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DIRETIVA 
QUALIDADE DO AR 

 
Município IBIRAREMA 
Mapa https://www.google.com.br/maps              
RA Marília 
UGRHI Médio Paranapanema 
Dados municipais (IBGE, 2010) População: 7.376 habitantes  

Área: 229 km²                    
 
Experiência  
 
Campanha Segunda sem Carne. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item QA4 da Diretiva Qualidade do Ar no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Conscientizar os alunos da rede do ensino público municipal sobre os impactos do 
consumo excessivo da carne animal para o meio ambiente e para a saúde, 
contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa. 
 
 
Gestor da Experiência 
 
Prefeitura do Município de Ibirarema. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2013 - em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
A Campanha “Segunda sem Carne”, instituída, em caráter permanente, pela Lei 
Complementar Municipal nº 19, de 19 de agosto de 2013, proíbe o fornecimento de 
carnes e seus derivados às segundas-feiras nas escolas da rede municipal de ensino, 
com vistas a promover a reflexão crítica junto aos estudantes acerca das 
consequências da alimentação centrada na carne sobre as pessoas, os animais e o 
planeta (redução da pegada ambiental).  
 
A redução do consumo de carne vermelha contribui para a redução da emissão de 
gases de efeito estufa e para a economia de água. 
 
  



 
Metodologia  
 
A Lei Complementar 06/2009 instituiu, no Município de Ibirarema, o Código do Meio 
Ambiente, que dispõe sobre a política municipal de proteção, controle, conservação e 
restauração do meio ambiente e recursos hídricos. 
 
Em 2013, a Lei Complementar 19 acrescentou a este Código o artigo 154 A e 
parágrafo único. Em caráter permanente, o mencionado artigo instituiu a Campanha 
“Segunda sem Carne”, proibindo-se, no Município, o fornecimento de carnes e seus 
derivados às segundas-feiras nas merendas escolares da rede municipal de ensino. 
 
O Projeto iniciou-se em 2012, incluindo nas refeições mais vegetais e outras fontes de 
proteína, como a soja. Todos os cardápios são desenvolvidos por nutricionista. 
 
 
Desafio(s) 
 
Resistência dos pais, alunos e dos próprios professores em mudar a rotina da 
merenda escolar nas segundas-feiras, tendo que substituir a carne por outro alimento 
de igual valor nutritivo. 
 
 
Resultado(s) 
 
Segundo o Departamento de Educação, o Centro de Processamento de Alimentos 
(CPA) prepara diariamente cerca de 1400 refeições, sendo que no dia do programa 
são utilizados 50 quilos de arroz, 25 quilos de feijão e 60 kg de legumes diversos. 
 
Há a redução no consumo de aproximadamente 100 Kg de carne às segundas, 
contribuindo para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa e do consumo 
indireto de água, além de propiciar melhoria da qualidade da saúde dos alunos (menos 
colesterol e sódio na alimentação). 
 
 
Equipe/Áreas Envolvidas e respectiva atribuição 
 
Departamento de Educação de Ibirarema; 
 
Departamento de Meio Ambiente de Ibirarema. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Ibirarema. 
  
 
Fontes 
 
Relatório de Gestão Ambiental do Município de Ibirarema no Ciclo 2015 do PMVA e 
informações disponíveis em:  
 
http://www.ibirarema.sp.gov.br/?pg=noticia&id=839 
 
https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDeIbirarema/photos/a.32431121768515

http://www.ibirarema.sp.gov.br/?pg=noticia&id=839
https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDeIbirarema/photos/a.324311217685159.77736.323383527777928/913166682132940/?type=3&theater


9.77736.323383527777928/913166682132940/?type=3&theater; 
 
http://globotv.globo.com/tv-tem-interior-sp/tem-noticias-1a-edicao-
baurumarilia/v/alunos-nao-comem-carne-uma-vez-por-semana-em-ibirarema/3585711/ 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016 
 
 
Imagens encaminhadas pela Prefeitura de Ibirarema: 
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