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RESUMO 

Os impactos ambientais, sociais e econômicos, gerados pelo modelo de produção 
linear, induziram o surgimento de uma nova orientação econômica, a Economia 
Circular, e junto com ela a tendência das chamadas Cidades Circulares. Como São 
Paulo vem desenvolvendo projetos nesse escopo, optou-se por adotar políticas 
públicas orientadas à agricultura periurbana da zona rural sul do município como 
objeto de estudo deste trabalho. Buscou-se verificar se o formato atual dessas 
políticas contribui para a consolidação de SP como Cidade Circular, analisando-as 
sob a perspectiva do abastecimento alimentar, que é um dos elos da circularidade. 
O referencial teórico tem como base conceitos relacionados à Economia Circular. Do 
ponto de vista metodológico, optou-se pela caracterização das propriedades da 
região, assim como dos projetos de políticas públicas analisados, a partir de dados 
secundários, obtidos no site da prefeitura e em trabalhos acadêmicos. Todos foram 
analisados a partir de preceitos pré definidos da EC. Os principais resultados obtidos 
demonstraram que tanto as propriedades, quanto os projetos, apresentam aspectos 
da Economia Circular, contribuindo assim, sob a perspectiva alimentar, para São 
Paulo se tornar uma Cidade Circular. Porém, para que os projetos efetivamente 
façam parte da lógica desse novo modelo econômico e apoiem a transição do 
município, o ideal é que sejam reformulados, sob o ponto de vista de um 
planejamento holístico e direcionado para a circularidade, intensificando-se os 
aspectos da EC, que já possuem, e inserindo um novo dinamismo. 
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