentes dessas áreas de agricultura retroalimentam tanto o capital social quanto o capital 

humano por meio dos benefícios sociais gerados nesses processos. Em relação ao capital social, as 

visitas escolares, a criação de vínculos na vizinhança e o acolhimento de pesquisas aplicadas 

tendem a aumentar o número de pessoas engajadas nos circuitos curtos de comercialização ou 

outras formas coletivas de apoio à prática. Relativamente ao capital humano, os casos C3 e C4 

proporcionam espaços de educação ambiental e alimentar que são utilizados em circuitos 

educacionais formais, por meio de visitas escolares e de pesquisadores, e informais, através do 

contato com a comunidade local. Quanto a este último ponto, as Casas de Agricultura, o Sistema S 

e as associações de apoio à agricultura desempenham um papel importante de assistência técnica 

e de valorização da atividade agrícola, fortalecendo o capital humano de que depende a agricultura.  

Por fim, se por um lado o C1 tem maior impacto em diversos capitais, por outro, ao 

considerarmos a produção de alimentos, a sua capacidade de provisão é marcadamente elevada. 

Tendo em vista o número de unidades produzidas por hectare ao ano, a sua produtividade 

representa quase seis vezes a da agricultura orgânica (C2, C3 e C4). É válido destacar que a 

diversidade de alimentos colhidos difere entre os casos apresentados, sendo a diversificação e o 

autoconsumo estratégias para os modelos de agricultura multifuncional (C3 e C4). Por outro lado, 

em termos de receita bruta (R$/ha/ano), não se percebe a mesma diferença constatada na produção 

por hectare. A diferença maior se expressa no custo de produção, que, para C1, representa cerca 

de 75% de sua receita, enquanto para os outros casos mantém-se na casa dos 50%. Esse maior 

custo de produção é justificado pelo aumento constante no preço dos insumos externos, 

conjuntamente com os baixos preços recebidos, resultando em uma situação crítica na qual o lucro 

operacional é negativo para o produtor hidropônico convencional (ESCOLHAS; URBEM, 2020, p. 

119).  

Tipologia de agricultura urbana e periurbana e serviços ecossistêmicos 

 A partir da análise dos estudos de caso, é possível destacar os principais serviços 

ecossistêmicos providos pelos tipos de agricultura propostos para a metrópole de São Paulo por 

Escolhas; Urbem (2020). O recurso de elaboração de um quadro tipológico de AUP, ainda que 

restrito aos limites de uma aproximação a experiências reais, permite extrapolar os dados de um 

estudo de caso para outras vivências similares. Com o objetivo de ater-se aos tipos de agricultura 

correspondentes aos EC analisados, trata-se de um esforço de generalização que visa relacionar os 

elementos utilizados na construção da tipologia que geram impactos positivos e negativos nos 

serviços ecossistêmicos.  

Destacam-se os seguintes elementos resultantes da análise de impactos e de dependência 

de capitais realizada em interface direta com os serviços ecossistêmicos: a localização, a escala, o 

manejo empregado, o uso de tecnologias e a mão de obra principal. A seguir, são brevemente 

apontados os principais serviços ecossistêmicos impactados ou favorecidos pelos diferentes tipos 

de agricultura urbana e periurbana da RMSP analisados na pesquisa em relação à paisagem e ao 

sistema produtivo adotado. 
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Paisagem 

A localização e a escala dos estabelecimentos estão diretamente relacionadas à paisagem 

que integram — e, dessa forma, são componentes determinantes dos impactos positivos e negativos 

que os diferentes tipos de agricultura podem gerar nos serviços ecossistêmicos. Se as iniciativas de 

agricultura situadas nos espaços periurbanos possuem áreas mais extensas de produção, devendo 

compor parcela de vegetação interna ao estabelecimento, as experiências de agricultura dentro do 

tecido urbano permitem maior proximidade com o consumidor, além de configurar áreas verdes nas 

cidades.  

Nos casos da agricultura comercial de médio e grande porte e da agricultura comercial 

familiar, a presença de Reserva Legal está associada a diversos serviços ecossistêmicos. Ainda que 

esse fator não componha uma das variáveis na construção da tipologia proposta por Escolhas; 

Urbem (2020), ele está implícito ao porte e à presença de cursos d’água no estabelecimento, como 

previsto no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). A vegetação nativa é capaz de prover diversos 

serviços ecossistêmicos, como a regulação do clima, o controle de erosão, a regulação do ciclo 

hidrológico e a manutenção da biodiversidade. Em relação à agricultura multifuncional, menciona-se 

o serviço cultural de interação com o ambiente natural, na construção de identidades e simbologias 

do “mundo rural” e seus costumes, capazes de valorizar a atividade agrícola em suas múltiplas 

formas. A presença de pomares, comum a esse tipo de agricultura, favorece a regulação do clima, 

a regulação do ciclo hidrológico e a polinização. 

Para a experiência de agricultura multifuncional urbana, o seu posicionamento dentro da 

mancha urbanizada destaca os serviços de manutenção da biodiversidade, ainda que em escala 

local e reduzida, de regulação do microclima e de manutenção do ciclo hidrológico, além da 

incorporação de resíduos. O serviço cultural de interação com ambiente natural também é prestado 

por meio de sociabilidade com a vizinhança, escolares e pesquisadores que frequentam a área de 

produção, fortalecendo os laços sociais, a educação dos cidadãos em relação à pauta ambiental e 

a outras vinculadas à alimentação. O desenvolvimento de pesquisas, como esta, também é 

favorecido por meio desse tipo de iniciativa. Além disso, em razão de sua localização, possui posição 

estratégica na provisão de alimentos.  

Sistemas de produção 

O manejo agrícola, o acesso a tecnologias e o tipo de mão de obra empregados na produção 

também são fatores cruciais que impactam os serviços ecossistêmicos. Em razão de seu porte 

tecnológico, a agricultura comercial de médio e grande porte possui alta capacidade de provisão de 

alimentos. O consumo de água tende a ser elevado, ao mesmo tempo que as estruturas de irrigação 

eficientes possibilitam poupar o recurso por unidade de produção. No caso da hidroponia, em relação 

a outros sistemas de produção hortícola, o serviço de provisão de água é impactado positivamente 

do ponto de vista de sua disponibilidade, em razão da redução no consumo de água por unidade 

produzida. No entanto, a dependência do uso de agroquímicos impacta negativamente esse serviço 

pela infiltração dos componentes de alta toxicidade, que podem atingir as fontes de água 

subterrânea. O mesmo ocorre com o serviço de regulação dos solos, seja pela ação de defensivos 

agrícolas nos organismos que o compõem, seja pela crescente perda de fertilidade constatada, seja 

pelo constante revolvimento e perda do solo. 

O tipo agricultura comercial familiar analisado neste estudo adota o manejo orgânico. Dessa 

forma, o serviço de provisão de água é menos impactado pela aplicação de insumos de baixa 
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toxidade, além de estar associado a tecnologias de irrigação mais eficientes. Da mesma forma, os 

serviços de manutenção da fertilidade do solo e de polinização também são favorecidos pelo manejo 

orgânico. Em relação à provisão de alimentos, a via direta que possui ao consumidor lhe forneceu 

mais estabilidade durante as rupturas decorrentes da pandemia da Covid-19 do que na cadeia de 

abastecimento convencional. Nos casos da agricultura multifuncional, urbana ou não, o manejo 

orgânico está associado à provisão de alimentos de qualidade. Os serviços de manutenção da 

agrobiodiversidade e da fertilidade do solo estão vinculados à diversidade de produtos e ao manejo 

agroecológico de pragas e doenças. Mais especificamente em relação à experiência urbana, o 

serviço ecossistêmico que se destaca por sua escassez é a provisão de água. Isso se dá em razão 

do acesso restrito no ambiente urbano a fontes de água alternativas e a estruturas de irrigação que 

permitam o uso eficiente da água.Por fim, como mencionado na metodologia do estudo, este 

exercício fundamentado na tipologia não pretende representar a totalidade do real da 

heterogeneidade da agricultura urbana e periurbana da metrópole, mas enfatizar particularidades da 

experiência que guardam relação com a multifuncionalidade da agricultura. 

Avaliação dos serviços ecossistêmicos da agricultura urbana e periurbana na RMSP 

Com base nas práticas e manejos constatados nos estudos de caso foi possível adotar 

parâmetros biofísicos na literatura mais bem ajustados à realidade local, e assim, a partir das 

modelagens adotadas, avaliar o potencial de provisão dos cinco serviços ecossistêmicos (provisão 

de alimentos, mitigação de inundações, mitigação de calor, produção de água e regulação de erosão) 

na metrópole de São Paulo. O resultado dessa avaliação é apresentado por meio de uma análise 

comparativa entre diferentes horizontes temporais (1985, 2019 e 2030), e sintetizado na Figura 9. 

Essas variações nas provisões serão analisadas em detalhes nos tópicos seguintes.   
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Figura 9 – Mapa da Provisão dos Serviços Ecossistêmicos (regulação de erosão, produção de água, mitigação de calor e mitigação de inundações) na RMSP para 
os cenários 1985, 2019, BAU e cenários 1 e 2. Elaboração própria 
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Mudanças no uso do solo para a Região Metropolitana de São Paulo 

A principal variável entre esses diferentes horizontes temporais e seus respectivos cenários 

é o uso do solo. Os mapas de 1985 e 2019 (Figuras 10 e 11) são baseados em MapBiomas (2020). 

As mudanças no uso do solo no período de 1985 e 2019 se refletem na alteração da provisão de 

serviços ecossistêmicos, sendo relevantes ao presente estudo as dinâmicas relacionadas às áreas 

de agricultura e pastagem.  

Ao considerar a variação líquida das mudanças no uso do solo entre 1985 e 2019, identificou-

se que a classe “mosaico de agricultura e pastagem” foi a que perdeu mais área, 31 mil ha, seguida 

de “formação florestal” e “pastagem”, que perderam, respectivamente, 13 mil e 10 mil ha, enquanto 

a classe “infraestrutura urbana” cresceu 52 mil ha (Tabela 16). É possível rastrear tais mudanças 

entre classes de uso do solo, ou seja, a mudança de um tipo de classe para outra. No eixo vertical 

tem-se o ano de 2019, enquanto o eixo horizontal representa 1985, sendo as interseções entre os 

eixos a magnitude de hectares alterados entre as classes em questão.  

Na Figura 12 estão distinguidas as principais classes de uso do solo que contribuíram para 

a expansão do tecido urbano (formação florestal, floresta plantada, mosaico de agricultura e 

pastagem, pastagens), o que aponta para um padrão de crescimento concentrado nas franjas da 

mancha urbana. Esses dados indicam uma expansão urbana nos municípios em torno da capital 

paulista e em áreas de agricultura e pastagem, totalizando, entre os anos de 1985 e 2019, uma 

redução de 22% nas áreas agrícolas (ESCOLHAS; URBEM, 2020 p. 34). 

Tabela 16 - Mudanças no uso do solo entre os anos de 1985 e 2019.  

Classes de uso do solo Formação 

florestal

Floresta 

plantada Pastagem

Mos.de 

agricultura/p

astagem Área urbana

Outra área 

não vegetada

Afloramento 

rochoso Mineração

Rio, lago e 

oceano

Lavoura 

temporária TOTAL (ha)

Formação florestal 324143 532 8182 28618 106 216 3 19 245 132 362363

Floresta plantada 10198 4451 3713 7609 0 1 0 0 1 145 26141

Pastagem 4326 53 22303 7548 14 91 1 46 4 369 34768

Cana 11 1 1 8 0 0 0 0 0 0 22

Mos. de agricultura e pastagem 34002 180 27962 75110 132 772 9 221 211 892 139538

Área urbana 13303 20 10435 31400 148727 1656 2 257 365 255 206423

Outra área não vegetada 292 0 176 406 2 170 0 60 21 9 1136

Afloramento rochoso 37 0 1 58 0 3 11 0 0 0 110

Mineração 97 0 44 61 7 7 0 755 6 3 980

Rio, lago e oceano 2588 1 82 1294 22 244 4 28 17896 14 22176

Lavoura perene 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Soja 9 2 0 26 0 0 0 0 0 14 51

Lavoura temporária 382 3 1351 860 1 8 0 11 2 191 2811

TOTAL (ha) 389389 5243 74251 152996 149010 3167 30 1399 18751 2026 796519

20
19

1985
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Figura 10 - Mapa de uso do solo da RMSP em 1985.64  

 

Figura 11 - Mapa de uso do solo da RMSP em 2019.65

 
64 Adaptado com base em MapBiomas (2020). 
65 Adaptado com base em MapBiomas (2020). 
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Figura 12 - Classes de uso do solo de 1985 que contribuíram para expansão da classe de infraestrutura urbana 

no período de 2019. 

A provisão de serviços ecossistêmicos na RMSP entre 1985 e 2019 

Com base nessas mudanças no uso do solo entre 1985 e 2019 os resultados das 

modelagens biofísicas espacialmente explícitas apontam para uma queda no fornecimento dos cinco 

serviços ecossistêmicos avaliados (provisão de alimentos, produção de água, mitigação de 

inundações, mitigação de calor e regulação de erosão). Detectar as variações na provisão de cada 

um dos serviços ecossistêmicos será fundamental para posteriormente identificar a contribuição da 

agricultura sustentável nos cenários alternativos (cenários 1 e 2). 

Entre 1985 e 2019, os serviços de mitigação de calor e inundações tiveram uma queda de 

aproximadamente 5% (Figura 13 e Tabela 17), o que corrobora o agravamento, nesse intervalo 

temporal, dos fenômenos de ilhas de calor e enchentes recorrentes, apontados por Marengo et al. 

(2020). Nesse período, houve um crescimento de 1.490 para 2.064 km² da mancha urbana, o que 

representa um aumento de 18% para 26% no total do território da RMSP. Nessas áreas predominam 

as superfícies não vegetadas, incluindo estradas, vias e construções, com baixa permeabilidade, o 

que prejudica a infiltração de água no solo e, ao mesmo tempo, favorece o aumento da temperatura 

no solo e no ambiente. De acordo com os resultados da pesquisa, para os municípios da RMSP 

registrou-se em média o aumento de 1o C na temperatura média.66 A literatura aponta que em São 

Paulo o acréscimo de 1o C acima da temperatura média corresponde a um aumento de 3,46% da 

mortalidade geral e de 3,26% das cardiovasculares e respiratórias (MCMICHAEL et al., 2008; 

BARROS; LOMBARDO, 2016). Quanto à perda no serviço de mitigação de inundações, significa 

dizer que, considerando uma chuva forte de 50 mm,67 são 14 milhões de m³ a mais de escoamento 

 
66 Para o período estudado. 
67 Em Nobre et al. (2011, p. 242), contabilizou-se um aumento nos totais de chuvas acima de 50 mm/dia, algo 

praticamente inexistente na década de 1950, com recorrência de duas a cinco vezes por ano na cidade de São Paulo. 
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superficial com o potencial de ocasionar enchentes e inundações. 

 

Figura 13 - Provisão de serviços ecossistêmicos na RMSP: um comparativo entre 1985 e 2019. A linha azul 
representa o ano de referência 1985, enquanto a laranja, 2019. Os eixos expressam a variação em porcentagem 
dos serviços ecossistêmicos. 

Tabela 17 - Resultados quantitativos para a provisão dos cinco serviços ecossistêmicos nos anos de 1985 e 

2019. 

Serviço ecossistêmico 1985 2019 Diferença (%) 

Provisão de alimentos (mil ha) 229,2 177,1 -22,70 

Produção de água (m3/s) 67,4 50,7 -24,7 

Mitigação de inundações (milhões m3) 325,3 310,9 -4,41 

Mitigação de calor (índice mitigação calor) 0,395 0,373 -5,49 

Regulação de erosão (milhões de ton/ano) 313,7 313,6 -0,03 

 

Outro serviço impactado é o de regulação de erosão, sendo esse indicador considerado pela 

capacidade de retenção de sedimentos pela paisagem. Os resultados mostram uma leve perda entre 

1985 e 2019, abaixo de 1%. Ainda que esse resultado não aponte para uma perda tão marcada 

como nos outros serviços, a variação em outros indicadores revela uma situação mais contrastante.  

A qualidade da água pode ser comprometida pelo aporte de sedimentos nos corpos d’água, 

que resulta em gastos adicionais de tratamento e dragagem. Por isso, o modelo utilizado fornece 

indicadores complementares que permitem estimar a exportação de sedimentos aos cursos d 'água. 
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Indica-se uma perda potencial de solo entre 70 e 80 ton/ha/ano,68 o que na literatura se considera 

uma taxa alta (PEREIRA, 2014; VALENTE et al., 2001). Sendo a taxa natural de perda de solo em 

torno de 2,4 ton/ha/ano, equivalente à taxa anual de formação de solo (SILVA, DA; ALCARDE; 

HITOMI, 2011), os níveis encontrados mostraram-se insustentáveis. É importante considerar que 

parte dessa perda de solo é retida no ambiente terrestre (retenção de sedimentos), enquanto a 

exportação de sedimentos aos corpos d’água é o que impacta diretamente na qualidade da água e 

na dinâmica dos cursos d’água. Em relação a 1985, essa exportação de sedimentos aos cursos 

d’água em 2019 é 1,5% maior. Essa maior quantidade de sedimentos na água acarreta um aumento 

na turbidez e também indica processos de assoreamento de rios e grandes represas da RMSP, 

gerando custos para a sociedade. Segundo Costa et. al. (2013), somente nos dois principais cursos 

d’água da RMSP, os rios Tietê e Pinheiros, são gastos anualmente R$ 160 milhões com o 

desassoreamento. 

Os resultados para o serviço de produção de água seguem os limites das bacias 

hidrográficas, e não as fronteiras municipais. Dessa forma são apresentados apenas os da Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê, considerando que esta abarca mais de 70% do território da RMSP, onde 

residem 20 milhões de habitantes (FABHAT, 2019). O indicador desse serviço, a oferta líquida de 

água (m3/s), expressa a produção menos o consumo de água, tendo registrado uma queda de 24,7% 

entre 1985 e 2019. Essa queda se explica, principalmente, pelo aumento no consumo de água que 

acompanha o crescimento urbano. A situação pode ser observada nas franjas da cidade, onde 

ocorreu a expansão urbana sobre áreas agrícolas. As sub-bacias, que anteriormente possuíam um 

saldo positivo na produção de água, tornaram-se deficitárias, a exemplo da sub-bacia 191 (ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2013), destacada na Figura 14. Essa unidade hidrográfica abrange parcialmente 

os municípios de Osasco, Carapicuíba e Cotia, justamente onde a área urbana cresceu de 50% para 

85% dentro da sub-bacia. Deve-se lembrar que os resultados do modelo de produção de água 

abrangem apenas a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT), enquanto o sistema de abastecimento 

da RMSP captura água em pontos específicos e faz uso de uma série de transposições que importam 

água de outras bacias (BICUDO et al., 2020).

 
68 Estes valores devem ser considerados com cautela já que não foi feita a calibração do modelo com dados 

coletados em campo. Entretanto, outros estudos no estado de São Paulo utilizaram a mesma modelagem biofísica e 
realizaram a calibração, chegando a valores próximos dos apresentados neste estudo: 70,4 ton/ha/ano para perda de solo 
(LATAWIEC, 2018).  
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Figura 14 - Mudanças no uso do solo na sub-bacia hidrográfica 191 e a produção de água, entre os anos de 
1985 e 2019. Nesse período, a área urbana cresceu de 50% para 85% na sub-bacia, o que gerou aumento do 
consumo de água acima de sua capacidade de produção. 

Os resultados da presente pesquisa apontam para uma vazão anual de 141 m3/s (sem 

descontar o consumo) em 2019 na BHAT, o que seria capaz de suprir a demanda atual de 85 m3/s 

da RMSP, e mesmo das projeções para 2050, em que ocorrerá um salto para 97 m3/s (FABHAT, 

2016). No entanto, a qualidade da água produzida dentro da mancha urbana é comprometida pela 

falta de saneamento básico, enquanto a infiltração da água é limitada devido à impermeabilização 

do solo, o que prejudica a recarga das fontes de água e a regulação do ciclo hídrico. Por conta 

desses fatores, entre outros, diminui muito a possibilidade de utilizar a água produzida nessa bacia 

para o abastecimento. Ao mesmo tempo, essa água indisponível ao consumo, mas ocasionalmente 

presente na drenagem, traz problemas à gestão urbana em períodos de vazão máxima, na forma de 

inundações. Outro ponto de atenção é referente à sazonalidade das precipitações, algo que a 

modelagem biofísica utilizada tem limitações em capturar, por ser um balanço anual. Como aponta 

Bicudo et al. (2020), a demanda total é o dobro da vazão mínima constatada na BHAT (39 m3/s), o 

que deflagra uma situação muito crítica, na qual a disponibilidade hídrica por habitante ao ano é 

menor do que em áreas do Semiárido nordestino que enfrentam longas estiagens, por exemplo. Com 

tal margem apertada entre produção e consumo de água, em condições de estiagem prolongada 

pode haver falta de abastecimento, e também em situações regulares em que há menor precipitação, 

como os invernos.  

Ao analisar as mudanças entre 1985 e 2019 na provisão de serviços ecossistêmicos, é 

possível verificar que alguns municípios acumulam mais perdas que outros. O balanço entre a 

alteração positiva ou negativa resulta num gradiente que expressa o acúmulo de perdas ou ganhos 

em serviços ecossistêmicos (Figura 15).69 A fim de complementar a análise, a Tabela 18 detalha 

 
69 As modelagens urbanas e de regulação de erosão permitem a possibilidade de interpretar os resultados a partir 

dos valores do pixel (ou célula do raster), sendo possível realizar sua agregação também por unidades administrativas. No 
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quais serviços declinaram, utilizando-se de setas vermelhas e verdes. Estas indicam se houve, 

respectivamente, diminuição ou aumento em determinado serviço específico, enquanto o traço 

amarelo mostra que não houve alteração.  

O maior acúmulo em perdas de serviços ecossistêmicos ocorreu nas franjas da mancha 

urbana, em onze municípios ao redor da capital, tendo relação com a conversão de áreas agrícolas 

e florestais em tecido urbano. Nos casos de Osasco, Poá, Diadema, São Caetano do Sul, Taboão 

da Serra e Carapicuíba, as perdas não são tão destacadas, porque desde a década de 80 esses 

municípios já têm suas áreas urbanas consolidadas. 

O município de Salesópolis é o único em que se acumularam mais ganhos do que perdas. 

Isso pode ser explicado pelo baixo crescimento urbano, somado à conversão de pastagens em 

silvicultura. Esse reflorestamento é, portanto, o principal responsável pela melhoria nos serviços de 

mitigação de calor e de inundações. Também nas sub-bacias que compreendem Salesópolis e 

Biritiba-Mirim, a substituição da agricultura pela silvicultura diminuiu a necessidade de irrigação, 

criando um saldo positivo na produção de água em relação a 1985.  

 

Figura 15 - Mapa das alterações na oferta de serviços ecossistêmicos por município da Região Metropolitana 

de São Paulo, comparando os anos de 1985 e 2019. 

  

 
entanto, o resultado da produção de água é obrigatoriamente expresso por meio dos limites de bacias hidrográficas. De 
maneira a compatibilizar este último serviço com uma análise por unidade administrativa, foi efetuada uma leitura detalhada 
das sub-bacias hidrográficas que intersectam os municípios, a fim de verificar a tendência de aumento ou diminuição na 
produção de água. 
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Tabela 18 - Municípios com perdas e ganhos nos serviços ecossistêmicos entre os anos de 1985 e 2019. 

  

Município

Produção de 

Água 

(tendência*)

Regulação 

de Erosão 

(%)

Mitigação de 

Calor         

(%)

Mitigação de 

Inundações 

(%)

Provisão de 

Alimentos 

(%)

Arujá -1 0,35 -6,48 -7,06 -23,00

Barueri -1 1,41 -12,50 -14,38 -67,57

Biritiba-Mirim 1 -0,22 1,11 -2,01 -18,36

Caieiras -1 -0,40 -2,23 -4,86 -42,64

Cajamar -1 -0,84 -13,38 -5,53 24,64

Carapicuíba -1 0,44 -16,68 -16,25 -71,34

Cotia -1 -0,47 -3,53 -5,68 -22,32

Diadema -1 0,34 -4,81 -4,50 -65,35

Embu -1 0,54 -8,19 -8,80 -36,08

Embu-Guaçu -1 0,00 -3,04 -2,27 0,02

Ferraz de Vasconcelos -1 -0,74 -16,99 -10,65 -22,52

Francisco Morato -1 -0,61 -12,33 -6,89 -30,66

Franco da Rocha -1 -0,75 -5,32 -3,29 -8,58

Guararema -1 -0,04 5,51 -2,02 -18,72

Guarulhos -1 0,14 -6,87 -7,66 -57,04

Itapecerica da Serra -1 0,19 -1,63 -4,56 -23,15

Itapevi -1 0,09 -1,85 -8,14 -36,91

Itaquaquecetuba -1 -0,82 -23,31 -18,56 -48,05

Jandira -1 -0,08 -24,27 -20,11 -73,32

Juquitiba -1 0,02 -0,09 -0,24 -4,73

Mairiporã -1 0,04 -0,05 -1,39 -9,76

Mauá -1 0,21 -13,61 -10,15 -51,84

Mogi das Cruzes -1 -0,02 -3,64 -5,37 -15,47

Osasco 0 0,41 -12,98 -10,20 -85,00

Pirapora do Bom Jesus -1 0,06 1,41 -1,35 -13,39

Poá -1 0,45 -13,94 -11,47 -62,31

Ribeirão Pires -1 0,34 -4,55 -4,98 -30,26

Rio Grande da Serra -1 0,04 -3,72 -3,32 -16,96

Salesópolis 1 0,39 6,76 -1,18 -42,44

Santa Isabel -1 -0,50 0,46 -1,33 -3,19

Santana de Parnaíba -1 -0,08 -7,05 -8,85 -31,61

Santo André -1 0,15 -1,58 -2,25 -51,41

São Bernardo do Campo -1 0,23 -2,21 -3,75 -45,03

São Caetano do Sul -1 0,00 0,00 -0,13 0,00

São Lourenço da Serra -1 0,00 0,09 -0,31 -7,18

São Paulo -1 0,10 -5,35 -5,41 -41,89

Suzano -1 -0,31 -9,11 -8,19 -18,55

Taboão da Serra -1 0,22 -9,48 -6,69 -66,96

Vargem Grande Paulista -1 -1,61 -15,41 -14,43 -27,62

Alteração na provisão de serviços ecossistêmicos entre 

1985 e 2019 na Região Metropolitana de São Paulo
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Cenários futuros: o potencial de provisão de serviços ecossistêmicos  

Cenário Business as Usual 

O cenário Business as Usual (BAU) foi simulado para 2030, a partir das transições no uso 

do solo constatadas na última década (Figura 16), conforme descrito no item 2.5 do Capítulo 2. Nele, 

o crescimento urbano ocorre em 12 mil hectares, principalmente sobre áreas de mosaico de 

agricultura e pastagem (7.300 ha) e áreas florestadas (4.700 ha) (Tabela 19). Essa expansão é 

corroborada em projeções internacionais que apontam um crescimento populacional de 2 milhões 

até 2030, chegando próximo ao total de 24 milhões para a RMSP (UN-DESA, 2018). Além do 

crescimento urbano, o BAU também considera 5% de desmatamento em relação a 2019, que ocorre 

principalmente fora de áreas de proteção ambiental. 

Tabela 19 - Mudanças no uso do solo entre 2019 e BAU. 70 

 

Em relação a 1985, o cenário BAU segue a tendência de queda na provisão de serviços 

ecossistêmicos, principalmente quanto à produção de água (-28%) (Figura 17). O crescimento 

urbano de 12 mil hectares aumentará o consumo de água em 2.500 l/s, o que corresponde ao volume 

necessário para abastecer anualmente 600 mil residências normais.71 Somente esse acréscimo no 

consumo representa 6% do total de água disponível em estações do ano mais secas (39.000 l/s) 

(BICUDO et al., 2020), favorecendo a tendência da bacia em se tornar cada vez mais importadora 

de água. 

Quanto à queda na mitigação de calor (-7,4%) (Tabela 20), outros indicadores 

complementares apontam o aumento de 1,6o C na temperatura média nos municípios da RMSP, em 

relação ao ano de 1985. Já para regulação da erosão, os indicadores complementares apontam que 

a perda de solo e a exportação de sedimentos são, respectivamente, 9% e 22% maiores que em 

1985. A diferença entre os sedimentos exportados para os cursos d’água entre 1985 e BAU é de 1,3 

milhão de toneladas, o que corresponde a 100 mil caminhões basculantes72 de solo a mais. Em 

relação à dragagem, procedimento que compõe parte das estratégias de desassoreamento, são 

calculados R$ 28,60 por tonelada retirada da água 73. 

 
70 Elaboração própria. 
71 De acordo com a Sabesp (2016), uma residência normal consome 10 mil litros por mês.  
72 Foi considerado que cada caminhão basculante comporta 13 toneladas 
73 O valor de referência foi obtido em GAEA; Latawiec (2018) e atualizado de acordo com o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) para Março de 2021. 

Classes de uso do solo Formação 

florestal

Floresta 

plantada Pastagem Cana

Mos.de 

agricultura/ 

pastagem Área urbana

Outra área não 

vegetada

Afloramen

to rochoso Mineração

Rio, lago e 

oceano

Lavoura 

perene Soja

Lavoura 

temporária TOTAL (ha)

Sem dados 573 17 22 0 111 8 0 1 0 9 0 0 0 838

Formação florestal 312539 3811 1436 0 23895 2134 54 20 14 894 1 0 151 344953

Floresta plantada 3116 20996 145 1 1087 11 0 0 0 2 0 17 21 25398

Pastagem 1678 55 23575 0 6786 270 13 3 13 72 0 0 160 32629

Cana 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Mos. de agricultura e pastagem 34680 902 7311 11 87565 4992 352 23 108 1269 0 3 805 138029

Área urbana 6824 225 853 2 11226 197860 111 4 245 311 0 0 586 218251

Outra área não vegetada 102 1 7 0 351 86 534 0 13 16 0 0 3 1113

Afloramento rochoso 30 0 4 0 53 0 1 51 0 1 0 0 15 155

Mineração 23 0 17 0 119 104 40 0 752 8 0 0 5 1067

Rio, lago e oceano 1501 4 8 0 758 253 20 0 9 19562 0 0 29 22143

Lavoura perene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Soja 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 1 25

Lavoura temporária 384 44 356 2 1516 105 10 0 7 5 0 10 9495 11935

TOTAL (ha) 361450 26058 33734 20 133469 205825 1135 103 1161 22149 1 50 11272 796540

B
A

U

2019
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Figura 16 - Mapas de uso do solo da RMSP do cenário BAU para o ano de 2030.74 

Entre 1985 e BAU, o decorrente aumento na impermeabilização do solo diminuirá em 5,5% 

a infiltração de água, correspondendo, em caso de chuvas fortes (50 mm), a 17 milhões de m3 de 

água a mais nas vias de drenagem, volume que equivale ao de 21 piscinões como o de 

Guamiranga.75 Em São Paulo, chuvas com volumes inferiores causam pontos de alagamentos na 

cidade, sendo que na última década foram registrados de dois a cinco dias por ano com volume 

acima de 50 mm na RMSP (MARENGO et al., 2020). O fenômeno está relacionado às mudanças 

climáticas, ao espraiamento e ao modelo de urbanização e, também, à variabilidade climática natural. 

Por fim, os danos em construções e infraestruturas urbanas ocasionados por enchentes e 

inundações também significam custos para a população. 

A área de agricultura em BAU cresce devido à taxa de desmatamento considerada, alterando 

positivamente o serviço de provisão de alimento. No entanto, é válido reforçar que o proxy utilizado 

não permite inferir que isso signifique necessariamente um aumento no volume de alimentos 

produzidos. 

 
74 Elaboração própria. 
75 O piscinão de Guamiranga foi inaugurado em 2017, com volume para 850 mil m3, sendo o maior do município de 

São Paulo e custando R$ 160 milhões. http://www.capital.sp.gov.br/noticia/maior-piscinao-da-cidade-de-sao-paulo-e-
inaugurado-na-zona-leste-1. 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/maior-piscinao-da-cidade-de-sao-paulo-e-inaugurado-na-zona-leste-1
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/maior-piscinao-da-cidade-de-sao-paulo-e-inaugurado-na-zona-leste-1
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Figura 17 - Provisão de Serviços ecossistêmicos na RMSP: um comparativo entre 1985, 2019 e BAU. A linha 
azul representa o ano de referência 1985, enquanto a laranja, 2019, e a vermelho-escura, o BAU. Os eixos 
expressam a variação em porcentagem dos serviços ecossistêmicos. 

Tabela 20 - Resultados quantitativos para a provisão dos cinco serviços ecossistêmicos nos anos de 1985 e 

2019 e BAU. 

Serviço ecossistêmico 1985 2019 BAU 

Provisão de alimentos (mil ha) 229,2 177,1 181,3 

Variação (%)* 0,0 -22,7 -20,8 

Produção de água (m3/s) 67,4 50,7 48,2 

Variação (%)* 0,0 -24,7 -28,5 

Mitigação de inundações (milhões de m3) 325,3 310,9 307,3 

Variação (%)* 0,0 -4,4 -5,5 

Mitigação de calor (índice de mitigação de calor) 0,395 0,373 0,365 

Variação (%)* 0,0 -5,5 -7,4 

Regulação de erosão (milhões de ton/ano) 313,7 313,6 315,0 

Variação (%)* 0,0 -0,03 0,4 

Cenários alternativos 

O recorte feito a partir de áreas de baixa densidade de estabelecimentos de comercialização 

de alimentos frescos e saudáveis (ESCOLHAS, 2020; CAISAN, 2018) e com alta vulnerabilidade 

social (FUNDAÇÃO SEADE, 2013), excluindo UCs de Proteção Integral, aponta para uma área de 

167 mil hectares na RMSP, distribuídos entre todas as classes de uso do solo (60% de formações 

florestais, 4% de infraestrutura urbana, 31% de áreas agrícolas, 4% de rios e lagos). Desse total, 

foram identificados 52 mil hectares em áreas agrícolas consolidadas (em sua maioria pastagens e 
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mosaicos de agricultura e pastagem) como passíveis de transição para agricultura sustentável. Essa 

área prioritária e seus usos do solo estão indicados na Figura 18. 

 

Figura 18 - Uso do solo da área prioritária com baixa oferta de alimentos frescos e saudáveis e com alta 
vulnerabilidade social na RMSP utilizada nos cenários 1 e 2. A área total é de 167 mil hectares, sendo a área 
disponível para transição para AUP sustentável de 52 mil hectares, pois engloba apenas as classes 
agropecuárias: pastagem, cana-de-açúcar, mosaico de agricultura e pastagem, lavouras perenes, soja, outras 
lavouras temporárias.76 

 

Como mencionado na metodologia, o Índice Paulista de Vulnerabilidade (FUNDAÇÃO 

SEADE, 2013) se baseia em dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010), possibilitando aprofundar 

o entendimento sobre a condição de vulnerabilidade social. Nas áreas indicadas na Figura 18, 

estimam-se: 363 mil habitantes, dos quais aproximadamente 51 mil moradores estão situados em 

aglomerados subnormais;77 7% dos domicílios não apresentam renda per capita; R$ 470 de renda 

média para mulheres responsáveis pelos domicílios; proporção de 10% de crianças nessa 

população. De maneira a explorar o potencial da agricultura para provisão de serviços 

ecossistêmicos nessas áreas com carência na oferta de alimentos frescos e com alta vulnerabilidade 

social, foram considerados dois cenários alternativos: no primeiro explora-se o potencial máximo de 

transição para agricultura sustentável, considerando os 52 mil hectares disponíveis; no segundo, se 

estabelece uma transição menor, a partir de uma proporção sugerida em políticas públicas 

(GOVERNO DE SÃO PAULO, 2020), em 5,4 mil hectares, acrescentando outras áreas prioritárias 

como aquelas suscetíveis a inundações e em ilhas de calor.  

 
76 Elaboração própria. 
77 De acordo com o IBGE (2010b, p. 8), aglomerado subnormal é um conjunto constituído de, no mínimo, 51 

unidades habitacionais (barracos, casas etc.) carentes em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo 
ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma 
desordenada e/ou densa. 
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Na Tabela 21 são detalhadas essas diferenças entre os cenários BAU, 1 e 2, especificando-

se as diferenças entre as magnitudes de transição no uso do solo e as áreas prioritárias. 

Tabela 21 - Caracterização dos cenários futuros: premissas, áreas prioritárias e magnitude de transição do solo. 

Elementos dos 
cenários 

BAU Cenário 1 Cenário 2 

Premissas Segue tendências identificadas 
no período 2008-2018, tendo a 
urbanização como principal vetor. 

Explorar o potencial máximo de 
provisionamento de alimentos e serviços 
ambientais em área com carência de oferta 
de alimentos frescos e com alta 
vulnerabilidade social. 

Explorar o potencial de provisionamento de 
alimentos e serviços ambientais da 
agricultura urbana e periurbana a partir de 
metas apresentadas em políticas públicas já 
existentes. 

Uso do solo 43% de formações florestais, 28% 
de infraestrutura urbana, 22% de 
áreas agrícolas 

43% de formações florestais, 27% de 
infraestrutura urbana, 23% de áreas 
agrícolas 

43% de formações florestais, 28% de 
infraestrutura urbana, 22% de áreas 
agrícolas 

Áreas prioritárias A urbanização ocorre 
principalmente em áreas 
agrícolas, próxima a áreas já 
urbanizadas, vias públicas e em 
baixa declividade. Há restrição 
para crescimento urbano em 
áreas de preservação. 

Áreas com baixa densidade de 
estabelecimentos de comercialização de 
alimentos in natura e com alta 
vulnerabilidade social (52 mil ha), sendo 
12,5 mil ha de SAFs em APPs e 39,5 mil ha 
de agricultura orgânica. 

1) Áreas com baixa densidade de 
estabelecimentos de comercialização de 
alimentos in natura e com alta 
vulnerabilidade social (683 ha) com 
agricultura orgânica; 
2) SAFs em áreas inundáveis (511 ha);  
3) SAFs em ilhas de calor com intensidade 
acima de 4o C (722 ha); 
4) transição agroecológica em áreas de 
horticultura já existentes (3.600 ha) 

AUP sustentável 0 52 mil ha  5,4 mil ha  

Expansão urbana Total: 12 mil hectares Expansão urbana: 9 mil hectares Total: 12 mil hectares (idem a BAU) 

 

Em termos de uso do solo, os cenários 1 e 2 apresentam similaridades com o cenário BAU, 

exceto pelas transições para AUP sustentável nas áreas prioritárias elencadas. Essa diferença é 

marcada no cenário 1, em que a transição ocorre, impedindo que haja o crescimento urbano nessas 

áreas como previsto em BAU. No cenário BAU, a mudança no uso do solo mantém os padrões 

constatados na última década, resultando em um avanço de 12 mil hectares da mancha urbanizada, 

o que significa 2% na área total da RMSP. Já no cenário 1, em função da alocação de 52 mil hectares 

de agricultura urbana e periurbana, a urbanização se reduz em 3 mil hectares.  

Assume-se essa capacidade de contenção do espraiamento urbano pelo fato de os modelos 

de agricultura urbana e periurbana utilizados nesta pesquisa terem sido detalhados por meio de 

modelagens econômico-financeiras em que se apontam as características produtivas e de 

comercialização necessárias para a atividade ser mais rentável do que a venda da propriedade 

(ESCOLHAS; URBEM, 2020). Ou seja, a implantação de modelos de agricultura urbana e periurbana 

nos 52 mil hectares de área disponíveis (em sua maioria mosaico de agricultura convencional e 

pastagem) no cenário 1 implica uma modificação das taxas de urbanização encontradas na última 

década, representando diminuição de 25% no crescimento urbano projetado para 2030. No cenário 

2, devido à menor magnitude de transição para AUP sustentável, o crescimento urbano se iguala ao 

verificado em BAU. 

Os cenários 1 e 2 partem da premissa de priorizar o abastecimento das populações 

vulneráveis em áreas com carência de oferta de alimentos frescos e saudáveis. A diferença entre 

eles é que o primeiro considera a área total disponível (52 mil ha de áreas de agricultura e pastagem), 

para delinear o potencial máximo de abastecimento local, enquanto o segundo parte de uma 
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magnitude menor (5,4 mil ha), em que a agricultura é distribuída em áreas com problemas de gestão 

urbana relacionados aos serviços ecossistêmicos selecionados na pesquisa. 

O cenário 1 considera uma área prioritária (Figuras 18 e 19), identificando ali as Áreas de 

Preservação Permanente (APPs),78 para as quais os SAFs biodiversos (12,5 mil ha)79 são alocados, 

enquanto o restante da área disponível é assumido como de agricultura orgânica (39,5 mil ha) em 

suas variações de modelo urbano e periurbano.  

Para o cenário 2 considera-se a alocação da agricultura sustentável em três áreas 

prioritárias: 683 hectares em áreas com carência de oferta de alimentos frescos e saudáveis e com 

alta vulnerabilidade social; 511 hectares em áreas inundáveis (SIURB, 2020), nas quais os SAFs 

são um reforço para infiltração e retenção de água; e 722 hectares em ilhas de calor forte 

(CHAKRABORTY; LEE, 2019; LOMBARDO, 2016), em que o efeito de SAFs sobre o microclima é 

testado para mitigar as altas temperaturas. Essas duas áreas prioritárias estão em sua totalidade 

dentro da área urbanizada, tendo aproximadamente 60 hectares de sobreposição entre ilhas de calor 

e áreas inundáveis. Também se considera neste último cenário a transição agroecológica em 30% 

das áreas de horticultura já existentes, extrapolando uma das metas do Plano Municipal de 

Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais (GOVERNO DE SÃO 

PAULO, 2020) do município de São Paulo para toda a região da metrópole. Segundo o LUPA 

(2016/2017), são 12 mil hectares com cultivos temporários; considerando a transição agroecológica 

em 30%, tem-se 3,6 mil ha (Figura 20). 

 

 
78 Apenas as APPs com uso antrópico foram consideradas, a partir do mapeamento da FBDS (2013), sendo 

necessário uma reamostragem que exclui tais áreas abaixo de 30 m. Tal limitação se dá em função da compatibilidade de 
resolução com mapa de uso do solo, sendo uma prerrogativa dos modelos biofísicos utilizados. 

79 Sistemas agroflorestais com 50% de árvores nativas são permitidos em APPs de uso consolidado em pequenas 

propriedades (até quatro módulos fiscais), vide artigo 66 da Lei Federal nº 12.651 de 2012. Diante do dado de que 84% dos 
estabelecimentos rurais na RMSP são pequenas propriedades, assume-se essa possibilidade, ainda que necessite de um 
maior refinamento ao considerar os limites das propriedades rurais. 
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Figura 19 - Mapas de uso do solo da RMSP do cenário 1 para o ano de 2030.80 

 

Figura 20 - Mapas de uso do solo do cenário 2.81 

 

 
80 Elaboração própria. 
81 Elaboração própria. 
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Com base nos modelos hipotéticos para agricultura urbana e periurbana nos patamares 

produtivos modelados em pesquisas anteriores (ESCOLHAS; URBEM, 2020), e identificando as 

áreas de agricultura orgânica transicionadas em relação à área urbanizada apontada pelo IBGE 

(2015), foi possível estimar o potencial de abastecimento dos modelos urbanos e periurbanos. Para 

a agricultura orgânica dentro da área urbanizada foram adotados o potencial de abastecimento do 

modelo de agricultura urbana (576 pessoas/ha/ano), ao passo que o restante foi computado como 

modelo de agricultura periurbana (331 pessoas/ha/ano). Em decorrência disso, foram estimados os 

números de unidades produtivas de cada modelo nos cenários alternativos. Apenas a “área com 

produção agrícola” foi considerada nesse cálculo (Tabela 10), assumindo que a área de vegetação 

nativa no modelo periurbano estaria representada pelas áreas florestadas dentro dos 167 mil 

hectares com carência de oferta de alimentos frescos e com alta vulnerabilidade social, já que estas 

somam 60% nesse recorte.   

No cenário 1 (52 mil hectares) seria possível abastecer potencialmente 13,7 milhões de 

habitantes, melhorando indicadores socioeconômicos. Para tal seriam necessárias 17 mil unidades 

produtivas de acordo com o modelo de agricultura urbana (em 2,3 mil ha) e 18 mil unidades do 

modelo de agricultura periurbana (em 37,4 mil ha). Com o cenário 2, por sua vez, é possível 

abastecer 1,4 milhão de pessoas, sendo 562 ha com 2.811 unidades produtivas do modelo de 

agricultura urbano, e 121 ha com 60 unidades produtivas do modelo de agricultura periurbano 

(Tabela 22). 

Tabela 22 - Potencial de provisão de alimentos pela agricultura orgânica nos cenários 1 e 2.82 

 
Cenário 1 (52 mil hectares) Cenário 2 (5,4 mil hectares) 

Tipo 
Área agric. 

orgânica (ha) 
No. unid. 

produtivas 
Abastecimento 

(pessoas) 
Área Agric. 

orgânica (ha) 
No. unid. 

produtivas 
Abastecimento 

(pessoas) 

Modelo urbano 2.390 17.075 1.376.374 263 1.877 151.261 

Modelo 
periurbano 

37.418 18.709 12.384.833 3.988 1.994 1.320.083 

Total 39.808 35.784 13.761.207 4.251 3.871 1.471.344 

 

A comparação entre os cenários apresentada na Figura 21 e na Tabela 23 permite perceber 

como o incremento de área de agricultura sustentável influencia os outros quatro serviços 

ecossistêmicos avaliados, mas também acarreta alguns trade-offs — por exemplo, no cenário 1 há 

um melhor desempenho em quatros serviços em detrimento do serviço de produção de água. 

 
82 Elaboração própria. 
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Figura 21 - Variação na provisão de serviços ecossistêmicos entre 2019 e BAU, cenários 1 e 2. 

Tabela 23 - Resultados quantitativos para a provisão dos cinco serviços ecossistêmicos nos anos de 1985, 
2019, BAU e cenários 1 e 2. 

Serviço ecossistêmico 1985 2019 BAU Cenário 1 Cenário 2 

Provisão de alimentos (mil ha) 229,2 177,1 181,3 184,7 181,3 

Variação (%)* 0,0 -22,7 -20,8 -19,3 -20,8 

Produção de água (m3/s) 67,4 50,7 48,2 48,0 48,4 

Variação (%)* 0,0 -24,7 -28,5 -28,7 -28,2 

Mitigação de inundações (milhões de m3) 325,3 310,9 307,3 309,7 307,6 

Variação (%)* 0,0 -4,4 -5,5 -4,8 -5,4 

Mitigação de calor (índice de mitigação de calor) 0,395 0,373 0,365 0,373 0,367 

Variação (%)* 0,0 -5,5 -7,4 -5,5 -7,1 

Regulação de erosão (milhões de ton/ano) 313,7 313,6 315,0 316,1 315,1 

Variação (%)* 0,0 -0,03 0,4 0,77 0,45 

* A variação é em relação ao ano de 1985      

 

Os desempenhos nos cenários 1 e 2 de maneira geral não conseguem ser superiores que 

os do cenário 2019, sendo de natureza incremental em relação ao BAU. Isso ocorre porque em todos 

os cenários futuros a expansão urbana ainda ocorre, o que continua a impactar negativamente na 

provisão de serviços ecossistêmicos. É possível constatar que a transição para AUP sustentável não 

pode melhorar a provisão dos serviços em relação ao presente, mas pode contribuir para amortecer 

os prováveis impactos do crescimento urbano futuro.  

A regulação da erosão, de forma geral, tem um incremento em todos os cenários, acima dos 

patamares de 2019. A partir dos indicadores complementares apresentados na Figura 22, percebe-
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se que, embora em termos de retenção de sedimentos, BAU tenha um desempenho positivo, a 

quantidade de sedimentos gerados é muito maior do que nos outros cenários, chegando a uma perda 

de solo de 68 toneladas por ano na RMSP. Ainda nesse caso os sedimentos que chegam aos cursos 

d'água são 22% maiores do que no ano de 1985, enquanto no cenário 1 essa relação fica em torno 

de 3%. É válido destacar que no cenário 1 se constata uma perda de solo menor que no ano de 1985 

— são quase 5 milhões de toneladas ano a menos na RMSP. Em relação a BAU, no cenário 1 são 

1 milhão de toneladas a menos, o que corresponde a 83 mil caminhões basculantes a menos de 

sedimentos chegando aos corpos d’água anualmente. 

Esse desempenho está diretamente ligado ao manejo ecológico do solo (cobertura morta) e 

às práticas conservacionistas dos sistemas produtivos, assim como ao posicionamento estratégico 

de SAFs em APPs como cordões de retenção de sedimentos em torno de nascentes e cursos d’água. 

No cenário 2, tanto a retenção quanto a geração de sedimentos é marginal, devido à pequena área 

incremental em que se assumem práticas conservacionistas (5,4 mil hectares de AUP sustentável). 

 

 

 

Figura 22 - Comparativo entre as perdas de solo e exportação de sedimentos para os diferentes cenários. Perda 
de solo em azul, e Exportação de Sedimentos em vermelho. A) Valores totais para a RMSP e B) Resultado em 

ton/ha/ano. 

Menos expressivo, mas muito próximo dos patamares de 2019, está o saldo para mitigação 

de calor no cenário 1. Sete municípios com os melhores desempenhos apresentaram em média uma 
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redução de 0,1o C na temperatura média no cenário 1, em comparação com o BAU.   

Para mitigação de inundações, vemos novamente que o aumento na área de agricultura 

sustentável não foi capaz de ultrapassar os patamares de 2019; no entanto, os cenários 1 e 2 tiveram 

melhor desempenho que o BAU. Embora apresente melhores resultados (0,77%) que no cenário 

futuro sem expansão da agricultura, a AUP alocada no cenário 1 seria responsável por um aumento 

na infiltração da água, correspondente ao volume de quase 3 piscinões como o de Guamiranga. 

Mesmo que esses dois serviços estejam correlacionados às áreas verdes, percebe-se uma 

elasticidade maior em mitigar o calor do que em mitigar as inundações. Isso pode estar relacionado 

ao incremento no resfriamento ocasionado por SAFs (e outras áreas verdes) maiores que 2 hectares, 

já que o modelo considera a mistura do ar, criando assim uma zona de resfriamento nas adjacências 

das áreas verdes. Já a modelagem da mitigação de inundações considera apenas a retenção do 

escoamento superficial em nível de pixel individual, sem levar em conta os possíveis fluxos 

cumulativos ao longo da paisagem (SHARP, 2020). 

Por último, observa-se um possível trade-off em relação à produção de água com o menor 

patamar no cenário 1 (-28,7%, em relação a 1985, e -0,2% em relação a BAU), devido ao consumo 

extra necessário para irrigação das novas áreas de agricultura (Figura 23). Isso se inscreve em toda 

uma discussão relevante sobre a disponibilidade de água na RMSP relatada pelos atores-chave e a 

demanda por novas fontes de captação. 

O consumo de água em sistemas orgânicos é menor que o convencional, e há um aumento 

da retenção de água no solo por conta do teor mais elevado de matéria orgânica no solo, cuja média 

pode ser 19% maior que a da agricultura convencional (TEOFILO et al, 2012; MAROUELLI, 2010, 

2010b, 2006; STONE, MOREIRA, 2000). Mesmo assim, a magnitude de expansão de 52 mil hectares 

de agricultura sustentável implica um consumo maior do que o verificado em 2019 e em BAU. Ao se 

considerar uma melhor eficiência de sistemas como gotejamento e microaspersão (ANA, 2019), 

poderiam ser adicionados 15% de redução no consumo de água pela agricultura. Assumir esse 

montante de redução no consumo de água (34%) para a agricultura orgânica seria suficiente para 

reverter esse trade-off, tornando o desempenho em produção de água do cenário 1 melhor que o de 

BAU (cenário 1 (B) na Figura 23). 
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Figura 23 - Comparativo da oferta líquida de água entre os diferentes cenários para a Bacia Hidrográfica do Alto 
Tietê. Cenário 1 (B) considera a maior eficiência no consumo de água pela adoção de sistemas de irrigação de 
microaspersão e gotejamento. 

O impacto negativo da agricultura na provisão de água, entretanto, precisa ser relativizado 

diante das limitações da modelagem utilizada, uma vez que esta não considera as dinâmicas 

relacionadas às águas subterrâneas. É importante destacar que 70% dos estabelecimentos 

agrícolas da RMSP utilizam fontes de água subterrânea para a produção de alimentos e, portanto, 

não competem com o consumo doméstico (ESCOLHAS; URBEM, 2020, p. 82). 

É importante frisar que, nesses resultados, a contribuição de SAFs e da agricultura orgânica 

é subestimada, porque a modelagem hídrica abrange um recorte incompleto do ciclo hidrológico, 

não considerando as dinâmicas entre vegetação, atmosfera e águas subterrâneas. A literatura 

aponta que em médio e longo prazo os SAFs têm efeito positivo na regulação hídrica, tornando a 

produção de água mais estável e menos suscetível a eventos extremos de inundações e secas 

(CARDINAEL, 2020; ANDERSON, 2008).  

Na Tabela 24 são comparadas, por município, as condições de provisão de serviços 

ecossistêmicos entre os cenários BAU, 1 e 2. Com base nos resultados, percebe-se que o cenário 

1 tem um desempenho mais robusto, por conta da magnitude de transição para a agricultura 

sustentável (52 mil ha), podendo provisionar serviços que cumpririam um papel importante na escala 

metropolitana, com possíveis efeitos cumulativos que ultrapassam as fronteiras municipais. Um 

exemplo disso é a zona de resfriamento promovida por áreas verdes, ou a retenção de sedimentos 

ao longo das bacias hidrográficas. Quanto aos municípios que apresentam maior perda histórica de 

áreas de agricultura e vegetação, apresentados na Figura 15, a promoção da AUP em áreas com 

carência de alimentos frescos e com alta vulnerabilidade possui potencial para promover um saldo 

positivo na provisão de serviços ecossistêmicos, capaz de amortecer os impactos ocasionados pelo 

crescimento urbano projetado para 2030.  

Os resultados mais discretos no cenário 2 mostram que, mesmo com as transições de menor 

magnitude, eles podem ser visualizados na escala municipal ou de sub-bacias hidrográficas. Por 
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exemplo, no cenário 2, o município de Barueri recebeu 120 hectares a mais de SAFs em áreas de 

ilhas de calor, apresentando, consequentemente, um resultado melhor que no cenário 1. Já para 

outros municípios em que não havia disponibilidade de terra dentro das áreas vulneráveis e com 

carência na oferta de alimentos frescos — como Jandira — e que, portanto, não foram contemplados 

no cenário 1, o acréscimo de 34 hectares no cenário 2 ocasionou resultados positivos para regulação 

de erosão (0,27%) e mitigação de calor (2,43%) e de inundações (0,46%). Ao considerar outras 

áreas prioritárias, o cenário 2 teve um caráter de distribuição mais pulverizado que o cenário 1, e 

trouxe benefícios significativos para a mitigação de calor em municípios urbanizados, mas que ainda 

apresentam área para expansão de AUP.  

Por fim, os resultados demonstram que os SAFs desempenham destacadamente a função 

de mitigar os eventos de inundações, de ilhas de calor e de perda do solo. Embora não tenham sido 

gerados dados sobre a disponibilidade e a qualidade de habitat nos estudos de caso, de acordo com 

a literatura os cultivos orgânicos podem apresentar biodiversidade associada, podendo chegar a 

níveis de equiparação aos ecossistemas naturais, como no caso de SAFs (PERFECTO; 

VANDERMEER, 2010).  



94 

 

Tabela 24 - Municípios com ganhos e perdas em serviços ecossistêmicos ao se comparar os cenários 1 e 2 
com o BAU. 

 

Projeção de incorporação de resíduos pela agricultura urbana no cenário 2 

Evidências do estudo de caso C4 

A prática da compostagem evidencia outro serviço ecossistêmico relacionado à agricultura, 

o de incorporação de resíduos, o que possibilita a diminuição da “fratura metabólica”: com o advento 

dos fertilizantes minerais, o retorno dos resíduos urbanos para fertilizar o campo foi dispensado, 

ocasionando o desperdício de seus nutrientes e o consequente impacto nos ecossistemas no qual 

ocorre o seu despejo (MCCLINTOCK, 2010; FOSTER, 1999).  

Na avaliação dos EC foi constatada a prática da compostagem para produção de adubo 

Município Agricultura 

(ha)

Regulação 

de Erosão

Mitigação 

de Calor

Mitigação 

de 

Inundação

 Agricultura 

(ha)

Regulação 

de Erosão

Mitigação 

de Calor

Mitigação 

de 

Inundação

Arujá 965.1 1.23 3.28 0.94 31.9 0.03 0.07 0.02

Barueri 34.3 0.07 0.41 0.21 152.6 0.15 2.92 0.51

Biritiba-Mirim 2000.5 0.25 1.74 0.82 389.0 0.00 0.26 0.14

Caieiras 17.3 -0.01 0.06 -0.06 6.2 -0.01 0.01 0.01

Cajamar 626.3 0.30 1.35 0.34 38.7 -0.02 -0.09 -0.03

Carapicuíba 0.2 0.00 0.54 0.02 22.0 0.02 0.65 0.21

Cotia 1789.6 0.28 1.65 1.27 212.4 0.06 0.33 0.22

Diadema 21.2 0.07 0.29 -0.09 2.8 -0.03 -0.18 -0.03

Embu 52.5 0.02 0.44 0.11 13.7 0.02 0.09 0.04

Embu-Guaçu 1577.2 0.51 2.46 1.24 65.2 0.01 0.00 -0.04

Ferraz de Vasconcelos 181.2 1.03 3.39 0.86 33.8 0.06 1.36 0.38

Francisco Morato 852.5 1.16 7.07 1.17 34.2 0.13 0.31 0.03

Franco da Rocha 1587.4 0.10 2.75 -0.29 59.9 0.00 0.10 0.01

Guararema 2850.9 0.45 4.06 0.69 156.9 0.00 0.08 0.03

Guarulhos 393.5 0.17 0.51 0.14 265.1 0.02 0.73 0.21

Itapecerica da Serra 860.4 0.31 1.25 0.67 27.5 0.03 0.09 0.06

Itapevi 446.5 0.35 2.20 0.84 62.2 0.06 0.72 0.19

Itaquaquecetuba 543.6 0.99 4.09 1.23 230.4 0.27 2.91 0.61

Jandira 0.0 0.02 0.07 -0.07 34.3 0.27 2.43 0.46

Juquitiba 4299.1 0.34 2.74 1.13 26.2 0.00 0.12 0.01

Mairiporã 2422.6 0.23 1.98 1.23 98.8 0.02 0.10 0.04

Mauá 140.9 0.24 1.23 0.41 16.7 0.03 0.25 0.13

Mogi das Cruzes 7104.5 0.45 3.43 1.42 792.4 0.05 0.36 0.32

Osasco -0.2 0.02 -0.13 -0.04 29.9 0.04 0.83 0.12

Pirapora do Bom Jesus 637.2 0.35 1.70 0.45 30.1 -0.03 0.22 0.01

Poá 4.2 -0.12 -0.16 0.00 31.8 0.25 2.60 0.63

Ribeirão Pires 113.7 0.14 0.34 0.30 2.2 0.01 0.00 -0.02

Rio Grande da Serra 238.1 0.44 1.99 1.20 12.2 0.04 0.01 0.06

Salesópolis 4917.7 0.22 3.52 1.19 141.4 0.00 0.09 -0.02

Santa Isabel 7733.1 1.06 8.15 1.18 221.3 -0.02 0.17 -0.03

Santana de Parnaíba 1712.3 0.44 3.11 1.13 58.3 0.01 0.21 0.01

Santo André 116.3 0.06 0.34 0.24 6.4 0.00 0.10 0.04

São Bernardo do Campo 916.3 0.07 0.97 0.65 33.9 0.00 0.02 -0.02

São Caetano do Sul 0.0 0.00 0.00 0.01 0.0 0.00 0.00 0.00

São Lourenço da Serra 525.0 0.17 0.93 0.41 14.6 0.00 0.04 0.00

São Paulo 1323.9 0.08 0.41 0.17 1342.6 -0.03 0.27 0.04

Suzano 2693.4 1.10 4.27 1.59 151.3 0.20 0.42 0.39

Taboão da Serra 1.1 -0.02 0.50 0.27 8.5 -0.06 0.30 0.23

Vargem Grande Paulista 210.8 0.50 1.91 1.25 56.4 -0.01 0.69 0.30

Cenário 1 X BAU Cenário 2 X BAU
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orgânico para os casos C3 e C4. Especificamente em relação à experiência urbana (C4), essa prática 

se viabiliza a partir da articulação entre o casal de agricultores, a empresa concessionária de energia 

elétrica e a vizinhança. Por meio de um acordo informal, o casal recebe o material de poda de árvores 

oriundo de outras áreas de linhões, sob responsabilidade da empresa concessionária. Outros 

resíduos orgânicos são obtidos a partir das residências e de acordos informais com comerciantes da 

vizinhança.  

A geração do composto depende, portanto, do capital social mobilizado entre moradores, 

feirantes e padarias do entorno que contribuem com resíduos orgânicos selecionados e cinzas. Os 

resíduos são gradualmente coletados, formando duas pilhas de compostagem de 2 m x 1,5 m que 

se alternam no fornecimento de adubo orgânico para a produção agrícola. As pilhas compõem 

camadas de materiais ricos em carbono (poda arbórea) e nitrogênio (resíduo doméstico e de feiras), 

sendo revolvidas semanalmente, a fim de que sua temperatura e umidade se mantenham 

controladas. Leva-se aproximadamente de dois a três meses para que o processo de decomposição 

da matéria orgânica seja finalizado. A proporção dos materiais que compõem as duas pilhas está 

descrita na Tabela 25 a seguir. 

Tabela 25 - Materiais e proporções utilizados nas pilhas de compostagem de C4. 

 

Material Quantidade (kg) Proporção (%) 
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Poda de arbórea de rede elétrica 2.000 63,0 

Resíduos de feira livre 500 15,7 

Cinza 400 12,6 

Resíduo orgânico doméstico 235,6 7,4 

Esterco de aves 40 1,3 

Subtotal de resíduos urbanos (exceto esterco): 3.135,6 100,0 

Produção de composto 1.000 ~ 3 meses 

 

Dessa forma, considerando as duas pilhas, são 6,27 toneladas de resíduos orgânicos 

urbanos incorporados por C4 a cada três meses. Segundo nosso interlocutor, a quantidade gerada 

pelas duas pilhas de compostagem ainda não é suficiente para cobrir a demanda de fertilização das 

plantações, o que seria possível apenas com dez pilhas. Fazendo tal extrapolação, seriam 

potencialmente 31,35 toneladas incorporadas a cada três meses, aproximadamente.  

A estratégia de produção intraurbana de insumo orgânico descrita (C4) abre a possibilidade 

de propor sistemas descentralizados de incorporação de resíduos baseados na mobilização 

comunitária, como é o exemplo do programa Composta Santos83 ou do chamado “Revolução dos 

Baldinhos” (ABREU, 2013). Esse tipo de ação é menos dependente de infraestruturas robustas de 

coleta e de tratamento, que demandam alto controle, como o caso das usinas de compostagem 

(SILVA et al., 2005), e podem resultar em economia de gastos tanto para a municipalidade quanto 

para os agricultores urbanos e periurbanos. Vale mencionar que o município de São Paulo já teve 

duas usinas de compostagem desativadas no início dos anos 2000 devido a problemas relatados no 

processamento e na qualidade do material gerado (VASCONCELOS, 2003; MARRA, 2004)84.  

 
83 Trata-se do programa de incentivo à reciclagem de resíduos sólidos orgânicos da Prefeitura Municipal de Santos. 

Mais informações em https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/composta-santos.  
84 Atualmente, a prefeitura de São Paulo possui cinco pátios de compostagem que utilizam resíduos oriundos de 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/composta-santos
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Segundo o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São Paulo, é 

estimado entre R$ 150 e R$ 500 o custo por tonelada de coleta, transporte e disposição de resíduos 

em aterros sanitários (SÃO PAULO, 2014). Assumindo o valor mais conservador de R$ 150 por 

tonelada, o custo evitado atualmente pela compostagem da unidade C4 é calculado em R$ 3.762 

por ano (25,08 toneladas de resíduos urbanos orgânicos incorporados por ano), podendo chegar a 

R$ 18.810 caso atinja as dez pilhas de que necessita a cada três meses. Esse último valor 

corresponde a 3,7 vezes o limite de crédito concedido a cada beneficiário do Pronaf B para o Plano 

Safra 2020/2021.85 Por tal serviço prestado, o casal poderia ser contratado pela municipalidade ou 

pela empresa de limpeza pública, situação prevista em lei (artigo 36 da Lei nº 12.305/2010). 

Extrapolação para o cenário alternativo 2 

Permite-se aqui assumir uma extrapolação com fins de compreender o potencial de 

incorporação de resíduos pela AUP, sendo para tal escolhido o cenário com menor magnitude de 

transição na agricultura, o cenário 2 (5,4 mil hectares). Considerando as 1.877 unidades produtivas 

do modelo de agricultura urbana86 no cenário 2, é possível fazer uma extrapolação da quantidade 

de resíduos potencialmente incorporados por tais áreas. Com base nas proporções mencionadas, 

poderiam ser incorporadas ao redor de 588 mil toneladas de resíduos urbanos orgânicos a cada três 

meses pela agricultura urbana. A extrapolação é detalhada na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Valores para extrapolação de incorporação de resíduos 

 Material Quant. atual (kg) % 

C
e
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Poda arbórea de rede elétrica e municipal 375.400.000 63.0 

Resíduos de feira livre 93.850.000 15.7 

Cinzas 75.080.000 12.6 

Resíduo orgânico residencial 44.225.874 7.4 

Esterco de aves 7.508.000 1.3 

Subtotal de resíduos orgânicos (exceto esterco): 588.555.874 100.0 

Produção de composto 1.877.012 A cada ~ 3 meses 

Área da compostagem (m²) 56.310  

 

Esse arranjo teria o potencial máximo de incorporar ao redor de 2,35 milhões (2.354.223,50) 

de toneladas de resíduos orgânicos por ano em toda a RMSP, valor que supera os resíduos 

orgânicos domiciliares compostáveis do município de São Paulo, equivalentes a 1,87 milhão de 

toneladas (1.876.822,95).87 Em relação aos resíduos de poda, foram geradas 49 mil toneladas de 

material em São Paulo no ano de 2019, que poderiam ser destinadas a tal sistema descentralizado 

 
feiras livres e geram insumo orgânico destinado a praças e jardins públicos. Cada unidade pode receber 3 mil toneladas de 
resíduos e processar 600 toneladas de composto, ambas no período de um ano (São Paulo, 2020). 

85 Para consulta: https://www.bnb.gov.br/documents/165130/228956/PRONAF_PLANO_SAFRA_2019-

2020_QuadroResumo_TABELA_GruposPRONAF_grupos_e_Linhas_GERADO_em07_07_2020.pdf/bfa7cc05-a7e7-d8e9-
0228-94f7cf4dbd49. 

86 Para a extrapolação nas unidades produtivas modelo urbanas foram assumidas as mesmas necessidades de 

composto orgânico encontradas no modelo C4. 
87 Somente no município de São Paulo foram coletadas 3.680.045 toneladas de resíduo domiciliar comum em 

2019, das quais 51% são aptas a compostagem (São Paulo, 2014). Para mais informações sobre quantitativos de resíduos 
sólidos no MSP, acessar: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/index.php?p=185375#:~:text=Comparado%20os%
20%C3%BAltimos%20quatro%20anos,mais%20que%20o%20ano%20anterior..  

https://www.bnb.gov.br/documents/165130/228956/PRONAF_PLANO_SAFRA_2019-2020_QuadroResumo_TABELA_GruposPRONAF_grupos_e_Linhas_GERADO_em07_07_2020.pdf/bfa7cc05-a7e7-d8e9-0228-94f7cf4dbd49
https://www.bnb.gov.br/documents/165130/228956/PRONAF_PLANO_SAFRA_2019-2020_QuadroResumo_TABELA_GruposPRONAF_grupos_e_Linhas_GERADO_em07_07_2020.pdf/bfa7cc05-a7e7-d8e9-0228-94f7cf4dbd49
https://www.bnb.gov.br/documents/165130/228956/PRONAF_PLANO_SAFRA_2019-2020_QuadroResumo_TABELA_GruposPRONAF_grupos_e_Linhas_GERADO_em07_07_2020.pdf/bfa7cc05-a7e7-d8e9-0228-94f7cf4dbd49
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/index.php?p=185375#:~:text=Comparado%20os%20%C3%BAltimos%20quatro%20anos,mais%20que%20o%20ano%20anterior
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/index.php?p=185375#:~:text=Comparado%20os%20%C3%BAltimos%20quatro%20anos,mais%20que%20o%20ano%20anterior
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de compostagem, sem contabilizar os valores de poda da empresa concessionária de energia 

elétrica, os quais não são disponibilizados. De toda maneira, são mais de 600 mil árvores interagindo 

com a rede elétrica nos 24 municípios cobertos pela empresa na RMSP. Anualmente, o custo evitado 

seria de R$ 353.133.525, gerando economia aos cofres públicos e fornecendo uma fonte de matéria-

prima aos agricultores urbanos. Esse valor representa 2,8 vezes o orçamento do município de São 

Paulo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE (R$125.954.044) em 2019, ou 9,3 

vezes o valor disponível para o mesmo montante na compra de alimentos oriundos da agricultura 

familiar para a alimentação escolar.88  

Os sistemas descentralizados de compostagem também apresentam alguns desafios, entre 

eles: infraestrutura mínima para compostagem segura, evitando qualquer possibilidade de 

contaminação; capacitação dos agricultores urbanos para executar de maneira segura e eficaz a 

técnica da compostagem (capital humano); capacitação da comunidade local para separação de 

resíduos orgânicos aptos à compostagem (capital humano); desenvolvimento de relações de 

confiança entre as partes envolvidas (capital social); e acordos formais com as concessionárias de 

energia e limpeza urbana para entrega de materiais de poda com a regularidade acordada.  

 
88 A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios 

e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. Para mais 
informações sobre receitas do Ensino para o município de São Paulo em 2019, acessar:  
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2020/Julho/11/cidade/pdf/pg_0141.pdf.  

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2020/Julho/11/cidade/pdf/pg_0141.pdf
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Conclusões 

A presente pesquisa procurou estimar o potencial futuro de provisão de serviços 

ecossistêmicos por parte da agricultura urbana e periurbana no contexto do avanço de urbanização 

da RMSP. Como apresentado no primeiro capítulo deste relatório, a aproximação entre esses dois 

temas é recente, sobretudo nos países emergentes, e desafia as abordagens tradicionais tanto do 

território quanto da agricultura. A AUP coloca em questão uma perspectiva setorial dos espaços 

urbanos e rurais restrita às categorias de atividades econômicas a eles convencionalmente 

associadas (FAVARETTO, 2007), assim como uma avaliação da provisão de serviços 

ecossistêmicos expande as relações de funcionalidade da atividade agrícola com o bem-estar 

humano. É nesse sentido que a noção de multifuncionalidade da agricultura, essencial aos estudos 

TEEBAgriFood, atua na interface entre as práticas agrícolas, o território e a sua função de 

conservação dos recursos naturais. A agricultura passa a ter posição estratégica na gestão dos 

territórios e da paisagem, para além de produzir matérias-primas e alimentos, como importante fonte 

de serviços ecossistêmicos. 

Enquanto a abordagem da multifuncionalidade da agricultura identifica a atividade agrícola 

como agente articulador de funções ao nível de território, onde a unidade social e produtiva familiar 

é o ator essencial (CAZELLA, BONNAL, MALUF, 2009), a abordagem dos serviços ecossistêmicos 

reconhece as funções ecossistêmicas como agentes que geram benefícios essenciais ao bem-estar 

humano. Ambas as perspectivas possuem a paisagem como fundamento de suas análises e, no 

contexto da agricultura, o estudo evidencia como as funções ecossistêmicas são impactadas pela 

atividade agrícola, podendo compor estratégias de intervenção na estruturação de agendas urbanas 

para o ordenamento territorial metropolitano. 

Dessa forma, é importante situar o caráter exploratório da pesquisa tanto na articulação entre 

as três abordagens mobilizadas no estudo quanto no emprego das metodologias nos contextos 

urbano e periurbano. A abordagem dos serviços ecossistêmicos demonstrou-se um recurso capaz 

de medir qualitativa e quantitativamente as contribuições e os impactos da agricultura urbana e 

periurbana na Região Metropolitana de São Paulo. Diante de um contexto heterogêneo, foi possível 

levantar evidências acerca das condições do melhor enquadramento da atividade em um espaço 

onde o uso urbano é predominante e ainda em processo de espraiamento. A análise dos estudos de 

caso, por meio do ferramental proposto pela iniciativa TEEBAgriFood, sugere algumas perspectivas 

de atuação no campo da agricultura, no sentido de fortalecer sua multifuncionalidade, tendo em vista 

os diferentes tipos existentes na metrópole. A incorporação de práticas sustentáveis encontradas 

nos estudos de caso aos cenários futuros alternativos de expansão da agricultura permitiu avaliar de 

que forma essas práticas podem compor estratégias de fortalecimento da agricultura no contexto 

metropolitano mais amplo, compatíveis com a provisão de serviços ecossistêmicos essenciais a esse 

território. O cenário de manutenção das condições atuais no território demonstra efeitos negativos 

do comprometimento das áreas destinadas à agricultura por meio da urbanização, impulsionando a 

ocupação de áreas florestais.   

Este exercício exploratório deu origem a um desenho de pesquisa particular, caracterizada 

por sua inter e transdisciplinaridade. De um lado, o desafio interdisciplinar se expressa na avaliação 

de um leque de serviços ecossistêmicos e suas respectivas modelagens biofísicas dentro de cada 

campo específico (hidrologia, climatologia e pedologia) em articulação com aspectos econômicos e 

sociais da atividade agrícola, como visto nos estudos de caso. De outro, o caráter transdisciplinar 

manifesta-se nas interações pontuais com atores-chave, cuja interlocução contribuiu para tensionar 

as premissas, os métodos e os resultados da pesquisa à luz das experiências vividas no território da 
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RMSP. 

Reforça-se que a utilização de modelos de acesso livre, que facilitam a replicação futura por 

parte de diferentes corpos técnicos, podem compor uma ferramenta viável para a incorporação dos 

valores da natureza e da agricultura no planejamento e nas políticas urbanas. Ainda que a ausência 

de calibração dos modelos dê aos resultados alcançados um caráter de tendência mais do que 

valores absolutos, a contribuição da pesquisa também se dá na construção de pontes entre o 

ferramental recentemente desenvolvido no campo dos serviços ecossistêmicos e os estudos em 

agricultura urbana e periurbana. Desta forma, estas tendências devem ser alvo de pesquisas futuras, 

através da comparação com modelagens mais sofisticadas, incluindo a calibração e validação dos 

resultados. Em relação aos estudos de caso analisados na pesquisa, estudos futuros poderiam 

focalizar, usando o mesmo ferramental TEEBAgriFood, outros tipos de agricultura de caráter não 

comercial, como as hortas comunitárias, institucionais, quintais produtivos e outras experiências.   

Contribuições para a agenda de pesquisa e geração de evidências 

Em razão do componente exploratório mencionado acima, é importante situar alguns 

apontamentos conclusivos da pesquisa que podem contribuir com esse campo emergente de 

análises. As modelagens biofísicas espacialmente explícitas se mostraram sensíveis às diferenças 

de manejo entre a agricultura convencional, a agricultura orgânica e os sistemas agroflorestais. 

Nesse sentido, foi fundamental a análise prévia dos impactos e dependências de capitais no recorte 

de estudos de caso e a revisão da literatura. Os resultados demonstram que, apesar da contribuição 

das áreas de agricultura orgânica e dos SAFs não atingir os patamares de áreas de vegetação 

florestal no fornecimento de serviços ecossistêmicos, os seus valores são superiores aos das áreas 

urbanizadas. As paisagens agrícolas compõem importantes zonas de transição entre o uso do solo 

urbano e as florestas, proporcionando serviços ecossistêmicos que se traduzem em benefícios ao 

bem-estar humano e social.  

No ambiente intraurbano, ainda que a degradação das funções ecossistêmicas e a 

competição pelos recursos de terra e água sejam mais intensas, os serviços ecossistêmicos 

fornecidos pela agricultura se destacam pela proximidade das pessoas que dele se beneficiam 

(WANG et al., 2019). Ao mesmo tempo que a agricultura pode prover tais serviços, ela também 

depende de uma qualidade mínima do ecossistema, cabendo restrições em condições de água, solo 

e ar contaminados. Além disso, diferentes tipos de agricultura urbana, como as hortas institucionais, 

os quintais produtivos e as hortas comunitárias, podem promover a saúde mental e física, a 

socialização e o estabelecimento de redes de trocas de insumos e de conhecimentos.  

Essa dimensão dos valores relacionais da agricultura urbana, bem como de suas condições 

de enquadramento no contexto de qualidade ambiental urbana, deve ser mais aprofundada em 

estudos futuros. Cabe frisar, retomando o que foi apresentado no primeiro capítulo deste estudo, a 

importância de superar as barreiras existentes nos âmbitos da gestão pública e dos limites de 

abordagens e metodologias que desfavorecem a produção de evidências e de iniciativas de apoio à 

prática. Nesse sentido, destacamos a necessidade de elaboração de categorias de coleta de dados 

censitários e de produção de análises espaciais adaptadas ao contexto urbano sensíveis a feições 

não urbanas. É evidente que o reconhecimento das diferentes expressões de atividades agrícolas 

no espaço urbano deve passar pela compreensão de suas especificidades, incorporando outros tipos 

de agricultura para além daquelas analisadas neste estudo. Nesse sentido, o acesso a dados 

quantitativos de confiabilidade poderá favorecer a compreensão da magnitude do efeito de possíveis 

intervenções públicas e privadas. Destaca-se a falta de informações quanto à disponibilização de 



100 

 

fontes de água alternativas, à produção e destinação de resíduos orgânicos, à situação fundiária e 

à identificação de terrenos ociosos ou prioritários para a prática da agricultura urbana.   

Impactos no desenvolvimento territorial da metrópole 

O crescimento urbano acarretou a perda em serviços ecossistêmicos relevantes ao bem-

estar dos habitantes da metrópole. As projeções apontam que, em caso de ausência de intervenção, 

se chegará em 2030 com 12 mil hectares a mais de área urbana consolidada, gerando diversos 

impactos negativos em relação a 1985. 

O serviço de mitigação de calor se reduz a uma magnitude de 7,4%, o que corresponde a 

um aumento de 1,6o C na temperatura média nos períodos mais quentes; o decréscimo de 28% (19 

m³/s) da oferta líquida de água produzida na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT), devido 

principalmente ao consumo doméstico; e o aumento em 22% (7,2 milhões de toneladas) da 

quantidade de sedimentos que chegam aos cursos d’água, com potencial de causar assoreamento 

e diminuir a qualidade da água. O decorrente aumento na impermeabilização do solo diminuirá em 

5,5% a infiltração de água, correspondendo, em caso de chuvas fortes (50 mm),89 a 17 milhões de 

m3 de água a mais nos sistemas de drenagem.  

A literatura aponta que o acréscimo de 1o C na temperatura média corresponde a um 

aumento de 3,46% da mortalidade geral e de 3,26% das cardiovasculares e respiratórias 

(MCMICHAEL et al., 2008; BARROS, LOMBARDO, 2016). Para cada grau a mais na temperatura, 

verifica-se um aumento de 1,7% no consumo de energia em climatização artificial em países quentes 

(SANTAMOURIS, 2014).  

De 1985 a BAU, o decréscimo na oferta líquida de água (19 m3/s) corresponde ao volume 

necessário para abastecer anualmente 5 milhões de residências normais.90 Somente esse acréscimo 

no consumo representa 48% do total de água disponível em estações do ano mais secas (39 m3/s) 

(BICUDO et al., 2020), favorecendo a tendência de que a bacia se torne cada vez mais importadora 

de água.  

A diferença entre os sedimentos exportados aos cursos d’água entre 1985 e BAU é de 1,3 

milhões de toneladas, isto corresponde a um acréscimo de 100 mil caminhões basculantes91 com 

solo sendo despejados nos corpos d'água no período de um ano. O aumento na quantidade de 

sedimentos suspensos na água resulta em gastos no seu tratamento e no desassoreamento de rios 

e outros cursos d’água, assim como na reposição dos nutrientes do solo agrícola erodido. Somente 

no Rio Tietê e Pinheiros, foram retirados 40 mil caminhões basculantes com sedimentos, custando 

aos cofres públicos R$ 45 milhões no ano de 201992. Em relação à dragagem, procedimento que 

compõe as estratégias de desassoreamento, são calculados R$ 28,60 por tonelada retirada dos 

leitos de rios93. 

 
89 Em São Paulo, chuvas com volumes inferiores causam pontos de alagamentos na cidade, sendo que na última 

década foram registrados de dois a cinco dias por ano com volume acima de 50 mm na RMSP (MARENGO et al., 2020). O 
fato está relacionado às mudanças climáticas, ao espraiamento e ao modelo de urbanização e, também, à variabilidade 
climática natural. 

90 De acordo com a Sabesp (2016), uma residência normal consome 10 mil litros por mês. 
91 Foi considerado que cada caminhão basculante comporta 13 toneladas. 
92 Fonte: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2020/02/recorde-de-desassoreamento-do-pinheiros-

evitou-que-efeitos-da-chuva-fossem-mais-graves/. 
93 O valor de referência foi obtido em Gaea; Latawiec (2017). 
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Ao comparar novamente BAU com 1985, o decorrente aumento na impermeabilização do 

solo aumentará, em caso de chuvas fortes (50 mm), em 17 milhões de m3 de água com potencial de 

causar inundações, volume que corresponde a 21 piscinões como o de Guamiranga94. Eventos 

climáticos extremos, como chuvas intensas e estações prolongadas de seca, tem sido cada vez mais 

frequentes nas últimas décadas. As inundações e as enchentes em pontos da metrópole colocam 

em risco, principalmente, as populações vulneráveis, provocando também danos em infraestruturas 

urbanas.  

Incorporação de práticas agrícolas sustentáveis pela agricultura 

Os estudos de caso indicam duas vias de incorporação da sustentabilidade nos sistemas 

produtivos. De um lado, tem-se a intensificação sustentável da produção, com sistemas orientados 

principalmente para os circuitos longos de distribuição e marcados pela eficiência no consumo de 

materiais e energia por meio do uso intensivo de tecnologia. Essa estratégia de intensificação 

produtiva pode reduzir a necessidade de uso de terras, tendo o potencial de liberar mais espaço para 

áreas de conservação e preservação ambiental. O sistema hidropônico relatado nos estudos de caso 

(C1) segue essas premissas por ser altamente eficiente em termos de volume de produção e 

maximização no uso de insumos da agricultura convencional. De toda forma, para a obtenção desses 

patamares de produção elevados são necessários altos investimentos, como a infraestrutura para o 

cultivo sem solo, realizando a substituição de determinados estoques de capital natural pelo capital 

produzido. Essa via aumenta a dependência de fluxos de insumos externos, com potencial impacto 

nos ecossistemas naturais e na saúde humana.  

A outra estratégia voltada à sustentabilidade é composta pelos modelos de agricultura 

multifuncional, conjugando diferentes funções, como a produção de renda familiar, o autoconsumo, 

a qualidade do alimento, a comercialização em circuitos curtos, a conservação dos recursos naturais, 

as demandas culturais e a produção de um espaço urbano mais inclusivo. Tais modelos preconizam 

a manutenção dos ciclos do ecossistema por meio de estratégias de manutenção e regeneração da 

capacidade destes para prover serviços ecossistêmicos, gerando resultados visíveis principalmente 

em médio e longo prazo. Em decorrência disso, as particularidades dessa agricultura experimentam 

entraves de incorporação nas agendas políticas prioritárias, ao mesmo tempo que são muitas as 

possibilidades de atuação no sentido de seu fortalecimento encontradas nos estudos de caso, como 

a adoção de técnicas alinhadas com a conservação ambiental. O acesso a fontes de água 

alternativas, a estruturas produtivas que possibilitem maior eficiência e a recursos urbanos passíveis 

de aproveitamento no sistema de produção podem complementar as recomendações elaboradas 

por Escolhas; Urbem (2020), centradas na capacitação econômica e gerencial da agricultura urbana 

e periurbana. 

Essas duas vias de resposta às demandas por sustentabilidade apresentam seus limites. No 

caso do tipo agricultura comercial de médio e grande porte analisado neste estudo, destaca-se a 

necessidade de complementação de cultivos apenas produzidos em solo para compor a estratégia 

de comercialização. Na produção em campo, constata-se a depleção no capital natural por meio do 

manejo do solo e da utilização de agroquímicos, ocasionando um efeito cascata de demanda 

crescente por insumos externos que restituam a fertilidade perdida e protejam os monocultivos de 

pragas e doenças. Para o tipo agricultura multifuncional, mesmo que o gasto com insumos externos 

seja menor, o próprio acesso à terra é um fator limitante. Os dois casos analisados (C3 e C4), não 

 
94 O piscinão de Guamiranga foi inaugurado em 2017, com volume para 850 mil m3, sendo o maior do município de 

São Paulo: http://www.capital.sp.gov.br/noticia/maior-piscinao-da-cidade-de-sao-paulo-e-inaugurado-na-zona-leste-1. 
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incluem o custo da terra, mas sim o da mobilização de capital social por meio de uma série de 

articulações políticas e de trajetórias específicas ligadas a reivindicações do acesso à terra na cidade 

e no campo. 

Em relação à provisão de alimentos, enquanto a agricultura comercial de médio e grande 

porte analisada neste estudo favorece o acesso ao alimento com preços mais competitivos, a 

agricultura multifuncional visa promover a segurança alimentar e nutricional por meio da produção 

para o autoconsumo e da comercialização como geração de renda. 

A contribuição da AUP para a provisão de serviços ecossistêmicos para a RMSP 

Os cenários alternativos propostos pretenderam avaliar a provisão de serviços 

ecossistêmicos de uma eventual política de fortalecimento e expansão da agricultura urbana e 

periurbana. As projeções tiveram como premissa a alocação prioritária de agricultura sustentável em 

áreas com carência de oferta de alimentos in natura e com alta vulnerabilidade social, visando 

conciliar a demanda por alimentos, renda e serviços ambientais. Essas demandas são ainda mais 

urgentes no contexto da pandemia da Covid-19, em que 29,9% da população da região Sudeste do 

Brasil apresenta grau de insegurança alimentar leve e 23,5%, moderada e leve (GALINDO et al, 

2021). 

Considerando esse recorte de área prioritária no cenário 1 (52 mil ha de transição para AUP), 

a primeira contribuição da AUP na provisão de serviços ecossistêmicos contempla um aspecto 

distributivo: há um desempenho importante na provisão de alimentos, com capacidade de abastecer 

localmente 13 milhões de pessoas com verduras e legumes. Para os 363 mil habitantes que hoje 

não têm acesso a alimentos in natura e vivem em condição de alta vulnerabilidade social, essa seria 

uma estratégia de fortalecer a segurança alimentar e nutricional, além de poder compor uma fonte 

alternativa de renda para 129 mil pessoas.  

Já para os outros serviços, de maneira geral não se atingem patamares melhores que os de 

1985, e mesmo que os de 2019, sendo estes de natureza incremental em relação ao cenário sem 

intervenção projetado para 2030 (BAU). Isso ocorre porque em todos os cenários futuros a expansão 

urbana continua a ocorrer, o que continua a impactar negativamente na provisão de serviços 

ecossistêmicos; todavia, a AUP contribui em diferentes aspectos para amortecer os impactos desse 

crescimento urbano. Ao analisar a magnitude máxima de expansão da AUP (52 mil ha), em relação 

a BAU, são verificados ganhos em todos os serviços (0,77% em mitigação de inundações, 2% em 

mitigação de calor e 0,33% em regulação de erosão), sendo a produção de água a exceção. Um 

importante trade-off foi detectado em relação ao aumento de área de agricultura e da consequente 

elevação no consumo de água disponível para irrigação. 

Ganhos em relação à manutenção das condições atuais até 2030 

Ao se comparar Cenário 1 com BAU, são 83 mil caminhões basculantes a menos de solo 

sendo carreados aos cursos d’água. Esta diferença ocorre devido principalmente ao manejo 

ecológico do solo considerado na Agricultura Orgânica e em SAFs no Cenário 1. Para o serviço de 

mitigação de calor, a redução na temperatura média está relacionada principalmente à alocação dos 

SAFs em áreas contíguas acima de 2 hectares, e justamente por isso os efeitos desse serviço 

tendem a ser mais vistosos na dimensão localizada. Em alguns municípios chega-se a um 

resfriamento em torno de 0,1o C (Salesópolis, Francisco Morato, Mairiporã e Vargem Grande 
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Paulista).  

Para a mitigação de inundações, a expansão da AUP não consegue superar os impactos da 

expansão de área impermeável da mancha urbana, embora apresente melhores resultados (0,77%) 

que no cenário futuro sem expansão da agricultura. A AUP alocada seria responsável por um 

aumento na infiltração da água, correspondente ao volume de quase 3 piscinões como o de 

Guamiranga. 

E por último, no aspecto de produção de água, vê-se um importante trade-off, em que essa 

expansão provoca um aumento de demanda de água (1,8 m3/s) para agricultura, o que representa 

um volume necessário para abastecer anualmente 400 mil residências. No entanto, assumindo a 

maior retenção de água no solo e técnicas mais eficientes de irrigação, pode-se chegar a uma 

eficiência de 34% no uso da água pela agricultura, caso em que se eliminaria o aumento dessa 

demanda e se superaria o cenário sem intervenção. 

A expansão em menor magnitude (cenário 2, de 5,4 mil ha de expansão da AUP), dentro de 

metas estabelecidas em políticas públicas e extrapoladas para RMSP (GOVERNO DE SÃO PAULO, 

2020), aponta para resultados mais discretos ao se considerar a escala metropolitana, mas 

relevantes na escala municipal. Principalmente em municípios localizados nas franjas da mancha 

urbana (Jandira e Poá), e que ainda apresentam áreas de agricultura e pastagem, são possíveis 

incrementos próximos a 3% na mitigação de calor, com aproximadamente 30 hectares a mais de 

agricultura sustentável. Essa maior eficiência foi atingida em nível local, também por considerar 

outras áreas prioritárias para alocação de agricultura em ilhas de calor e zonas suscetíveis a 

inundações, em que os SAFs tiveram uma contribuição relevante. Mesmo que os resultados no 

cenário 2 sejam mais discretos, o modelo proposto de incorporação de resíduos mostra que é 

possível chegar em números relevantes para a RMSP, com o potencial de absorver 2,35 milhões de 

toneladas de resíduos orgânicos por ano. 

A avaliação dos cinco serviços ecossistêmicos, por meio da elaboração de cenários futuros 

de transição para AUP sustentável, delineou o potencial da agricultura frente a outros vetores de 

alteração do uso do solo, como o crescimento urbano. Em horizontes mais alargados (2050) seria 

necessário incorporar outros vetores, como as mudanças climáticas. Dessa maneira, a abordagem 

de cenários futuros tem como objetivo identificar a robustez dos ganhos e também eventuais trade-

offs entre os serviços ecossistêmicos avaliados, configurando uma leitura mais sistêmica que possa 

contribuir para futuras tomadas de decisão dentro de contextos complexos.  

Aproximação da gestão urbana metropolitana  

Com base nos resultados constatados, é possível identificar que a AUP, dependendo das 

premissas de sustentabilidade mencionadas, pode compor um leque de alternativas para subsidiar 

os debates sobre o processo de desenvolvimento metropolitano. No entanto, o fortalecimento da 

agricultura urbana e periurbana necessita ser conjugado com um conjunto mais amplo de soluções 

tanto no ambiente urbano quanto no periurbano. A pesquisa ressalta as seguintes ações: diminuição 

nas perdas no sistema de distribuição de água; criação de áreas com solo permeáveis dentro da 

mancha urbana; incentivo às infraestruturas verdes (telhados, paredes e lajes); recuperação de 

áreas degradadas e de áreas protegidas (públicas e privadas) por meio da restauração florestal. 

Ainda que existam tais possibilidades, o desafio permanece no âmbito da criação e da integração de 

programas, incentivos, mecanismos e políticas que promovam a regulação do uso do solo urbano e 
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periurbano, e que efetivamente façam frente às questões de acesso à terra, tanto para questões 

urbanas prementes (como a habitação social) quanto para a agricultura.  

Os resultados da pesquisa indicam que a incorporação de práticas sustentáveis de 

agricultura favorece o fornecimento de um conjunto de serviços ecossistêmicos que podem compor 

uma estratégia ampla de amortecimento dos impactos do crescimento urbano. A regulação do ciclo 

hídrico e da erosão e a mitigação do calor e de inundações são exemplos cobertos pela pesquisa. 

Também para a incorporação de resíduos existe um potencial ainda maior para, com pouca área, 

gerar-se um benefício tanto em termos de economia aos cofres públicos quanto para a restituição 

da fertilidade dos solos. Outros serviços poderiam ser relacionados à agricultura sustentável, tais 

como: a purificação do ar; a diminuição das emissões pelo sequestro de carbono (HAMEL et al., 

2019); a manutenção de habitats (LIN; PHILPOTT; JHA, 2015); além do potencial de contenção do 

espraiamento da cidade (UN-FAO, 2014), contribuindo para a proteção dos mananciais, que, dentre 

outras funções, são essenciais ao abastecimento metropolitano. 

Articulação de políticas públicas 

É importante mencionar que a elaboração de políticas de envergadura dedicadas à 

agricultura urbana e periurbana ainda depende de um marco regulatório no recorte metropolitano 

que defina a prática. Essa definição, que demandaria efetiva participação estadual e municipal, 

poderia orientar áreas prioritárias de intervenção, como sugere o estudo, por meio de zoneamentos, 

fortalecendo a agenda e seu benefícios entre os municípios que compõem a RMSP. Nesse sentido, 

a combinação de dados censitários e espaciais, que permitam maior acurácia na elaboração de 

evidências, pode contribuir para a proposição de critérios capazes de definir a agricultura urbana 

tendo em vista o seu caráter multifuncional no território. No caso da agricultura periurbana, um critério 

interessante a acrescentar diz respeito a dados econômicos que evidenciam processos fundiários 

de incorporação de áreas agrícolas para fins de uso urbano. 

Como resultado da estratégia participativa da pesquisa, é possível diagnosticar a 

emergência das duas pautas da agricultura urbana e periurbana e dos serviços ecossistêmicos no 

âmbito da gestão pública, com ênfase na atuação do município de São Paulo,95 bem como na 

necessidade de maior aproximação entre as instâncias de poder municipal vinculadas à gestão 

urbana, à gestão de áreas protegidas e aos órgãos de fomento da agricultura. Mais especificamente 

em relação à agricultura urbana e periurbana, as suas particularidades são ainda escassamente 

representadas em políticas públicas na RMSP, com exceção de alguns municípios, como Osasco, 

Diadema, São Bernardo do Campo e São Paulo.96  

Ainda que existam políticas dedicadas tanto à agricultura urbana quanto aos serviços 

ecossistêmicos e ambientais, o diálogo entre ambas as áreas ainda é escasso. No âmbito dos 

 
95 O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo estabelece quatro Planos Verdes dedicados à 

Recuperação da Mata Atlântica, de Arborização, de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável, além do PMSA. 
96 O Programa Operação Trabalho (POT) (Lei n° 13.178 de 17/9/2001) visa estimular a busca de ocupação do 

trabalhador desempregado. Os editais contemplam projetos de hortas comunitárias. Além deste, o Proaurp (Programa de 
Agricultura Urbana e Periurbana do Município de São Paulo — Lei nº 13.727/04 e Decreto nº 51.801/10), criado em 2004, 
visa apoiar e incentivar a produção local, auxiliando na implantação de projetos de hortas (comunitárias, educativas, 
medicinais, de autoconsumo e com geração de renda). Os participantes acompanhados pelo Proaurp têm acesso a orientação 
técnica, agroecológica, ferramentas, sementes e outros insumos. Vale Mencionar, também, o primeiro Plano Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional (2016 a 2020) e o Plano Municipal de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, 
ambos do município de São Paulo e cujas ações incluem a agricultura urbana.  
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programas de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA),97 a criação de editais capazes de 

abranger um agrupamento de serviços ambientais, em vez de se concentrar em apenas um serviço 

ou produto, é uma possível via para o fortalecimento da AUP onde suas funções são estratégicas na 

gestão territorial e urbana. No entanto, os serviços ecossistêmicos culturais, notadamente as 

atividades educacionais ligadas às experiências de AUP e à manutenção de conhecimentos e 

hábitos alimentares localizados, ainda possuem limites de articulação com esse tipo de política 

pública, apontando para a necessidade de outros mecanismos. As políticas de produção orgânica e 

agroecológica (Lei nº 10.831/2003 e Lei nº 16.684, de 19 de março de 2018)98 também constituem 

formas de valorização e de fortalecimento da AUP, estando vinculadas à criação de mercados locais. 

Outra possibilidade é, ainda, a política de tributação territorial — Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) — por meio da incorporação de mecanismos de compensação, em diferentes modalidades 

de IPTU verde.  

Vale mencionar dois Projetos de Lei vinculados à AUP. O primeiro, no âmbito da Política 

Nacional de Habitação de Interesse Social (PL nº 9.025/2017), cria incentivos à produção local de 

alimentos agroecológicos entre as diretrizes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS), criado pela Lei nº 11.124/05. O segundo, a Política Nacional de Agricultura Urbana, visa o 

fortalecimento da AUP por meio do aproveitamento de áreas ociosas de imóveis urbanos 

desocupados ou subutilizados. Por fim, destacamos a participação de coletivos e de organizações 

da sociedade civil nos processos de concepção de políticas no nível local e metropolitano. O Plano 

de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) demonstra-se um espaço frutífero de priorização de 

agendas partilhadas entre os municípios da metrópole, uma vez que a agricultura implica duas 

funções de interesse comum proeminentes na RMSP: o uso da água e o do solo. Reforça-se a 

importância de análises em nível metropolitano, conjugando esforços de uma agenda comum, ao 

lado da atenção necessária a particularidades regionalizadas, uma vez que os resultados expressam 

efeitos importantes em níveis locais a serem explorados.  

 
97 No âmbito nacional, foi sancionada recentemente a Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021, que define conceitos, 

objetivos, diretrizes, ações e critérios de implantação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA). 
Em nível estadual, desde 2010 existe a Política Estadual de Mudanças Climáticas (Decreto Estadual nº 55.947/2010), a qual 
estipula o Zoneamento Ecológico Econômico como instrumento de gestão e ordenamento territorial focado na orientação dos 
investimentos públicos e privados que compatibilizam aspectos socioeconômicos e ambientais. 

98 A Política de Produção e Certificação Orgânica (Lei nº 10.831/2003) determina o que é sistema orgânico de 

produção, bem como as diferentes formas de avaliação da conformidade, incluindo os sistemas participativos. A Política 
Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (Peapo) foi instituída em 2018 (Lei nº 16.684, de 19 de março de 2018) com 
o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica no estado.  

 



106 

 

Referências bibliográficas 

ABREU-HARBICH, L. V. DE; LABAKI, L. C.; MATZARAKIS, A. “Effect of tree planting design and 

tree species on human thermal comfort in the tropics”. Landscape and Urban Planning, [s.l.], vol. 

138, pp. 99-109, 2015. ISSN: 01692046, DOI: 10.1016/j.landurbplan.2015.02.008. 

ABREU, M. “Gestão comunitária de resíduos orgânicos: o caso do Projeto Revolução dos 

Baldinhos (PRB), Capital Social e Agricultura Urbana”. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-

Graduação em Agrossistemas, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências 

Agrárias, 2013. 

AGÊNCIA NACIONAL DA ÁGUA (ANA). Precipitação Média Anual – Série de 1977 a 2006. Dados 

abertos, 2011. Disponível em: 

https://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/9c043b994df24dbab90761008cb77682_0. Acesso em: 11 

abr. 2021. 

AGÊNCIA NACIONAL DA ÁGUA (ANA). Produção de base vetorial com o Curve Number (CN) 

para BHO 2014 (BHO_CN). Nota técnica nº 46/2018/SPR. 2018. Disponível em: 

https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/d1c36d85-a9d5-4f6a-85f7-

71c2dc801a67/attachments/NOTA_TECNICA_46_2018_SPR.pdf. Acesso em: 11 abr. 2021. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Conjuntura recursos hídricos no Brasil 2019: informe 

anual. Brasília, 2019. Disponível em: http://conjuntura.ana.gov.br/static/media/conjuntura-

completo.bb39ac07.pdf. Acesso em: 11 abr. 2021. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Manual de usos consuntivos da água no Brasil. Brasília, 

2019.  

ALBERTIN, R.; AUGUSTO, D.; MUBAI, B.; ANGELIS, B.; SILVA, M.; SILVA, F.; ANGEOLETTO, F. 

“Hortas urbanas de Maringá (PR): estudo socioeconômico dos produtores e perceptivo dos 

transeuntes”. Bol. Geogr., Maringá, vol. 34, nº 2, pp. 98-115, 2016. 

ALBUQUERQUE, T. C. “Análise Energética de um SAF: Sítio Catavento, Indaiatuba, SP”. 208 pp. 

Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas — Unicamp, 2012. 

ALIER, J. M. El Ecologismo de Los Pobres. Conflictos Ecológicos y Lenguajes de Valoración. 

Barcelona: Editorial Icaria, 2005. 

ALMEIDA, D. A. O. “Isto e aquilo: agriculturas e produção do espaço na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (RMBH)”. Tese de Doutorado, Pós-graduação em Geografia, Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), 2016. 

ALMEIDA, D. A. O.; MORAIS, L. M.; LORENA, A. F. “Articulação Metropolitana de Agricultura 

Urbana: espaços e saberes da Agroecologia em Belo Horizonte”. Agriculturas, vol. 9, nº 2, 2012. 

ALTIERI, M.A. Agroecology, Small Farms, and Food Sovereigntyly. Monthly review, New York, 

NewYork, 61(3):102, 2009. 

ALTIERI, M.A., FUNES-MONZOTE, F.R. & PETERSEN, P. Agroecologically efficient agricultural 

systems for smallholder farmers: contributions to food sovereignty. Agronomy for Sustainable 

Development, v. 32, n. 1, p. 1–13, 2012. 

https://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/9c043b994df24dbab90761008cb77682_0
https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/d1c36d85-a9d5-4f6a-85f7-71c2dc801a67/attachments/NOTA_TECNICA_46_2018_SPR.pdf
https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/d1c36d85-a9d5-4f6a-85f7-71c2dc801a67/attachments/NOTA_TECNICA_46_2018_SPR.pdf
http://conjuntura.ana.gov.br/static/media/conjuntura-completo.bb39ac07.pdf
http://conjuntura.ana.gov.br/static/media/conjuntura-completo.bb39ac07.pdf


107 

 

ALTIERI, M.; NICCHOLS, C. “Agroecology and the emergence of a post COVID‑19 agriculture”. 

Agriculture and Human Values, vol. 37, pp. 525-26, 2020. 

ANDERSON, S. H. et al. “Soil water content and infiltration in agroforestry buffer strips”. 

Agroforestry Systems, [S.l.], vol. 75, nº 1, pp. 5-16. 2008. ISSN: 01674366, DOI: 10.1007/s10457-

008-9128-3.  

ANTONACCI, E. “O Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) do INCRA em Jundiabepa: 

regularização fundiária e reforma agrária”. Dissertação de Mestrado, Pós-graduação em Ciências, 

Universidade de São Paulo, Escola de Arte e Ciências Humanas (EACH), 2018. Disponível em: 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100134/tde-16072018-

154503/publico/Dissertacao_enzo_antonacci_Jundiapeba_PDS_INCRA.pdf. Acesso em: 1º abr. 

2021. 

ARAÚJO, D. M. Pagamentos por serviços ambientais (PSA): instrumento eficaz para proteção 

ambiental. 2015. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/36597/pagamentos-por-servicos-

ambientais-psa-instrumento-eficaz-para-protecao-ambiental 

AYAMBIRE, R. A.; AMPONSAH, O.; PEPRAH, C.; TAKYI, S. A. “A Review of Practices for 

Sustaining Urban and Peri-Urban Agriculture: Implications for Land Use Planning in Rapidly 

Urbanising Ghanaian Cities”. Land Use Policy, vol. 84, pp. 260-77, 2019. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.004. 

BAGSTAD, K. J. et al. “A comparative assessment of decision-support tools for ecosystem services 

quantification and valuation”. Ecosystem Services, [s.l.], vol. 5, pp. 27-39, 2013. ISSN: 22120416, 

DOI: 10.1016/j.ecoser.2013.07.004. 

BARROS, H. R.; LOMBARDO, M. A. “A ilha de calor urbana e o uso e cobertura do solo em São 

Paulo – SP”. GEOUSP – Espaço e Tempo (online), [s.l.], vol. 20, nº 1, pp. 160-77, 2016. Disponível 

em: https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/97783. Acesso em: 11 abr. 2021. DOI: 

http://dx.doi.org/10.11606/issn.2179-%0A0892.geousp.2016.97783. 

BARTESAGHI KOC, C.; OSMOND, P.; PETERS, A. “Evaluating the cooling effects of green 

infrastructure: A systematic review of methods, indicators and data sources”. Solar Energy, [s.l.], 

vol. 166, nº 2, pp. 486-508, 2018. ISSN: 0038092X, DOI: 10.1016/j.solener.2018.03.008. 

BENNETT, E. M.; PETERSON, G. D.; GORDON, L. J. “Understanding relationships among multiple 

ecosystem services”. Ecology Letters, vol. 12, pp. 1394-404, 2009. DOI: 10.1111/j.1461-

0248.2009.01387.x. 

BIAZOTI, A. R. “Engajamento político na agricultura urbana: a potência de agir nas hortas 

comunitárias de São Paulo”. Dissertação de Mestrado, Pós-graduação em Ecologia de 

Agrossistemas, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2020. DOI: 10.11606/D.91.2020.tde-

09032020-170856. 

BICUDO, D. C.; et al. Provisão, Regulação da Água e Bem-Estar Humano, (176-235). In SÃO PAULO 

(Estado). Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Instituto Florestal. Serviços Ecossistêmicos 

e Bem-Estar Humano na Reserva da Biosfera do Cinturão verde da Cidade de São Paulo. São Paulo 

: Instituto Florestal, 2020. 

 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100134/tde-16072018-154503/publico/Dissertacao_enzo_antonacci_Jundiapeba_PDS_INCRA.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100134/tde-16072018-154503/publico/Dissertacao_enzo_antonacci_Jundiapeba_PDS_INCRA.pdf
https://jus.com.br/artigos/36597/pagamentos-por-servicos-ambientais-psa-instrumento-eficaz-para-protecao-ambiental
https://jus.com.br/artigos/36597/pagamentos-por-servicos-ambientais-psa-instrumento-eficaz-para-protecao-ambiental
https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/97783


108 

 

BITAR, R. “Ceagesp estima prejuízo de R$ 24 milhões por conta da chuva em SP”. 2020. 

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/11/ceagesp-estima-prejuizo-de-r-

24-milhoes-por-conta-da-chuva-em-sp.ghtml. Acesso em: 1º abr. 2021. 

BOERAEVE, F. et al. “Participatory identification and selection of ecosystem services: building on 

field experiences”. Ecology and Society, vol. 23, nº 2, p. 27, 2018. 

BÖHMER, C. R. K. et al. “Albedo do morangueiro sob cultivo orgânico em ambiente protegido”. In: 

XV Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, 2005, Aracaju. Anais eletrônicos... Disponível em: 

http://www.sbagro.org/files/biblioteca/2903.pdf. Acesso em: 11 abr. 2021. 

BONNAL, P.; MALUF, R. “Políticas de desenvolvimento territorial e multifuncionalidade da 

agricultura familiar no Brasil”. Política e Sociedade, nº 14, 2009.  

BONNAL, P.; CAZZELA, A.; MALUF, R. “Multifuncionalidade da agricultura e desenvolvimento 

territorial: avanços e desafios para a conjunção de enfoques”. Estud. Soc. Agric., vol. 16, nº 2, pp. 

185-227, Rio de Janeiro, 2008. 

BORIN, G. A. “O IBEU da Região Metropolitana de São Paulo”. Índice de Bem-estar Urbano,, 2013. 

Disponível em: https://observatoriodasmetropoles.net.br/arquivos/biblioteca/abook_file/ibeu_sp.pdf. 

Acesso em: 11 abr. 2021. 

BORELLI, E. “A Bacia do Guarapiranga: ocupação em áreas de mananciais e a legislação 

ambiental política & trabalho”. Revista de Ciências Sociais, nº 25, pp. 189,2006. 

BRAAT, L. C.; BRINK, P. TEN (eds.). The Cost of Policy Inaction: the Case of not Meeting the 2010 

Biodiversity Target. 2008  Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/265269550_The_Cost_of_Policy_Inaction. Acesso em: 11 

abr. 2021. 

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012: dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. 

Brasília, 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Lei/L12651.htm. Acesso em: 7 mar. 2021. 

BURALLI, R. “Efeitos à saúde por exposição ambiental e ocupacional aos pesticidas de uso 

agrícola”. Tese de Doutorado, Pós-graduação em Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Saúde Pública, 2020. Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6143/tde-20022020-082631/pt-br.php. Acesso em: 1º abr. 

2021. 

BURKHARD, B. et al. “Landscapes capacities to provide ecosystem services — a concept for land-

cover based assessments”. Landscape Online, vol. 15, pp. 1-22, 2009. DOI:10.3097/LO.200915. 

BUTZKE, A. G. “Dinâmica de atributos químicos em diferentes tipos de solo sob sistemas 

agroflorestais”. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Agronomia, 

Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 2015. 

CABANNES, Y.; MAROCCHINO, C. (eds). Integrating Food into Urban Planning. Londres: UCL 

Press, Rome, 2018. DOI: https://doi.org/10.14324/111. 9781787353763. 

CABRAL, P.; FEGER, C.; LEVREL, H.; CHAMBOLLE, M.; BASQUE, D. “Assessing the Impact of 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/11/ceagesp-estima-prejuizo-de-r-24-milhoes-por-conta-da-chuva-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/11/ceagesp-estima-prejuizo-de-r-24-milhoes-por-conta-da-chuva-em-sp.ghtml
http://www.sbagro.org/files/biblioteca/2903.pdf
https://observatoriodasmetropoles.net.br/arquivos/biblioteca/abook_file/ibeu_sp.pdf
https://www.researchgate.net/publication/265269550_The_Cost_of_Policy_Inaction
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6143/tde-20022020-082631/pt-br.php


109 

 

Land-Cover Changes on Ecosystem Services: A First Step toward Integrative Planning in 

Bordeaux, France”. Ecosystem Services, vol. 22, pp. 318-27, 2016. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.08.005. 

CALDAS, E.; JAYO, L. “Agriculturas urbanas em São Paulo: histórico e tipologia”. Confins (online), 

vol. 39, 2019. Disponível em: http://journals.openedition.org/confins/18639. Acesso em: 1º out. 

2020. DOI: https://doi.org/10.4000/confins.18639. 

Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan). Estudo técnico: 

Mapeamento dos Desertos Alimentares no Brasil. Brasília. 2018. Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS). Disponível em: 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/arquivos/files/Estudo_tecnico_mapeamento_desert

os _alimentares.pdf. Acesso em: 27. out. 2020. 

CARDINAEL, R. et al. “Belowground functioning of agroforestry systems: recent advances and 

perspectives”. Plant and Soil, [s.l.], vol. 453, nº 1-2, pp. 1-13, 2020. ISSN: 15735036, DOI: 

10.1007/s11104-020-04633-x. 

CARNEIRO, F.; RIGOTTO, R.; AUGUSTO, L.; FRIEDRICH, K.; BÚRIGO A. (orgs.) Dossiê 

Abrasco: Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. São Paulo: Expressão Popular, 

2015. Disponível em: https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wp-

content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf. Acesso em: 1º abr. 2021. 

CARNEIRO, M. J. “‘Rural’ como categoria de pensamento”. RURIS, vol. 2, nº 1, Campinas, 2008. 

CAZELLA, A.; BONNAL, P. H.; MALUF, R. S. Agricultura familiar: multifuncionalidade e 

desenvolvimento territorial no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X, 2009. 

CHAKRABORTY, T.; LEE, X. “A simplified urban-extent algorithm to characterize surface urban 

heat islands on a global scale and examine vegetation control on their spatiotemporal variability”. 

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, vol. 74, pp. 269-80, 2019. 

CHANG, Z. et al. “Wild Bees and Urban Agriculture: Assessing Pollinator Supply and Demand 

across Urban Landscapes”. Urban Ecosystems, vol. 22, nº 3, pp. 455-70, 2019. 

https://doi.org/10.1007/s11252-019-0826-6. 

CHAPPELL, M. J., & LAVALLE, L. A. Food security and biodiversity: can we have both? An 

agroecological analysis. Agriculture and Human Values, 28(1), 3–26, 2009. 

CLEVELAND, D. A et al. “Landscape and Urban Planning: The Potential for Urban Household 

Vegetable Gardens to Reduce Greenhouse Gas Emissions”. Landscape and Urban Planning. vol. 

157, pp. 365-74, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.07.008. 

CORRÊA, C. J.; TONELLO, K. C; NNADI, E.; ROSA, A. G. “Semeando a cidade: histórico e 

atualidades da agricultura urbana”. Ambiente & Sociedade, São Paulo. vol. 23, 2020. 

COSTA, S. B.; ALMEIDA FILHO, G. S.; GIUDICE, S. L.; HELLMEISTER JR., Z. “Panorama do 

desassoreamento nos rios Tietê e Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil”. In: Simpósio Brasileiro de 

Recursos Hídricos, 20, 2013, Bento Gonçalves. Atas... Porto Alegre: ABHR, 2013. 

http://journals.openedition.org/confins/18639
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/arquivos/files/Estudo_tecnico_mapeamento_desertos%20_alimentares.pdf
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/noticias/arquivos/files/Estudo_tecnico_mapeamento_desertos%20_alimentares.pdf
https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf
https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf
https://doi.org/10.1007/s11252-019-0826-6


110 

 

CURAN, R. “Multifuncionalidade da agricultura urbana de base agroecológica: um estudo na zona 

leste do município de São Paulo”. Dissertação de Mestrado, Pós-graduação em Ecologia Aplicada 

— Ambiente e Sociedade, Universidade de São Paulo, Esalq/Cena, 2020. 

DAILY, G. (ed.). Nature’s services: societal dependence on natural ecosystem. Washington: Island 

Press, 1997. 392 pp. 

DANG, M.; SAMPAIO, M. “The Potential for Rooftop Agriculture in the City of Rio de Janeiro: 

Growing Capacity, Food Security and Green Infrastructure”. In: IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science, vol. 410, nº 1. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012016. 

DAVIS, J; MCCARTHY, M. City farming on rise as COVID-19 makes people rethink how they 

source their food. ABC Rural, 2020. Disponível em: https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-

25/urban-farming-on-rise-due-to-covid-19-pandemic/12797672. Acesso em 10 mar. 2021. 

DEFRIES, R. et al. “From plot to landscape scale: linking tropical biodiversity measurements across 

spatial scales”. Front Ecol. Environ., vol. 8, nº 3, pp. 153-60, 2010. 

DE GROOT, R.S. et al. “Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in 

landscape planning, management and decision making”. Ecological Complexity, vol. 7, pp. 260-72, 

2010. 

DEILAMI, K.; LIU, Y. “Urban heat island effect: A systematic review of spatio-temporal factors, data, 

methods and mitigation measures”. International Journal of Applied Earth Observation and 

Geoinformation, [s.l.], vol. 67, nº 12, pp. 30-42, 2018. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jag.2017.12.009. 

DESPOMMIER, D. “The vertical farm: Controlled environment agriculture carried out in tall buildings 

would create greater food safety and security for large urban populations”. Journal fur 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, [S.l.], vol. 6, nº 2, pp. 233-36, 2011. ISSN: 

16615751, DOI: 10.1007/s00003-010-0654-3. 

DESPOMMIER, D. “The Rise of Vertical Farms”. Scientific American, [S.l.], vol. 301, nº 5, pp. 80-7, 

2009. ISSN: 0036-8733, DOI: 10.1038/scientificamerican1109-80. 

DIB, V. et al. “Drivers of change in biodiversity and ecosystem services in the Cantareira system 

protected area: a prospective analysis of the implementation of public policies”. Biota Neotropica, 

[s.l.], vol. 20, nº 1, pp. 1-12, 2020. ISSN: 16760611, DOI: 10.1590/1676-0611-BN-2019-0915. 

DONOHUE, R. J.; RODERICK, M. L.; MCVICAR, T. R. R. “Storms and soil pores: incorporating key 

ecohydrological processes into Budyko’s hydrological model”. Journal of Hydrology, vol. 436, pp. 

35-50, 2012. 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Sistema brasileiro de classificação de 

solos. Centro Nacional de Pesquisa de Solos: Rio de Janeiro, 2006. 306 pp. ISBN: 85-85864-19-2, 

DOI: 978-85-7035-198-2. 

EVANS, D.; DAVIES, J. “4 reasons why the world needs more urban farming post-pandemic”. 

World Economic Forum, 2020. Disponível em: https://www.weforum.org/agenda/2020/09/urban-

farming-flourish-post-pandemic. Acesso em: 1º fev. 2021. 

FAVARETTO, A. S. “A longa evolução da relação rural-urbano”. RURIS, vol. 1, nº 1, Campinas, 

https://doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012016
https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-25/urban-farming-on-rise-due-to-covid-19-pandemic/12797672
https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-25/urban-farming-on-rise-due-to-covid-19-pandemic/12797672
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/urban-farming-flourish-post-pandemic
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/urban-farming-flourish-post-pandemic


111 

 

2007. 

FERRAZ, S. F. B. et al. “How good are tropical forest patches for ecosystem services provisioning?” 

Landscape Ecology, vol. 29, nº 2, pp. 187-200, 2014. 

FERREIRA, J.; FERREIRA, M.; LEÃO, V. “Agricultura urbana faz a diferença em tempos de 

pandemia”. NEXO Jornal, 2020. Disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Agricultura-urbana-faz-a-diferen%C3%A7a-

emtempos-de-pandemia. Acesso em: 30 mai. 2020. 

FISHER, B.; TURNER, R. K. “Ecosystem services: classification for valuation”. Biological 

Conservation, vol. 141, pp. 1167-9, 2008. 

FISHER, B.; TURNER, R.K.; MORLING, P. “Defining and classifying ecosystem services for 

decision making”. Ecological Economics, vol. 68, pp. 643-53, 2009. 

FOSTER, J. B. “Marx’ s Theory of Metabolic Rift: Classical”. American Journal of Sociology, vol. 

105, nº 2, pp. 366-405, 1999. 

FRANCIS, C. a., LIEBLEIN, G., BRELAND, T. a., SALOMONSSON, L., GEBER, U., 

SRISKANDARAJAH, N., LANGER, V. Transdisciplinary Research for a Sustainable Agriculture and 

Food Sector. Agronomy Journal, 100(3), 771, 2008. 

FRIEDMANN, H. “Pandemic reflections from Toronto”. Agriculture and Human Values, vol. 37, pp. 

639-40, 2020. 

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT). Relatório – I plano de bacia 

hidrográfica do Alto Tietê – UGRHI 06 – Ano Base 2016/2035. 2016. Disponível em: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/documents/CBH-AT/11958/relatorio-i_plano_final-

rev2.pdf. Acesso em: 11 set. 2020. 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) — Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social. 2013. Disponível em: http://ipvs.seade.gov.br/. Acesso em: 29 mar. 2021. 

GAEA Estudos Ambientais Ltda.; Instituto Internacional para Sustentabilidade. Valoração 

socioeconômica e ecológica dos Serviços Ecossistêmicos da Bacia do Rio Paraíba do Sul – Porção 

Paulista/SP. 2017. 

GALINDO, E.; TEIXEIRA, M. A.; ARAÚJO, M.; MOTTA, R.; PESSOA, M.; MENDES, L.; RENNÓ, 

L., Efeitos da pandemia  na alimentação e na  situação de segurança alimentar no Brasil, Food for 

Justice Working Paper Series, no. 4. Berlin: Food for Justice: Power, Politics, and Food Inequalities 

in a Bioeconomy, 2021.  

GOMES, J.; GOMES, R.; SOUZA, A. “The multifunctionality of urban horticulture and its integration 

with the city ecosystem: a brief review of concepts and the case of São Luís”. Horticultura 

Brasileira, vol. 37, pp. 52-259, 2019. 

HAINES-YOUNG, R.; POTSCHIN, M. Common International Classification of Ecosystem Services 

(CICES): Consultation on Version 4 - August-December 2012. Nottingham, 2013. Disponível em: 

https://cices.eu/content/uploads/sites/8/2012/07/CICES-V43_Revised-Final_Report_29012013.pdf. 

https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Agricultura-urbana-faz-a-diferen%C3%A7a-emtempos-de-pandemia
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Agricultura-urbana-faz-a-diferen%C3%A7a-emtempos-de-pandemia
http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/documents/CBH-AT/11958/relatorio-i_plano_final-rev2.pdf
http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/documents/CBH-AT/11958/relatorio-i_plano_final-rev2.pdf
https://cices.eu/content/uploads/sites/8/2012/07/CICES-V43_Revised-Final_Report_29012013.pdf


112 

 

Acesso em: 11 abr. 2021.  

HAMEL, P. et al. “Cities: Incorporating Natural Capital into Urban Planning”. Green Growth That 

Works, [s.l.], pp. 274-94, 2019. ISBN: 9781642830040, DOI: 10.5822/978-1-64283-004-0_17. 

HUANG, J.; TICHIT, M.; POULOT, M.; DARLY, S.; LI, S.; PETIT, C.; AUBRY, C. “Comparative 

review of multifunctionality and ecosystem services in sustainable agriculture”. Journal of 

Environmental Management, vol. 149, pp. 138-47, 2015. 

HUIZINGA, J.; de MOEL, H.; SZEWCZYK, W. Global flood depth-damage functions. Methodology 

and the database with guidelines. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-

database-guidelines. Acesso em: 11 abr. 2021. DOI: 10.2760/16510. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Áreas urbanizadas do Brasil: 2015. Série 

Relatórios Metodológicos, Coordenação de Geografia. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100639.pdf. Acesso em: 1º fev. 2021. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo 2010: Nota técnica Aglomerados 

Subnormais. 2010. Disponível em: 

https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Aglomerados_subnormais/Aglomerados_

subnormais_informacoes_territoriais/notas_tecnicas.pdf. Acesso em: 8 abr. 2021. 

Instituto Escolhas. Mais perto do que se imagina: os desafios da produção de alimentos na 

metrópole de São Paulo. São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.escolhas.org/wp-

content/uploads/2021/01/Relat%C3%B3rio-Mais-perto-do-que-se-imagina-os-desafios-da-

produ%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos-na-metr%C3%B3pole-de-S%C3%A3o-Paulo-1.pdf. 

Acesso em: 1º fev. 2021. 

Instituto Nacional de Metereologia (INMET). Normais climatológicas do Brasil (1961-1990). 1992. 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Nota metodológica São Paulo. 2020. Disponível em: 

https://portal.inmet.gov.br/uploads/notastecnicas/nota_meteorologica_chuvas_SP_Chuva_Fev2020

.pdf. Acesso em: 14 abr. 2021. 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES): 

Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental 

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. 

Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 2019. 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). “The 

methodological assessment report on scenarios and models of biodiversity and ecosystem 

services”. IPBES Methodological Assessment Report on Scenarios and Models of Biodiversity and 

Ecosystem Services. [S.l.: s.n.], 2016. pp. 244-278 Disponível em: 

https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2016.methodological_assessment_report_scenari

os_models.pdf. Acesso em: 11 abr. 2021. ISBN: 9789280735697. 

KIHARA, J.; NZUKI, R. “Covid-19 makes a strong case for urban farming”, The Alliance of 

Biodiversity International and CIAT. 2020. Disponível em: 

https://www.bioversityinternational.org/news/detail/covid-19-makes-a-strong-case-for-urban-

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/global-flood-depth-damage-functions-methodology-and-database-guidelines
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100639.pdf
https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Aglomerados_subnormais/Aglomerados_subnormais_informacoes_territoriais/notas_tecnicas.pdf
https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Aglomerados_subnormais/Aglomerados_subnormais_informacoes_territoriais/notas_tecnicas.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2021/01/Relat%C3%B3rio-Mais-perto-do-que-se-imagina-os-desafios-da-produ%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos-na-metr%C3%B3pole-de-S%C3%A3o-Paulo-1.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2021/01/Relat%C3%B3rio-Mais-perto-do-que-se-imagina-os-desafios-da-produ%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos-na-metr%C3%B3pole-de-S%C3%A3o-Paulo-1.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2021/01/Relat%C3%B3rio-Mais-perto-do-que-se-imagina-os-desafios-da-produ%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos-na-metr%C3%B3pole-de-S%C3%A3o-Paulo-1.pdf
https://portal.inmet.gov.br/uploads/notastecnicas/nota_meteorologica_chuvas_SP_Chuva_Fev2020.pdf
https://portal.inmet.gov.br/uploads/notastecnicas/nota_meteorologica_chuvas_SP_Chuva_Fev2020.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2016.methodological_assessment_report_scenarios_models.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2016.methodological_assessment_report_scenarios_models.pdf
https://www.bioversityinternational.org/news/detail/covid-19-makes-a-strong-case-for-urban-farming/


113 

 

farming/. Acesso em: 1º fev. 2021. 

KREMEN, C.; OSTFELD, R. S. “A call to ecologists: measuring, analyzing, and managing 

ecosystem services”. Front. Ecol. Environ., vol. 3, nº 10, pp. 540-48, 2005. 

LAL, R. “Home gardening and urban agriculture for advancing food and nutritional security in 

response to the COVID-19 pandemic”. Food Security, vol. 12, pp. 871-76, 2020. Disponível em: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-020-01058-3. Acesso em: 1º fev. 2020. 

LAMBIN, E. F., et al. “The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths”. 

Global Environmental Change, vol. 11, pp. 261-69, 2001. 

LATAWIEC, A. et al. Produto 3: Valoração socioeconômica e ecológica dos Serviços 

Ecossistêmicos da Bacia do Rio Paraíba do Sul – Porção Paulista/SP. GAEA Estudo Ambientais 

Ltda. & Instituto Internacional para Sustentabilidade, [S.l.], 2018. 

LEHMANN, A. et al. “Filling the gap between Earth observation and policy making in the Black Sea 

catchment with environGRIDS”. Environmental Science & Policy, 46, 1-12. 2015. 

LEVREL, H. et al. “How to Overcome the Implementation Gap in Ecosystem Services? A User-

Friendly and Inclusive Tool for Improved Urban Management”. Land Use Policy, vol. 68, nº 7, pp. 

574-84. 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.07.037. 

LIMA, M. T. “Por que agricultura na cidade? A importância da Agricultura Urbana em contexto de 

emergência climática e sanitária”. Boletim Covid-19, Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, Instituto de Geociências – Unicamp, 2020. Disponível em: 

https://www.unicamp.br/unicamp/sites/default/files/2020-08/Boletins%20DPCT%20IG%20n20.pdf. 

Acesso em: 1º fev. 2021. 

LIN, B. B.; PHILPOTT, S. M.; JHA, S. “The Future of Urban Agriculture and Biodiversity-Ecosystem 

Services: Challenges and Next Steps”. Basic and Applied Ecology, vol. 16, nº 3, pp.189-201. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.baae.2015.01.005. 

LONDRES, F. et al., Municípios agroecológicos e políticas de futuro: iniciativas municipais de apoio 

à agricultura familiar e à agroecologia e de promoção da segurança alimentar e nutricional - 2. ed. 

rev. e atual. - Rio de Janeiro: Articulação Nacional de Agroecologia - ANA, 2021. Disponível em: 

https://agroecologia.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Municipios-Agroecologicos-e-Politicas-de-

Futuro.pdf. Acesso em 10 abr. 2021. 

MAES J. et al. An Analytical Framework for Mapping and Assessment of Ecosystem Condition in 

EU: discussion paper. Mapping and Assessment of Ecosystems and Their Services, 2018. DOI: 

https://doi.org/10.2779/41384. 

MARRA, L. “Prefeitura desativa usina de compostagem da Vila Leopoldina”. Folha de S.Paulo, 

Caderno Cotidiano, 2004. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u98958.shtml. Acesso em: 1º fev. 2021. 

MARENGO, J. A. et al. “Changing Trends in Rainfall Extremes in the Metropolitan Area of São 

Paulo: Causes and Impacts”. Frontiers in Climate, [S.l.], vol. 2, nº 8, pp. 1-13, 2020. DOI: 

10.3389/fclim.2020.00003. 

https://www.bioversityinternational.org/news/detail/covid-19-makes-a-strong-case-for-urban-farming/
https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-020-01058-3
https://www.unicamp.br/unicamp/sites/default/files/2020-08/Boletins%20DPCT%20IG%20n20.pdf
https://doi.org/10.1016/j.baae.2015.01.005
https://agroecologia.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Municipios-Agroecologicos-e-Politicas-de-Futuro.pdf
https://agroecologia.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Municipios-Agroecologicos-e-Politicas-de-Futuro.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u98958.shtml


114 

 

MARINELO, S. H.; COSTA S. M. “O visível e o invisível da agricultura urbana em São José dos 

Campos, SP”. Revista de Geografia e Ordenamento do Território, nº 19, Porto, 2019.  

MAROUELLI, W. A.; DA SILVA, H. R.; MADEIRA, N. R. “Uso de água e produção de tomateiro 

para processamento em sistema de plantio direto com palhada”. Pesq. agropec. bras., Brasília, vol. 

41, nº 9, pp. 1399-404, 2006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

204X2006000900008&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 19 fev. 2021. DOI: 

https://doi.org/10.1590/S0100-204X2006000900008. 

MAROUELLI, W. A. et al. “Water use and onion crop production in no-tillage and conventional 

cropping systems”. Hortic. Bras., Brasília, vol. 28, nº 1, pp. 19-22, 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

05362010000100004&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 19 fev. 2021. DOI: 

https://doi.org/10.1590/S0102-05362010000100004. 

MAROUELLI, W. A. et al. “Eficiência de uso da água e produção de repolho sobre diferentes 

quantidades de palhada em plantio direto”. Pesq. agropec. bras., Brasília, vol. 45, nº 4, pp. 369-75, 

2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

204X2010000400004&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 19 fev. 2021. DOI: 

https://doi.org/10.1590/S0100-204X2010000400004. 

MCCARTHY, M. “City farming on rise as COVID-19 makes people rethink how they source their 

food”. ABC Rural, 2020. Disponível em: https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-25/urban-

farming-on-rise-due-to-covid-19-pandemic/12797672. 

MCCLINTOCK, N. “Why Farm the City? Theorizing Urban Agriculture through a Lens of Metabolic 

Rift”. Economy and Society, vol. 3, nº 2, pp. 191-207, 2010. DOI: 

https://doi.org/10.1093/cjres/rsq005. 

MCCLINTOCK, N.. “Radical, reformist, and garden-variety neoliberal: coming to terms with urban 

agriculture's contradictions”. Local Environment, vol. 9, nº 2, pp. 147-71, 2013. Disponível em: 

https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F13549839.2012.752797. 

Acesso em: 2 fev. 2021. DOI: 10.1080/13549839.2012.752797. 

McMICHAEL, A. J. et al. “International study of temperature, heat and urban mortality: the 

’ISOTHURM’ project”. International Journal of Epidemiology, v. 37, n. 5, p. 1121-1131, 2008. 

MEES, C. “More shared urban open spaces: resiliency on demand”. Agriculture and Human Values, 

vol. 37, pp. 609-10, 2020. 

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (MEA). Ecosystems and Human Well-being: 

synthesis, Ecosystems. Washington: Island Press, 2005. DOI:10.1196/annals.1439.003. 

MONTEIRO, J.; MONTEIRO, M. “Hortas comunitárias de Teresina: agricultura urbana e 

perspectiva de desenvolvimento local”. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, vol. 5, pp. 

47-60, 2006. 

MORUZZI-MARQUES, P.; CHIODI, R. “Multifuncionalidade da Agricultura e Serviços Ambientais: 

aproximações e distanciamentos como referenciais de políticas públicas”. Desenvolvimento em 

Questão, nº 45, pp. 214-32, 2018. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000900008&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000900008&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362010000100004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362010000100004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000400004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000400004&lng=en&nrm=iso
https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-25/urban-farming-on-rise-due-to-covid-19-pandemic/12797672
https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-25/urban-farming-on-rise-due-to-covid-19-pandemic/12797672
https://doi.org/10.1093/cjres/rsq005
https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F13549839.2012.752797
https://doi.org/10.1080/13549839.2012.752797


115 

 

MOSTER, C. “Áreas prioritárias para serviços ecossistêmicos hidrológicos no Sistema Cantareira. 

2018”. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo (USP), Escola Superior de Agricultura Luiz 

de Queiroz (Esalq), Centro de Energia Nuclear na Agricultura. 2018, 

MOUGEOT, L. J. A. “Urban Agriculture: definition, presence, potentials and risks, and policy 

challenges”. Cities Feeding People Series, vol. 31, 46 pp., 2000. Disponível em: https://idl-

bncidrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/26429/117785.pdf?sequence=12. Acesso em: 1º 

mar. 2020. 

MOUGEOT, L. J. A. Agropolis. Canada: IDRC, 2005. 

MUFPP - Milan Urban Food Policy Pact. 2015. Disponível em: 

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2018/01/Milan-Urban-Food-Policy-

Pactand-Framework-for-Action_PORT.pdf Acesso em: 10 abr. 2021. 

NAGIB, G. “O espaço da agricultura urbana como ativismo: alternativas e contradições em Paris e 

São Paulo”. Tese de Doutorado, Pós-graduação em Geografia Humana, Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2020. Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-05082020-171328/pt-br.php. Acesso em: 20 out. 

2020. 

NAGIB, G. “Processos e materialização da agricultura urbana como ativismo na cidade de São 

Paulo: o caso da Horta das Corujas”. Cad. Metrop., vol. 21, nº 46, pp. 715-39, São Paulo, 2019. 

Natural Capital. What´s InVEST? 2021. Disponível em: 

https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest. Acesso em: 8 abr. 2021. 

NOBRE, C. A. et al. “Vulnerabilidades das megacidades brasileiras às mudanças climáticas: 

Região Metropolitana de São Paulo – Relatório Final”. [S.l.: s.n.], 2011. Disponível em: 

https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/livros/megacidades/megacidades_RMSP.pdf. Acesso 

em: 11 abr. 2021. 

OLIVEIRA, P. T. S.; WENDLAND, E.; NEARING, M. A. “Rainfall erosivity in Brazil: A review”. 

Catena [S.l.], vol. 100, pp. 139-47, 2013. ISSN: 03418162, DOI: 10.1016/j.catena.2012.08.006. 

ONU-HABITAT. Nova Agenda Urbana. Quito, 2016. Disponível em: 

http://habitat3.org/wpcontent/uploads/NUA-

PortugueseBrazil.pdf?fbclid=IwAR2koIM7MtgBh6i57G4fxWeWpbK52Jr7sXIrGdBbJF81bF2GSzY52

7FWdAY. Acesso em: 10 abr. 2021. 

OTTONI, M. V. (org.) HYBRAS hydrophysical database for Brazilian soils: banco de dados 

hidrofísicos em solos no Brasil para o desenvolvimento de funções de pedotransferências de 

propriedades hidráulicas. Versão 1.0 – relatório. CPRM: Rio de Janeiro, 2018. 

OZMENT, S.; FELTRAN-BARBIERI, R.; HAMEL, P.; GRAY, E.; RIBEIRO, J.; BARRÊTO, S; 

PADOVEZI, A.; VALENTE, T. “Infraestrutura Natural para Água no Sistema Cantareira, São Paulo”. 

World Resources Institute. 2018. Disponível em: https://wribrasil.org.br/pt/publication/infraestrutura-

natural-para-agua-no-sistema-cantareira-em-sao-paulo. Acesso em: 7 abr. 2021. 

PASCUAL, U., et al. “Valuing Nature’s Contributions to People: The IPBES Approach”. Current 

https://idl-bncidrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/26429/117785.pdf?sequence=12
https://idl-bncidrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/26429/117785.pdf?sequence=12
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-05082020-171328/pt-br.php
https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest
https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/livros/megacidades/megacidades_RMSP.pdf
http://habitat3.org/wpcontent/uploads/NUA-PortugueseBrazil.pdf?fbclid=IwAR2koIM7MtgBh6i57G4fxWeWpbK52Jr7sXIrGdBbJF81bF2GSzY527FWdAY
http://habitat3.org/wpcontent/uploads/NUA-PortugueseBrazil.pdf?fbclid=IwAR2koIM7MtgBh6i57G4fxWeWpbK52Jr7sXIrGdBbJF81bF2GSzY527FWdAY
http://habitat3.org/wpcontent/uploads/NUA-PortugueseBrazil.pdf?fbclid=IwAR2koIM7MtgBh6i57G4fxWeWpbK52Jr7sXIrGdBbJF81bF2GSzY527FWdAY
https://wribrasil.org.br/pt/publication/infraestrutura-natural-para-agua-no-sistema-cantareira-em-sao-paulo
https://wribrasil.org.br/pt/publication/infraestrutura-natural-para-agua-no-sistema-cantareira-em-sao-paulo


116 

 

Opinion in Environmental Sustainability, vol. 26-7, pp. 7-16. 2017. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.006. 

PERFECTO, I.; VANDERMEER, J. “The agroecological matrix as alternative to the land-

sparing/agriculture intensification model”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America, [S.l.], vol. 107, nº 13, pp. 5786-91, 2010. ISSN: 00278424, DOI: 

10.1073/pnas.0905455107. 

PESSOA, C.C.; SOUZA, M. de; SCHUCH, I. “Agricultura Urbana e Segurança Alimentar: estudo no 

município de Santa Maria – RS”. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, vol. 13, nº 1, pp. 

23-37, 2006. Disponível em: http://www.ufrgs.br/pgdr/publicacoes/producaotextual/marcelino-

souza/pessoa-c-c-souza-m-deschuch-i-agricultura-urbana-e-seguranca-alimentar-estudo-no-

municipio-de-santa-maria-rsseguranca-alimentar-e-nutricional-campinas-13-1-23-37-2006. Acesso 

em: 1º fev. 2020. 

PEREIRA, J. S. “Avaliação das perdas de solos por erosão laminar na área de influência da UHE 

Amador Aguiar I”. Dissertação Mestrado. 170 p. - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. 

2014. 

PEREIRA, D.; SALGADO, C.; RIBEIRO, F. “Agricultura urbana, meio ambiente e inclusão social”. 

In: LOURENÇO, M. (org). JC na Escola Ciência, Tecnologia e Sociedade: Mobilizar o 

Conhecimento para Alimentar o Brasil. Bauru, 2017. Disponível em: http://www3.ibb.unesp.br/wp-

content/uploads/2017/11/SNCT-2016-E-book-JC-na-Escola-Mobilizar-o-Conhecomento-para-

Alimentar-o-Brasil-Edi%C3%A7%C3%A3o-fnal.pdf. Acesso em: 1º fev. 2021. 

POLASKY, S. “Valuing Nature: Economics, Ecosystem Services, and Decision-Making”. Measuring 

Nature´s Balance Sheet of 2011 Ecosystem Services Seminar Series. Editado por Coastal Quest e 

Gordon e Betty Foundation, 70 – 83. Palo Alto: Gordon and Betty Foundation, 2012. 

POWER, A. G. “Ecosystem Services and Agriculture: Tradeoffs and Synergies”. Phil. Trans. R. Soc. 

B, vol. 365, nº 1554, p. 2959-71. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0143. 

Projeto MapBiomas (MAPBIOMAS). Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso de Solo do Brasil. 

col. 5. 2020Disponível em: https://mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas-1?cama_set_language=pt-

BR. Acesso em: 19 jan. 2021. 

PULIGHE, G.; LUPIA, F. “Food First: COVID-19 Outbreak and Cities Lockdown a Booster for a 

Wider Vision on Urban Agriculture”. Sustainability, vol. 12, nº 12, 2020. 5012 pp., DOI: 

https://doi.org/10.3390/su12125012. 

RAIMUNDO, C. do C.; SANSIGOLO, C. A.; MOLION, L. C. B. “Tendências das classes de 

precipitação na Região Metropolitana de São Paulo”. Revista Brasileira de Meteorologia, [S.l.], vol. 

29, nº 3, pp. 397-408, 2014. ISBN: 0102778620, ISSN: 19824351, DOI: 10.1590/0102-

778620130655. 

ROSÁRIO, V. A. C.; GUIMARÃES, J. C.; VIANI, R. A. G. “How Changes in Legally Demanded 

Forest Restoration Impact Ecosystem Services: A Case Study in the Atlantic Forest, Brazil”. 

Tropical Conservation Science, [S.l.], vol. 12, 2019. ISBN: 1940082919, ISSN: 19400829, DOI: 

10.1177/1940082919882885. 

SAAD, S. et al. “Analyzing ecological restoration strategies for water and soil conservation”. PLoS 

https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.006
http://www.ufrgs.br/pgdr/publicacoes/producaotextual/marcelino-souza/pessoa-c-c-souza-m-deschuch-i-agricultura-urbana-e-seguranca-alimentar-estudo-no-municipio-de-santa-maria-rsseguranca-alimentar-e-nutricional-campinas-13-1-23-37-2006
http://www.ufrgs.br/pgdr/publicacoes/producaotextual/marcelino-souza/pessoa-c-c-souza-m-deschuch-i-agricultura-urbana-e-seguranca-alimentar-estudo-no-municipio-de-santa-maria-rsseguranca-alimentar-e-nutricional-campinas-13-1-23-37-2006
http://www.ufrgs.br/pgdr/publicacoes/producaotextual/marcelino-souza/pessoa-c-c-souza-m-deschuch-i-agricultura-urbana-e-seguranca-alimentar-estudo-no-municipio-de-santa-maria-rsseguranca-alimentar-e-nutricional-campinas-13-1-23-37-2006
http://www3.ibb.unesp.br/wp-content/uploads/2017/11/SNCT-2016-E-book-JC-na-Escola-Mobilizar-o-Conhecomento-para-Alimentar-o-Brasil-Edi%C3%A7%C3%A3o-fnal.pdf
http://www3.ibb.unesp.br/wp-content/uploads/2017/11/SNCT-2016-E-book-JC-na-Escola-Mobilizar-o-Conhecomento-para-Alimentar-o-Brasil-Edi%C3%A7%C3%A3o-fnal.pdf
http://www3.ibb.unesp.br/wp-content/uploads/2017/11/SNCT-2016-E-book-JC-na-Escola-Mobilizar-o-Conhecomento-para-Alimentar-o-Brasil-Edi%C3%A7%C3%A3o-fnal.pdf
https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0143
https://mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas-1?cama_set_language=pt-BR
https://mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas-1?cama_set_language=pt-BR
https://doi.org/10.3390/su12125012


117 

 

ONE, [S.l.], vol. 13, nº 2, pp. 1-27, 2018. ISSN: 19326203, DOI: 10.1371/journal.pone.0192325. 

SAAD, S.; ROCHA, H. R.; SILVA, J. M. “The impact of roads and sediment basins on simulated 

river discharge and sediment flux in an experimental catchment designed to improve ecosystem 

services”. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, [S.l.], nº 1, pp. 1-50, 2016. ISSN: 

1812-2116, DOI: 10.5194/hess-2015-490. 

SANCHÉZ, P. S. “O processo de ocupação em Áreas de Proteção aos Mananciais: Conflito com a 

Lei e a realidade social na Região Metropolitana de São Paulo. (O caso de dois loteamentos ilegais 

no Município de Mairiporã)”. Dissertação de Mestrado, Programa de pós-graduação em Ciências 

da Engenharia Ambiental, Universidade de São Paulo (USP)/ Escola de Engenharia de São Carlos, 

2003. DOI: 10.11606/D.18.2016.tde-17112016-120909. 

SANTAMOURIS, M. et al. “On the impact of urban heat island and global warming on the power 

demand and electricity consumption of buildings - A review”. Energy and Buildings, [s.l.], v. 98, p. 

119–124. 2015. ISSN: 03787788, DOI: 10.1016/j.enbuild.2014.09.052. 

SANTANDREU A.; LOVO, I. C. Panorama da Agricultura Urbana e Periurbana no Brasil e 

Diretrizes Políticas para sua promoção: Identificação e Caracterização de Iniciativas de AUP em 

Regiões Metropolitanas Brasileiras. FAO, MDS, SESAN, DPSD, 2007. Disponível em: 

http://www.agriculturaurbana.org.br/textos/panorama_AUP.pdf. Acesso em: 30 fev. 2020. 

SANTOS P. et al. Marco Regulatório sobre Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil. Belém: 

IMAZON, FGV.CVces, 2012. 76 pp. Disponível em: 

https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/Marco%20Regulatorio%20PSA.pdf. Acesso em: 

11 abr. 2021 ISBN 978-85-86212-45-1. 

SÃO PAULO (Município). Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras 

de Serviços Ambientais (PMSA). São Paulo: SVMA, 2020. DOI: 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.  

SÃO PAULOb (Estado). Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Instituto Florestal. Serviços 

Ecossistêmicos e Bem-Estar Humano na Reserva da Biosfera do Cinturão verde da Cidade de São 

Paulo. / Editores: Elaine Aparecida Rodrigues, Rodrigo Antonio Braga Moraes Victor, Bely Clemente 

Camacho Pires, Edgar Fernando de Luca. -- São Paulo : Instituto Florestal, 2020. 

SÃO PAULO (Estado). Projeto LUPA 2016/2017: Censo Agropecuário do Estado de São Paulo. 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Instituto de Economia 

Agrícola, Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. São Paulo: SAA: IEA: CDRS, 

2019. 

SÃO PAULO (Município). Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São 

Paulo. 2014. Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/servicos/arquivos/PGIRS-2014.pdf. 

Acesso em: 1º fev. 2021.  

SÃO PAULO (Estado). Rede de Drenagem do Estado de São Paulo obtida a partir da base do 

GISAT (Cartas Topográficas na escala 1:50.000) por processo automático. Coordenadoria de 

Planejamento Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2013. 

http://www.agriculturaurbana.org.br/textos/panorama_AUP.pdf
https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/Marco%20Regulatorio%20PSA.pdf
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/servicos/arquivos/PGIRS-2014.pdf


118 

 

SÃO PAULO (Estado). Sub-bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo. Coordenadoria de 

Planejamento Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2013. Disponível 

em: http://datageo.ambiente.sp.gov.br/. Acesso em: 11 abr. 2021. 

Secretaria de Infraestrutura e Obras do Município de São Paulo (Siurb). Cadernos de Bacia 

Hidrográfica (em desenvolvimento). 2020. Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/. 

Acesso em: 7 abr. 2021. 

SEPE, P. M.; PEREIRA, H. M. “O conceito de Serviços Ambientais e o Novo Plano Diretor de São 

Paulo: Uma nova abordagem para a gestão ambiental urbana?” In: XVI Enanpur – Espaço, 

Planejamento e Insurgências. Belo Horizonte, 2015. 

SEXTON, J. O. et al. “Global, 30-m resolution continuous fields of tree cover: Landsat-based 

rescaling of MODIS Vegetation Continuous Fields with lidar-based estimates of error”. International 

Journal of Digital Earth, 2013. ISBN: 130321031236007. DOI:10.1080/17538947.2013.786146. 

SHARP, R., et al. InVEST 3.8.9. User’s Guide. 2020. Disponível em: 

https://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/. Acesso em: 11 abr. 

2021. 

SILVA, A. M. DA; ALCARDE, C.; HITOMI, C. “Natural Potential for Erosion for Brazilian Territory”. 

Soil Erosion Studies, [S.l.], nº 11, 2011. DOI: 10.5772/23163. 

DA SILVA, A. M.; EDMAR SCHULZ, H. “Estimativa do fator ‘C’ da EUPS para cobertura morta de 

resíduos vegetais de origem urbana para as condições de São Carlos (SP)”. INCI [online]. 2001, 

vol. 26, nº 12, pp. 615-18. Disponível em: 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442001001200007. Acesso em: 11 

abr. 2021. ISSN 0378-1844.  

SILVA, F.; CHITOLINA, J.; BALLESTERO, S.; VOIGTEL, S.; MELO, J. “Processos de produção de 

composto de lixo e a sua qualidade como fertilizante orgânico”. Holos Environment, vol. 5, nº 2, 

2005. 

SILVA, R. A. et al. “Operationalizing payments for ecosystem services in Brazil's sugarcane belt: 

how do stakeholder opinions match with successful cases in Latin America?”. Ecosystem Services, 

vol. 22, pp. 128-38, 2016. 

SILVA, R. A. “Histórico de transformação da paisagem e a percepção atual dos serviços 

ecossistêmicos: buscando estratégias para a adequação ambiental dos estabelecimentos rurais”. 

Tese de Doutorado, Programa de Pós-graduação em Ecologia e Biodiversidade, Universidade 

Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Biociências de Rio Claro, 2018. 122 pp.  

SOARES, W.; PORTO, M. “Uso de agrotóxicos e impactos econômicos sobre a saúde”. Rev. 

Saúde Pública, vol. 46, nº 2, São Paulo, 2012. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102012000200002. Acesso em: 

1º abr. 2020. 

STEENBOCK, W. et al. Agrofloresta, Ecologia e Sociedade. Curitiba: Kairós, 2013. 

STEWART, I. D.; OKE, T. R. “Local climate zones for urban temperature studies”. Bulletin of the 

American Meteorological Society, [S.l.], vol. 93, nº 12, pp. 1879-900, 2012. ISSN: 00030007, DOI: 

http://datageo.ambiente.sp.gov.br/
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
https://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442001001200007
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102012000200002


119 

 

10.1175/BAMS-D-11-00019.1. 

STICKLER C. M. et al. “Defending public interests in private lands: compliance, costs and potential 

environmental consequences of the Brazilian Forest Code in Mato Grosso”. Phil. Trans. R. Soc. B, 

vol. 368, nº 1619, 2013. DOI: 10.1098/rstb.2012.0160. 

STONE, L. F.; MOREIRA, J. A. A. “Efeitos de sistemas de preparo do solo no uso da água e na 

produtividade do feijoeiro”. Pesq. agropec. bras., Brasília, vol. 35, nº 4, pp. 835-41, 2000. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

204X2000000400022&lng=en&nrm=iso Acesso em: 19 fev. 2021. DOI: 

https://doi.org/10.1590/S0100-204X2000000400022. 

TEEB. A economia dos ecossistemas e da Biodiversidade: Integrando a economia da natureza. 

uma síntese da abordagem, conclusões e recomendações do TEEB. 2010. 

TEEB. TEEB for Agriculture & Food Scientific an Economic Foundations Report. Genebra: UN 

Environment, 2018. ISBN: 9789280737028. 

TEOFILO, T. M. S. et al. “Eficiência no uso da água e interferência de plantas daninhas no 

meloeiro cultivado nos sistemas de plantio direto e convencional”. Planta daninha, Viçosa, vol. 30, 

nº 3, pp. 547-56, 2012. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

83582012000300010&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 19 fev. 2021. DOI: 

https://doi.org/10.1590/S0100-83582012000300010. 

TOWNSHEND, J. “Global Forest Cover Change (GFCC) Tree Cover Multi-Year Global 30 m V003. 

Global Forest Cover Change (GFCC)”. In: NASA EOSDIS Land Processes DAAC, 2016. Disponível 

em: https://cmr.earthdata.nasa.gov/search/concepts/C1540118694-LPDAAC_ECS.html. Acesso 

em: 26 fev. 2021. DOI: https://doi.org/10.5067/MEaSUREs/GFCC/GFCC30TC.003.  

TRAVASSOS, L.; FERREIRA, R. “O periurbano e o rural metropolitanos: desafios para a 

elaboração do Plano Diretor regional do Grande ABD”. In: III Congresso Internacional de Gestão 

Territorial para o Desenvolvimento Rural, Brasília, 2016. 

TRAVASSOS, L.; PORTES, B. “Rural metropolitano: caracterização e regulação na Região 

Metropolitana de São Paulo (Brasil)”. Revista de Geografia e Ordenamento do Território — GOT, 

2018. Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-

12672018000200016#_ftn3. Acesso em: 1º mar. 2021. 

TRAVERSAC, J. B. (org.). Circuits Courts: contribution au développment regional. Dijon: Educagri, 

2010. 

TUCCI, C. “Escoamento artificial”. In: Hidrologia 4: Ciência e Aplicação. pp. 391-441. Porto Alegre: 

ABRH/UFRGS, 2004. 

United Nations (UN). City Region Food Systems Program. Organização das Nações Unidas para 

Alimentação (FAO). Disponível em: http://www.fao.org/3/ca6337en/ca6337en.pdf. Acesso em: 1º 

abr. 2021. 

United Nations (UN-FAO). Growing Greener Cities in Latin America and the Caribbean. Family 

Farming Knowledge Platform, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Roma, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000400022&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000400022&lng=en&nrm=iso
https://doi.org/10.1590/S0100-204X2000000400022
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582012000300010&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582012000300010&lng=en&nrm=iso
https://cmr.earthdata.nasa.gov/search/concepts/C1540118694-LPDAAC_ECS.html
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-12672018000200016#_ftn3
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-12672018000200016#_ftn3
http://www.fao.org/3/ca6337en/ca6337en.pdf


120 

 

2014. Disponível em: http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/273735/. Acesso em: 11 abr. 

2021. ISBN: 9789251082508. 

United Nations (UN). Sustainable Food Systems: Concept and Framework. FAO Policy Support and 

Governance, 2018. Disponível em: http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf. Acesso em: 1º 

fev. 2021. 

United Nations (UN-DESA). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. 2018. Department 

of Economic and Social Affairs. Disponível em: 

https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf. Acesso em: 11 abr. 2021. 

VALENTE, A. et al. “Estimativa da suscetibilidade potencial à erosão laminar devido a fatores 

naturais: uma proposta metodológica e sua aplicação no município de Porto Alegre (RS)”. Teoria e 

Prática na Engenharia Civil, [s.l.], no 2, p. 85–92, 2001. ISSN: 1677-3047. 

VASCONCELOS, Y. “O melhor do lixo”. Revista Fapesp, vol. 91, 2003. Disponível em: 

https://revistapesquisa.fapesp.br/o-melhor-do-

lixo/#:~:text=Um%20dos%20recursos%20usados%20por,a%20partir%20do%20lixo%20urbano.&te

xt=Ele%20informa%20quais%20as%20subst%C3%A2ncias,sobre%20seu%20uso%20na%20agric

ultura. Acesso em: 01 fev. 2021. 

VAZ, A.S. et al. “Integrating ecosystem services and disservices: insights from plant invasions 

Ecosystem Services”, vol. 23, pp. 94-107, 2017. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.11.017. 

WALLACE, K.J. “Classification of ecosystem services: problems and solutions”. Biological 

Conservation, vol. 139, pp. 235-46, 2007. 

WANG, J. et al. “Discussion Paper 1.2: Treatment of Ecosystems Assets in Urban Areas”. In: 

Ecosystem Accounting 2019 Forum of Experts —27 jun. 2019. Nova York, 2019. Disponível em: 

https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/francois_soulard_accounting_for_urban_areas_glencove

2019_v2_for_distribution.pdf. Acesso em: 11 abr. 2021. 

WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation 

planning. Washington, DC: USDA, 1978. 

World Bank. Cities and Climate Change: An Urgent Agenda. Washington DC: The International Bank 

for Reconstruction and Development/The World Bank. 2010. 

WUNDER, S. “Revisiting the concept of paymentes for environmental services”. Ecological 

Economics, vol. 117, pp. 234-43, 2015. 

ZASADA, I. “Multifunctional peri-urban agriculture — A review of societal demands and the 

provision of goods and services by farming”. Land Use Policy, vol. 28, nº 4, pp. 639-48, 2011. 

Disponível em: http://mediatum.ub.tum.de/doc/1107627/1107627.pdf. Acesso em: 1º fev. 2020. 

ZEEUW, H.; VEENHUIZEN, R.; DUBBELING, M. “The role of urban agriculture in building resilient 

cities in developing countries”. The Journal of Agricultural Science, vol. 149, nº 1, pp. 153-63, 2011. 

Disponível em: . Acesso em: 1º fev. 2021. 

ZHAO, C.; SANDER, H. A.; HENDRIX, S. D. “Wild bees and urban agriculture: assessing pollinator 

supply and demand across urban landscapes”. Urban Ecosystems, v. 22, no 3, p. 455–470, 2019. 

http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/273735/
https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf
https://revistapesquisa.fapesp.br/o-melhor-do-lixo/#:~:text=Um%20dos%20recursos%20usados%20por,a%20partir%20do%20lixo%20urbano.&text=Ele%20informa%20quais%20as%20subst%C3%A2ncias,sobre%20seu%20uso%20na%20agricultura
https://revistapesquisa.fapesp.br/o-melhor-do-lixo/#:~:text=Um%20dos%20recursos%20usados%20por,a%20partir%20do%20lixo%20urbano.&text=Ele%20informa%20quais%20as%20subst%C3%A2ncias,sobre%20seu%20uso%20na%20agricultura
https://revistapesquisa.fapesp.br/o-melhor-do-lixo/#:~:text=Um%20dos%20recursos%20usados%20por,a%20partir%20do%20lixo%20urbano.&text=Ele%20informa%20quais%20as%20subst%C3%A2ncias,sobre%20seu%20uso%20na%20agricultura
https://revistapesquisa.fapesp.br/o-melhor-do-lixo/#:~:text=Um%20dos%20recursos%20usados%20por,a%20partir%20do%20lixo%20urbano.&text=Ele%20informa%20quais%20as%20subst%C3%A2ncias,sobre%20seu%20uso%20na%20agricultura
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.11.017
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/francois_soulard_accounting_for_urban_areas_glencove2019_v2_for_distribution.pdf
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/francois_soulard_accounting_for_urban_areas_glencove2019_v2_for_distribution.pdf
http://mediatum.ub.tum.de/doc/1107627/1107627.pdf


121 

 

ISBN: 1125201908, ISSN: 15731642, DOI: 10.1007/s11252-019-0826-6.   



122 

 

ANEXO 

Instituições participantes do grupo de trabalho: 

Iniciativa TEEBAgriFood (Unep) 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT) 

Movimento Urbano de Agroecologia (MUDA) 

Universidade Federal do ABC (UFABC) 

Instituto de Economia da Universidade de Campinas (Unicamp) 

Instituto URBEM 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) 

Bancada Ativista - Mandato Coletivo Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo  

Instituto Florestal 

Rede de Agricultoras Paulistanas Periféricas Agroecológicas (RAPPA) 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP) 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABDA) 

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT) 

LivUp 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

Gabinete Vereadora Cris Monteiro (NOVO) 

Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVCes) 

Projeto Ligue os Pontos (PMSP) 

Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas (Cepas/USP) 

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente/Prefeitura Municipal de São Paulo (SVMA/PMSP) 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL/PMSP) 

Conselho Nacional da Reserva da Biosfera do Meio Ambiente 

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente/Governo do Estado de São Paulo (SIMA) 

Instituto Kairós 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento/Governo do Estado de São Paulo (SAA) 

SubPrefeitura de São Mateus (PMSP) 

Cooperativa de Trabalho e Assessoria Técnica, Extensão Rural e Meio Ambiente (Amater)  

Instituto de Economia Agrícola/Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (IEA/APTA) 

 

 


