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Introdução

Como indica o próprio título, este Informe Urbano teve como objetivo levantar dados e indicadores
sobre a produção e a disponibilidade de alimentos no Município de São Paulo, com base no Censo
Agropecuário 2017 (IBGE, 2017), pesquisa de Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2019b), Pesquisa de
Pecuária Municipal (IBGE, 2019a), todos do IBGE, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS 2019),
do Ministério da Economia, entre outras fontes. Sempre que possível, adotou-se uma abordagem
regionalizada, ao relacionar produção, abastecimento e comércio de alimentos ao território do
Município, tentando detectar a heterogeneidade do espaço urbano em relação a essas atividades.
Produção e disponibilidade de alimentos são duas das dimensões da “segurança alimentar e nutricional”,
estabelecidas pelo Decreto Federal nº 7.272 (BRASIL, 2010a), que regulamenta a Lei Federal
nº 11.346/2006 e institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Segurança alimentar
e nutricional é deﬁnida pela Lei do SISAN como a:

... realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade,

em quantidade suﬁciente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo
como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e

que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006).

Os termos da própria deﬁnição legal indicam a exigência de tratamento intersetorial e integrado ao
tema da segurança alimentar e nutricional, que abrange diferentes dimensões, tanto em relação à oferta
de alimentos de qualidade e em quantidades adequadas (produção, industrialização, abastecimento,
distribuição de alimentos; conservação da biodiversidade; utilização sustentável dos recursos; garantia
de qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos), quanto em relação às
condições de acesso pela população, que implicam políticas de geração de emprego e renda, educação
alimentar e promoção da saúde (cf. FAO BRASIL, 2014).

Sete dimensões integradas de indicadores estão previstas, em nível federal, para o monitoramento e
avaliação da segurança alimentar e nutricional: I - produção de alimentos; II - disponibilidade de
alimentos; III- renda e condições de vida; IV- acesso à alimentação adequada e saudável, incluindo água;
V- saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados; VI- educação; e VII- programas e ações relacionadas
à segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2010a). Este Informe ateve-se às duas primeiras: produção
(particularmente agropecuária e indústria) e disponibilidade de alimentos (comércios atacadista e
varejista) na esfera municipal.

O artigo 2º da referida Lei do SISAN reaﬁrma a alimentação adequada como direito fundamental do
ser humano (BRASIL, 2006), em consonância com a comunidade internacional. Já em 1992, o Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais havia reconhecido “o direito fundamental
de toda pessoa de estar protegida contra a fome” (BRASIL, 1992).

Em 2006, o Brasil implantou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), composto
por um conjunto de órgãos e instituições: Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

informes urbanos 49 / junho 2021 - 1

(CONSEA), órgão de assessoramento imediato do Presidente da República; Conferência Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, convocada a cada quatro anos e responsável pelo Plano Nacional
de Segurança Alimentar; Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, integrada por
Ministros de Estado e Secretários Especiais; órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios; e instituições privadas, com ou sem ﬁns
lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do
SISAN (BRASIL, 2006).

Em 2010, a Emenda Constitucional n. 64 incluiu a alimentação entre os direitos sociais estabelecidos
pelo artigo 6º da Constituição Federal (BRASIL, 2010b). Cinco anos mais tarde, o Brasil, ao lado de 192
Estados-Membros da Organização das Nações Unidas adotaria a Agenda 2030, que estabelece 17
objetivos de desenvolvimento sustentável para o período 2016-2030, entre eles o objetivo 2 de “acabar
com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura
sustentável” (ONU, 2015b). E em 2016, o Brasil ratiﬁcou o Acordo de Paris, no âmbito da Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), reconhecendo “a prioridade
fundamental da salvaguarda da segurança alimentar e de acabar com a fome, e as vulnerabilidades
particulares dos sistemas de produção de alimentos para os impactos adversos da mudança climática”
(ONU, 2015a).

Contudo, na direção contrária da política que vinha sendo implementada em nível federal, em 2019 o
CONSEA foi extinto, embora permaneçam em vigor a Lei do SISAN (BRASIL, 2006) e o Decreto que dispõe
sobre o funcionamento do colegiado (BRASIL, 2007).

Já o Município de São Paulo, em 2013, instituiu os componentes municipais do SISAN: a Conferência
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (CMSAN); o Conselho Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional (COMUSAN-SP); a Câmara Intersecretarial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
(CAISAN-Municipal); e as instituições privadas, com ou sem ﬁns lucrativos, que manifestem interesse
na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN (SÃO PAULO, 2013). A Conferência
aconteceu em 2015, e, no ano seguinte, foi instituída a Política Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional (SÃO PAULO, 2016b). Também em 2016, foi lançado o 1º Plano Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional para o período 2016-2020, elaborado pela CAISAN-Municipal, com base nas
prioridades estabelecidas pelo COMUSAN-SP e deliberações da Conferência (SÃO PAULO, 2016a).

Este Informe reuniu dados relativos à produção e disponibilidade de alimentos no Município de São
Paulo, duas das dimensões de indicadores de segurança alimentar e nutricional estabelecidas pelo
Decreto Federal n. 7.272 (BRASIL, 2010a). Os dados disponíveis nem sempre se referem aos alimentos
propriamente ditos, mas à quantidade e localização dos estabelecimentos de produção e comércio.
Sem a pretensão de identiﬁcar ou avaliar a situação de (in)segurança alimentar e nutricional da
população, a expectativa é tão-somente oferecer elementos ao debate público sobre certos aspectos
da realização desse direito humano fundamental, que é a alimentação adequada. Cabe a ressalva de
que os dados são anteriores a 2020, ano da pandemia de covid-19 e suas consequências econômicas
e sociais, inclusive no que diz respeito à segurança alimentar e nutricional.

Produção de alimentos no Município
Agropecuária

Com uma população estimada em 11,9 milhões de habitantes (SEADE, 2020), o Município de São Paulo,
capital do estado e núcleo da Região Metropolitana de São Paulo (composta por 39 cidades), é uma
cidade global, polo de negócios e centro ﬁnanceiro do país, responsável por um Produto Interno Bruto
(PIB) de R$ 714,68 bilhões (em 2018), cerca de 10,2% do PIB nacional (SÃO PAULO, 2021). O terciário
(serviços, comércio e administração pública), com um valor adicionado de R$ 529,44 bilhões em 2018,
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era o setor da economia que respondia pela maior parte do PIB municipal (90,1% do valor adicionado
total do Município). Já o setor secundário (indústrias de transformação, de utilidade pública, extrativa
e construção civil), que vem registrando queda na atividade já há alguns anos, em 2018, contribuía para
cerca de 9,9% do valor adicionado total (SÃO PAULO, 2021).

Em termos estritamente econômicos, portanto, a produção agropecuária não é uma atividade
expressiva em São Paulo, com uma participação no valor adicionado total do Município de apenas 0,01%
(R$ 36,42 milhões em 2018). A produção dos alimentos que abastecem a cidade é realizada em outras
localidades da metrópole, do estado, do Brasil e do mundo, o que reforça o papel das atividades de
abastecimento e distribuição, para a segurança alimentar e nutricional da população paulistana.

A produção agrícola ocupa uma parcela de, aproximadamente, 5% dos 432,7 Km² da área rural do
Município, onde também são observados outros usos, como a conservação ambiental (MAPA 1).
Encontram-se pequenas áreas com uso agrícola, rurais e urbanas, nas Zonas Norte e Leste, mas a maior
parte da agricultura do Município localiza-se na Zona Sul, nos distritos de Grajaú, Parelheiros e Marsilac
(MAPA 1). Nessa área (Zona Rural Sul), a Prefeitura realiza o projeto Ligue os Pontos, de fortalecimento
da agricultura local, que oferece assistência técnica e extensão rural aos produtores, facilita o acesso a
mercados e incentiva os negócios, conectando a produção agrícola à economia da cidade (LIGUE OS
PONTOS, 2021). O projeto Ligue os Pontos é um exemplo da importância que vem sendo atribuída às
experiências de agricultura urbana e periurbana1 nas metrópoles, como atividades que podem contribuir
para a melhoria das condições de vida da população e sustentabilidade das cidades (SÃO PAULO, 2016a).
Tal como previsto no Plano Diretor Estratégico de São Paulo, as áreas de remanescentes ﬂorestais e de
produção agrícola sustentável podem contribuir para a contenção da expansão urbana, conservação
do solo, manutenção da biodiversidade e dos recursos hídricos, além da produção de alimentos e
serviços essenciais à segurança alimentar (SÃO PAULO, 2014).

O Censo Agropecuário do IBGE registrou, em 2017, 550 estabelecimentos agropecuários no Município
de São Paulo, sendo 340 de agricultura familiar (266 com área de até 5 hectares) e 210 de agricultura
não familiar (121 com área de até 5 hectares). A horticultura era praticada em 318 estabelecimentos
(214 de agricultura familiar). Faziam uso de agricultura ou pecuária orgânicas, 10% dos estabelecimentos,
tanto entre os produtores de tipo familiar (34 dos 340) quanto entre os de tipo não familiar (21 dos 210).

No Município de São Paulo, a área plantada com lavouras permanentes e temporárias, em 2019, somava
apenas 94 hectares (IBGE, 2019b). Dos 64 produtos agrícolas levantados pela pesquisa de Produção
Agrícola Municipal do IBGE, em São Paulo eram cultivados apenas seis (cana-de-açúcar, feijão em grão,
mandioca, banana em cacho, café em grão, caqui), cujo volume de produção, em nenhum dos casos,
alcançava o percentual de 0,1% em relação ao total produzido no estado. Na pecuária, também não
havia, em 2019, um rebanho signiﬁcativo: apenas 645 cabeças de bovinos (0,006% do rebanho do
estado de São Paulo), 1.530 de suínos (0,106%), 135 de caprinos (0,247%) e 2.735 de galináceos
(0,001%) (IBGE, 2019a).

Já entre os produtos da horticultura, de acordo com o Censo Agro 2017 do IBGE, destacavam-se o
chuchu (2.834 t; 33,9% da quantidade produzida no estado de São Paulo), o nabo (406 t; 34,6%) e o
gengibre (57 t; 31,5%). Em 2021, a base de dados Sampa+Rural, da Prefeitura de São Paulo, registra a
existência de 106 hortas comunitárias e/ou em equipamentos públicos, sendo: 35 na Zona Sul (duas
em área rural), 25 na Zona Oeste, 19 na Zona Leste, 18 na Zona Norte (uma em área rural), oito na
região central e uma no Parque Cemucam (MAPA 2).

1

A Lei nº 13.727/2004, que criou o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana (PROAURP) no Município, deﬁne agricultura urbana como
“toda a atividade destinada ao cultivo de hortaliças, legumes, plantas medicinais, plantas frutíferas e ﬂores, bem como a criação de animais
de pequeno porte, piscicultura e a produção artesanal de alimentos e bebidas para o consumo humano” (SÃO PAULO, 2004).
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Mapa 2. Unidades de Produção
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Indústria alimentícia

Ainda que a grande maioria dos alimentos consumidos em São Paulo seja produzida em outros municípios
e mesmo em outras regiões, a cidade é um importante polo da indústria alimentícia do Brasil. O Município
possuía, em 2019, 1.320 estabelecimentos da indústria alimentícia, que empregavam 35.215 pessoas
(TABELA 1) e geravam aproximadamente R$ 4,6 bilhões em valor de transformação industrial (SEADE,
2016). A fabricação de produtos de paniﬁcação era, em 2019, a classe de atividade econômica com o
maior número absoluto de empregos (10.469, correspondentes a 6,5% do total do Brasil). Já considerando
a participação no total de empregos de cada classe, cabe destacar a fabricação de margarinas e outras
gorduras, que respondia por 28,4% dos empregos brasileiros, e a fabricação de óleos vegetais reﬁnados
exceto óleo de milho, cujo montante de empregos correspondia a 15,4% do total do Brasil (TABELA 1).
Tabela 1
Estabelecimentos e empregos da indústria de alimentos
Brasil e Município de São Paulo
2019

Classe de atividade econômica
Total

Fabricação de produtos de panificação

Fabricação de laticínios

Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos

Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho

Fabricação de biscoitos e bolachas

Brasil
Estabelecimentos

Empregos

16.620

161.883

937

32.690

47.420 1.534.942
2.420
97

1.969

Fabricação de massas alimentícias

2.451

Fabricação de produtos de carne

1.942

Moagem de trigo e fabricação de derivados

Fabricação de açúcar em bruto

Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho

Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos
não-comestíveis de animais

Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

Fabricação de alimentos e pratos prontos

Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado

Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

Torrefação e moagem de café

Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz

Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes

Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais

Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho
Fabricação de conservas de frutas

Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho
Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal
não especificados anteriormente

Município de São Paulo

344

84.759
9.152

50.705

39.594

26.153

35.215

2,3

22

0,9

2.443

2,9

543
68
4

38

87

18

7,3

4,1

1,9

3,5

5,2

2,6

1.703

6,5

5,2

1.412 15,4

1.388

1.233

1.179
997

4,5

1,5

884

33

2.769

3

9,1

787 28,4

564

934

1.138
708

763

604

238

1.250

423
704

25.534

12.502

22.111

29

22.441

2

18.115

20.430

8.976

8.642

4.464

4,8

3,1

0,8

0,3

783

682

491

370

346

222

3,1

5,5

2,2

2,9

1,9

1,0

14

1,8

212

1,0

3

1,3

160

1,9

6

1,0

9

1,3

92

0,5

14.506

2

0,3

61

0,4

2.591

5.585

96.031

Fonte: Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Relação Anual de Informações Sociais. Rais 2019.
Elaboração: SMUL/Geoinfo.
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195

4,4

0

0,0

131

2,3

20.308

7.529

1,2

207

15

4.227

30

9

2,3

4,2

0,4

3,5

24.131

358

41

27

12.930

137.308

645

66

78

994

2,7

3,1

1,3

2.875

2,2

10.469

4

1.837

7

3,3

25.005

1.370

Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente

%

2,8

252.902

Abate de reses, exceto suínos

Fabricação de açúcar refinado

Empregos

N. abs.

321

318

318.519

Fabricação de farinha de mandioca e derivados

%

1.320

51

1.022

Fabricação de produtos à base de café

N. abs.

66.914

Abate de suínos, aves e outros pequenos animais
Preparação do leite

Estabelecimentos

102
78

57

56

0

0

7.676

0,5

1,4
0,0

0,0

2,2

0,0

0,0

8,0
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Entretanto, esse é um dos setores mais afetados pelo fenômeno da desconcentração industrial, descrito
pela literatura como a mudança do chão da fábrica da capital paulista e de sua região metropolitana em
direção a outras regiões (ARROYO, 2012; LENCIONI, 2004; SPOSITO, SPOSITO e SOBARZO, 2006). Ainda que,
em grande parte, as atividades de gestão das empresas industriais tenham permanecido na capital, desde
a década de 1960 observa-se uma constante diminuição da relevância da cidade como centro produtivo.
Para a indústria alimentícia paulistana, essas alterações implicaram a redução de 22% em sua participação
do total de empregos no estado, entre 2006 e 2019 (GRÁFICO 1), e também na queda de 44% de participação
no Valor da Transformação Industrial (VTI) gerado na produção, entre 2003 e 2016 (GRÁFICO 2).
Gráfico 1
Participação nos empregos da indústria alimentícia do Estado de São Paulo
Município de São Paulo
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Fonte: Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Rais 2019.
Elaboração: SMUL/Geoinfo.

Gráfico 2
Participação no valor de transformação industrial do Estado de São Paulo
Município de São Paulo
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Fonte: Seade. Informações dos Municípios Paulistas, 2016.
Elaboração: SMUL/Geoinfo.

Com exceção de Marsilac e Cidade Tiradentes, há estabelecimentos da indústria alimentícia em todos
os distritos de São Paulo. Entretanto, a distribuição espacial dos estabelecimentos de pequeno porte é
diferente da distribuição dos de grande e médio portes. Os estabelecimentos de pequeno porte estão
espalhados por quase toda a mancha urbana. Já aqueles de grande e médio portes estão concentrados
em áreas industriais tradicionais, próximas aos principais eixos de circulação, como o distrito Jaguaré.
Há ainda estabelecimentos de grande e médio portes localizados nas centralidades empresariais da
cidade, como nos distritos Itaim Bibi e Pinheiros. Estes últimos não correspondem ao chão da fábrica,
mas sim à sede corporativa de empresas industriais de alimentos (MAPA 3).
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Disponibilidade de alimentos no Município
Comércio atacadista

Em 2019, o Município contava com 2.323 estabelecimentos de comércio atacadista especializado em
produtos alimentícios, a que correspondiam 40.122 postos de trabalho, espalhados por toda a cidade.
A classe de produtos alimentícios em geral e a de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e
legumes frescos merecem destaque, por apresentarem mais de 10 mil empregos cada (TABELA 2).
Tabela 2
Estabelecimentos e empregos no comércio atacadista de alimentos
Município de São Paulo
2019
Classe de atividade econômica
Total

Estabelecimentos

Empregos

174

5.461

2.323

Comércio Atacadista de Leite e Laticínios

Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas

Comércio Atacadista de Hortifrutigranjeiros

Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado

Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios não Especificados Anteriormente

Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral

40.122

69

555

945

11.599

419

5.147

189

4.179

527

13.181

Fonte: Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Rais 2019.
Elaboração: SMUL/Geoinfo.

Embora tenham sido identiﬁcados estabelecimentos de comércio atacadista de alimentos em todos os
distritos de São Paulo, havia, em 2019, uma grande concentração no distrito Vila Leopoldina, que
abarcava 32% dos estabelecimentos e 26% dos empregos, e onde se localiza a Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp). A inﬂuência que a Ceagesp parece
exercer na região é bastante expressiva: na área situada no raio de 1 km a partir do Portão 01 da
Companhia, encontravam-se 735 estabelecimentos e 9733 empregos (FIGURA 1).
Figura 1
Comércio atacadista no entorno do Ceagesp



 







 
 




 
    
 




 















 


















 

  


Fonte: Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Rais 2019.
Elaboração: SMUL/Geoinfo.
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A Ceagesp, localizada nas proximidades das principais saídas rodoviárias do Município, surgiu da
necessidade de se concentrar e prover a cidade de locais para recebimento, armazenamento e
comercialização de produtos agrícolas. A Companhia dispõe de um entreposto e de um local para
armazenagem: o Entreposto Terminal São Paulo (ETPS), ponto de encontro de produtores e
comerciantes que movimentam uma gama bastante variada de produtos originados de diferentes
municípios brasileiros e de diversos países; e o Departamento de Armazenagem (DEPAR), local provido
de estrutura adequada para o armazenamento de grandes quantidades da safra produzida.

Desde o ano de 2007, quando os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) começaram
a ser contabilizados, a Ceagesp é o local do Brasil onde é negociado o maior volume de produtos (em
quilos) e valores (em reais). Em 2019, o volume de produtos comercializados na Ceagesp de São Paulo
atingiu mais de 3 milhões de toneladas, representando mais de 8,5 bilhões de reais, respectivamente,
20,3% do volume total e 22,8% dos valores totais comercializados pela Conab em todo o Brasil. A
segunda posição era ocupada pela Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa-RJ),
com cerca de apenas metade dos patamares da Ceagesp (TABELA 3).
Tabela 3
Unidades selecionadas da Ceasa por volume (em quilos) comercializado
Município de São Paulo
2019
Ceasa / Hortigranjeiro
Ceagesp - São Paulo

Ceasa-RJ - Rio de Janeiro

Ceasa-MG - Grande BH

Ceasa-BA - Juazeiro (Mercado do Produtor)

Ceasa-GO - Goiânia

Ceasa-PR - Curitiba

Ceasa-RS - Porto Alegre

Ceasa-PE - Recife

Ceasa-CE - Fortaleza
Ceasa-ES - Vitória

Subtotal

TOTAL

KG
3.171.534.138

1.700.272.891

1.447.554.225

1.284.630.000
882.443.294

811.565.860

606.307.556

640.781.000

446.963.404

442.102.967

Ordem
1°

%
20,28%

2°

10,87%

4°

8,22%

3°

5°

6°

8°

7°

10°

11°

15.635.396.859

9,26%

5,64%

5,19%

3,88%

4,10%

2,86%

2,83%

73,13%
100%

R$
8.539.039.528,16

4.455.031.332,18

3.175.704.668,94

2.471.436.900,00

2.401.159.757,16

1.917.454.670,76

1.551.294.318,00

1.526.976.000,00

1.275.181.326,00

1.040.300.267,82

37.466.874.479,94

Ordem
1°

%
22,79%

2°

11,89%

4°

6,60%

3°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

8,48%

6,41%

5,12%

4,14%

4,08%

3,40%

2,78%

75,68%
100%

Fonte: Conab. SISCOM. Disponível em: http://www3.ceasa.gov.br/siscomweb/. Acesso em: 07 jun. 2021.
Elaboração: SMUL/Geoinfo.

A segunda maior concentração de estabelecimentos de comércio atacadista de alimentos está localizada
na região central da cidade, no entorno da popularmente chamada “Zona Cerealista”. A “Zona
Cerealista” desempenhou papel importante e precursor como entreposto e armazenamento de
mercadorias. Atribui-se a origem desse comércio na região à proximidade com a estação ferroviária,
que representava a “porta de entrada da cidade” para imigrantes que chegavam ao Brasil, provenientes
do porto de Santos, para trabalharem nas fazendas cafeeiras do estado de São Paulo. Imigrantes
dissidentes que não seguiam rumo às fazendas cafeeiras do interior, aos poucos, se estabeleceram na
região com pequenos comércios e fábricas. Em um raio de um quilômetro a partir do cruzamento da
Av. Mercúrio com a Rua Santa Rosa, (distritos Sé e Brás), encontravam-se, em 2019, 145
estabelecimentos de comércio atacadista de alimentos, que geravam 1415 empregos, com destaque
para: hortifrutigranjeiros (52 estabelecimentos), cereais e leguminosas beneﬁciados, farinhas, amidos
e féculas (27), carnes, produtos da carne e pescado (9).
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Figura 2
Comércio atacadista na Zona Cerealista


 
 



 



 


 



 








Fonte: Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Rais 2019.
Elaboração: SMUL/Geoinfo.
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Comércio varejista

A temática dos “ambientes alimentares” tem sido objeto de pesquisadores e governos, com o intuito
de se detectar em que medida a localização, proximidade e densidade de estabelecimentos que
comercializam alimentos em determinada região afetam a composição da dieta da população (BRASIL,
2018; DURAN, 2013; KASINSKI, 2020; VER PLOEG et al., 2012; ZOCCHIO e HIROTA, 2020). Embora variem
as metodologias e procedimentos operacionais, tem sido adotado também o conceito de “deserto
alimentar” em alusão aos locais em que há pequena ou nenhuma oferta de alimentos saudáveis.
Especialmente para a população pobre, a maior ou menor disponibilidade local de alimentos saudáveis
pode ser um fator relevante para as escolhas alimentares das pessoas, dimensão importante da
segurança alimentar e nutricional, portanto. Para abordar o tema, este Informe realizou uma análise
da distribuição geográﬁca do comércio varejista de alimentos na cidade de São Paulo, se atendo ao
aspecto da densidade de estabelecimentos no território (desconsiderando, entre outras, as
características internas dos estabelecimentos, tais como variedade, preço, qualidade, quantidade e
distribuição dos alimentos dentro do estabelecimento, além de propagandas e promoções).

Uma das bases de dados utilizadas foi a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério da
Economia, relativa ao ano de 2019, em que os estabelecimentos são classiﬁcados segundo a versão 2.0 da
Classiﬁcação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Também foram utilizados os cadastros de feiras
livres, sacolões e mercados municipais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

Foi adotada como referência a classiﬁcação dos estabelecimentos feita pelo governo federal (BRASIL, 2018),
que relacionou 17 subclasses CNAE às categorias do Guia Alimentar para a População Brasileira, com base
nos hábitos de compra detectados pela Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2008/2009) (QUADRO 1).
Quadro 1
Classificação dos estabelecimentos que prestam serviços de alimentação
ou comercializam alimentos no varejo
Tipo do
estabelecimento

Descrição

Subclasses CNAE

Estabelecimentos
de aquisição de
in natura

Onde a aquisição de alimentos
in natura ou minimamente
processados representa mais
de 50% da aquisição total
(predominância de produtos
saudáveis)

47.22-9/01 Açougues
47.22-9/02 Peixarias
47.24-5/00 Varejistas de Hortifrutigranjeiros

Estabelecimentos
de aquisição de
ultraprocessados

Onde a aquisição de alimentos
ultraprocessados representa
mais de 50% da aquisição total

47.21-1/02
47.21-1/04
47.29-6/02
56.11-2/02
56.11-2/03

Estabelecimentos
mistos

Onde há predominância de
aquisição de preparações
culinárias ou alimentos
processados ou onde não há
predominância de aquisição de
alimentos in natura/minimamente
processados nem de alimentos
ultraprocessados

47.11-3/01 Hipermercados
47.11-3/02 Supermercados
47.12-1/00 Minimercados, Mercearias e Armazéns
47.21-1/03 Varejistas de Laticínios e Frios
47.29-6/99 Varejistas de Produtos Alimentícios em Geral
56.11-2/01 Restaurantes e Similares
56.12-1/00 Serviços Ambulantes de Alimentação
56.20-1/03 Cantinas - Serviços de Alimentação Privativos
56.20-1/04 Fornecimento de Alimentos Preparados para
Consumo Domiciliar

Padarias e Confeitarias
Varejistas de Doces, Balas, Bombons e Semelhantes
Lojas de Conveniência
Bares e Similares
Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares

Fonte: Brasil (2018).
Elaboração: SMUL/Geoinfo.
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Com o objetivo de se detectar a disponibilidade de alimentos in natura pelo comércio varejista, este
Informe selecionou oito das 17 subclasses classiﬁcadas pelo governo federal, excluindo aquelas
relacionadas aos estabelecimentos de aquisição de ultraprocessados e as relacionadas à prestação de
serviços de alimentação. Por outro lado, a análise deste Informe incluiu os sacolões e mercados
municipais, além das feiras livres, totalizando 10.352 estabelecimentos (TABELA 4).
Tabela 4
Estabelecimentos selecionados que comercializam alimentos no varejo
Município de São Paulo
2019
Tipo do estabelecimento

Total

Subtotal
Estabelecimentos de
aquisição da in natura

Açougues

Peixarias

Varejistas de hortifrutigranjeiros

Sacolões municipais

Mercados municipais

Feiras livres*
Subtotal

Estabelecimentos mistos

Hipermercados

Supermercados

n.a.

10.352

3.220

1.319
129

833
19

21

899

7.132

155

1.066

Minimercados, mercearias e armazéns

3.079

Varejistas de produtos alimentícios em geral

2.563

Varejistas de laticínios e frios

269

Fontes: RAIS 2019. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Cadastro 2020 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
da cidade de São Paulo.
*Refere-se ao número de feiras livres e não ao número de barracas de comercialização.
Elaboração: SMUL/Geoinfo.

Com esses dados, foram produzidos três mapas de densidade (“mapas de calor”) de estabelecimentos
de comércio de alimentos no território do Município: “Estabelecimentos de aquisição de alimentos
in natura: feiras livres, mercados municipais e sacolões” (MAPA 5); “Estabelecimentos de aquisição
de alimentos in natura: açougues, peixarias e hortifrutis” (MAPA 6); e “Estabelecimentos mistos de
comércio de alimentos” (MAPA 7). Foi utilizado o método Kernel, tendo como resultado mapas de calor
com estimativas de densidade dos estabelecimentos de cada tipo. Nesse processamento, adotou-se
um quilômetro de raio de inﬂuência a partir de cada ponto relativo aos estabelecimentos.2

O mapa 6 mostra a distribuição das 899 feiras livres, 21 mercados e 19 sacolões municipais existentes
no território paulistano. As feiras, muito mais numerosas que os demais equipamentos, são
determinantes para as concentrações e vazios existentes no mapa. Os mercados municipais e sacolões
ocorrem de modo pontual no território, porém, podem contribuir para a existência de concentração
em algumas áreas.

2

Foram utilizados shapeﬁles de pontos, em duas etapas de processamento no software QGIS (versão 3.10.8) com as ferramentas: “mapa
de calor” (estimativa de densidade Kernel) e “r.recode”. O método Kernel foi utilizado para produzir o “mapa de calor” com estimativa de
densidade dos pontos de cada camada processada. Já a segunda ferramenta, “r.recode”, foi utilizada para a reclassiﬁcação do arquivo raster,
produto da primeira etapa de processamento. A reclassiﬁcação de imagem raster tem como função transformar uma representação contínua
em uma representação discreta, ideal para quantiﬁcação. Assim, foram deﬁnidos intervalos de classe para que o QGIS pudesse transformar
os valores gerados com a estimativa de densidade Kernel em números inteiros.
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São poucas as áreas urbanas e residenciais que estão fora das manchas de concentração do mapa 6,
ou seja, que estão localizadas a mais de um quilômetro de uma feira livre, mercado ou sacolão municipal.
Os principais vazios no mapa correspondem justamente às áreas de vazios demográﬁcos, como a
extremidade sul do Município e entorno das represas Billings e Guarapiranga; Serra da Cantareira;
Parque Anhanguera; Pico do Jaraguá; Parque do Carmo; Parque Ecológico do Tietê; Parque do Estado
e o campus Butantã da Universidade de São Paulo (MAPA 5).

Ainda assim, foram identiﬁcadas áreas de ocupação urbana e residencial localizadas a mais de um
quilômetro de feira livre, mercado ou sacolão municipal, como a porção sul do distrito Jardim Ângela
(Cidade Ipava, Jardim Aracati, Vila Calu, Jardim Jacira e Riviera Paulista), leste do distrito Iguatemi (Jardim
Arantes e Recanto Verde do Sol), sudeste do distrito Pedreira (Jardim Apurá, Sete Praias e Eldorado),
norte do distrito Tremembé (Jardim das Pedras), além de áreas de urbanização dispersa em Parelheiros
e Marsilac. Todas essas áreas estão localizadas em regiões extremamente periféricas do território do
Município (MAPA 5).
Por outro lado, também ocorrem áreas com mais de cinco equipamentos em um raio de um quilômetro.
As principais concentrações localizam-se nos distritos de: Bela Vista e Liberdade; Sapopemba; São
Mateus; Cidade Tiradentes; Casa Verde; Saúde (MAPA 5).

O mapa 6 revela a distribuição de 1.319 açougues, 129 peixarias e 833 hortifrútis localizados no
Município de São Paulo. Tal como no caso das feiras livres, mercados e sacolões municipais, as poucas
áreas urbanas localizadas a mais de um quilômetro de pelo menos um açougue, peixaria ou hortifrúti
correspondem, principalmente, a vazios demográﬁcos. Entretanto, novamente foram identiﬁcados
bairros residenciais periféricos que estão fora das manchas de concentração, destacadamente: norte
do distrito Jaraguá (Parque Taipas, José Lopes, Jardim Shangrilá), sul do distrito Pedreira (Jardim Apurá),
norte do distrito Tremembé (Jardim das Pedras) e áreas de urbanização dispersa em Parelheiros e
Marsilac (MAPA 6).
A maior concentração de estabelecimentos de aquisição de alimentos in natura está localizada na porção
norte do distrito Sé (entorno do Mercado Municipal Paulistano e Mercado Municipal Kinjo Yamato). A
segunda maior concentração localiza-se no distrito Vila Leopoldina e corresponde ao Entreposto
Terminal São Paulo (ETSP) da Ceagesp. Outras concentrações de menor relevância correspondem aos
estabelecimentos que operam no interior dos sacolões e demais mercados municipais (MAPA 5).

Ainda que haja concentrações e alguns poucos vazios, a comparação entre os mapas 5 (feiras livres,
sacolões e mercados municipais) e 6 (açougues, peixarias e hortifrútis) permite identiﬁcar uma
distribuição mais homogênea pelo território do primeiro tipo de equipamento (sob controle da política
municipal de abastecimento alimentar) que do segundo (sob as decisões da iniciativa privada). Mas,
em ambos os casos, apenas algumas poucas áreas residenciais periféricas não são cobertas pelas
manchas de concentração. Já a cobertura dos estabelecimentos mistos de aquisição de alimentos é
ainda maior, sendo que não foi identiﬁcada qualquer área urbanizada signiﬁcativa localizada a mais de
um quilômetro de distância de pelo menos um hipermercado, supermercado, minimercado, armazém
ou varejista em geral de alimentos (MAPA 7).

A região central da cidade (distritos Sé, República e oeste do Brás) apresenta a maior concentração de
estabelecimentos mistos. De modo geral, as maiores concentrações ocorrem justamente nas principais
centralidades comerciais do Município, sendo que as regiões do Centro Histórico, Avenida Paulista,
Lapa, Itaim Bibi, Moema, Santo Amaro, Pinheiros, Tatuapé e Penha possuem mais de 25 estabelecimentos mistos em um raio de um quilômetro. Inversamente, as áreas de menor dinamismo comercial,
sejam em bairros exclusivamente residenciais do Centro Expandido, ou bairros dormitórios em regiões
periféricas, são aquelas de menor concentração de equipamentos dessa categoria (MAPA 7).
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Considerações ﬁnais

Segurança alimentar e nutricional é um conceito multifacetado, que encerra diferentes dimensões
relativas tanto à oferta ou disponibilidade de alimentos, quanto à possibilidade de acesso à alimentação
adequada pela população. Das sete dimensões de indicadores previstas em nível federal para o
monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional, este Informe Urbano ocupou-se de
duas: a produção e a disponibilidade de alimentos no Município de São Paulo. Apresentou a distribuição
dos estabelecimentos de produção (agropecuária e indústria) e de comercialização de alimentos
(no atacado e varejo) pelo território do Município, tentando identiﬁcar concentrações e vazios da
atividade econômica.
Em relação à produção de alimentos, a atividade agropecuária no Município de São Paulo é
praticamente irrelevante do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional da população. Já a
indústria alimentícia é uma atividade importante, com mais de 35 mil empregos, com os estabelecimentos
de maior porte localizados em áreas industriais tradicionais, como o distrito Jaguaré.

Com uma inexpressiva produção de alimentos originados da agropecuária, o Município de São Paulo
conta, por outro lado, com o maior entreposto da América Latina de frutas, legumes, verduras, pescados
e outros, vindos de 1.500 municípios brasileiros e outros países, e que abastecem, além da cidade de
São Paulo, outros estados e municípios. Enquanto no comércio atacadista de alimentos in natura os
maiores volumes e valores comercializados ocorrem no Entreposto da Ceagesp na Vila Leopoldina, em
relação aos grãos e cereais, destaca-se a popularmente conhecida “Zona Cerealista”, na região central.

Se o comércio atacadista, mesmo presente em todo o território, apresenta uma maior concentração
em alguns pontos, o mesmo não se pode dizer do comércio varejista de alimentos. Há uma malha
diversiﬁcada e distribuída pelo território da cidade de estabelecimentos que comercializam alimentos
in natura: feiras livres, hortifrútis, açougues, sacolões, mercados municipais, além dos estabelecimentos
mistos, mercados e supermercados. Certamente há pontos de maior densidade desses estabelecimentos,
regiões mais bem servidas, onde a população, a princípio, encontraria uma maior disponibilidade de
alimentos; mas também são raras as regiões em que, num raio de um quilômetro, não existe nenhum
estabelecimento de comércio de alimentos in natura.

Portanto, sob o ponto de vista da disponibilidade de alimentos na cidade, considerados apenas os
critérios de localização e distribuição pelo território dos estabelecimentos do comércio varejista
(incluindo os estabelecimentos de aquisição de alimentos in natura, além dos supermercados, mercados
e varejistas em geral), de modo geral, não se pode aﬁrmar a existência dos chamados “desertos
alimentares”. Porém, cabe salientar que a situação de segurança alimentar e nutricional não depende
apenas da disponibilidade (oferta) mas da possibilidade de acesso da população à alimentação
adequada. De um lado, a variedade, quantidade, qualidade e os preços dos alimentos; de outro lado,
os níveis de informação, educação e renda da população são fatores preponderantes na garantia do
direito fundamental da alimentação adequada, fatores, contudo, que não foram objeto deste estudo.
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