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Por: José Maria Filho - Jornalista

F

São Paulo, a maior cidade da América 
Latina, aprova lei dos orgânicos na 

alimentação escolar 

A introdução dos orgânicos na alimentação escolar de São Paulo impõe muitos 
desafios, mas com ganhos importantes para a saúde e o desenvolvimento dos 

escolares 

O prefeito de São Paulo Fernando Haddad, a diretora do Departamento de Alimentação Escolar (DAE) Erika Fischer e autoridades durante 
a promulgação da lei dos orgânicos no COMUSAN – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Foi sancionada pelo prefeito Fernando Haddad (PT) e publicada no Diário Oficial do Município, 
em 18 de março de 2015, a Lei nº 16.140, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de alimentos 
orgânicos ou de base agroecológica na alimentação escolar no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de 
São Paulo. A maior cidade da América Latina atende 2 milhões de escolares/dia, e essa lei representa um 
grande desafio para os operadores do sistema, mas que no médio prazo trará muitos benefícios à saúde e 
ao desenvolvimento dos escolares, ampliação e melhoria da produtividade dos orgânicos e redução dos 
gastos com saúde pelo município, o que já se comprovou em regiões que adotaram o sistema. 

O projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de São Paulo é o de Nº 451/13, de autoria dos vereadores 
Goulart (PSD), Gilberto Natalini (PV), Ricardo Yang (PPS), Nabil Bonduki (PT), Dalton Silvano (PV) 
e Toninho Vespoli (PSOL), após uma intensa trajetória de quase três anos em parceria com a sociedade 
paulistana e diversas organizações da sociedade civil, como a Associação de Agricultura Orgânica (AAO), 
o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, o Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Liberais Universitários Regulamentados (CNTU), o Instituto Kairós, o CSA Brasil, Movimento Urbano 
de Agroecologia (MUDA), entre outras.

A produção de base ecológica não utiliza fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, reguladores de crescimento 
e aditivos sintéticos na alimentação animal nem organismos geneticamente modificados.

Para a compra desses alimentos, a lei permite que sejam adotados preços diferenciados, até 30% mais 
altos em relação ao produto similar convencional. Os fornecedores devem ser cadastrados no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Prazo para implantação

A implantação da lei será feita de forma gradativa, de acordo com Plano de Introdução Progressiva de 
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Alimentos Orgânicos ou de Base Agroecológica na Alimentação Escolar a 
ser elaborado pela Prefeitura, em conjunto com a sociedade civil.

O plano, que está sendo elaborado por uma comissão composta pela 
Secretaria Municipal de Educação, pelo órgão municipal competente de 
agricultura e abastecimento e pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente, deve estar concluído em até seis meses a partir da publicação 
da lei, prazo este que expira em setembro de 2015. Em seguida, deverá 

ser submetido a consulta pública e depois apresentado ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional (COMUSAN), ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e ao Conselho Municipal do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES).

A lei traz alguns aspectos importantes que certamente serão objetos dos operadores do sistema na 
regulamentação: 

• Estratégias para adequar o sistema de compras da agricultura familiar;
• Estratégias para estimular a produção de orgânicos ou de base agroecológica no município, inclusive 

assistência técnica e extensão rural;
• Metas para a inclusão progressiva de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na alimentação 

escolar;
• Arranjos locais para inclusão de agricultores familiares do município;
• Proposta de capacitação da equipe da Secretaria Municipal de Educação e de prestadores de serviços;
• Programas educativos de implantação de hortas escolares orgânicas e de base agroecológica, em 

consonância com a Política Municipal de Educação Ambiental;
• Relação de equipamentos necessários para as cozinhas escolares.
À época da sansão da Lei, o prefeito Haddad disse: “É óbvio que não conseguiremos comprar orgânicos 

no mesmo preço que o alimento produzido em latifúndios. Por isso, é preciso de uma autorização legal para, 
pagando um pouco a mais, ir introduzindo o alimento orgânico nas escolas e fazer com que as crianças 
fiquem mais saudáveis.”

Até 2012, apenas 1% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) eram 
investidos em produtos da agricultura familiar na educação municipal. Atualmente, os investimentos 
somam 17%. O novo Plano Diretor, em vigor desde o ano passado, também demarcou uma zona rural, em 
especial na região sul da cidade, em Parelheiros, garantindo financiamentos e incentivos para a produção 
agroecológica em São Paulo.

Entrevista: Dra. Helena Novaretti – nutricionista diretora da divisão técnica do DAE 
– Departamento de Alimentação Escolar/SP 

Com a colaboração de Vera Lúcia Tioma Nakayama (nutricionista) e Luiz Henrique Bambini de 
Assis (agrônomo)

A nutricionista Helena Novaretti, diretora da divisão técnica do DAE – Departamento de Alimentação Escolar – da Prefeitura de São Paulo 
numa plantação de mexerica orgânica
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São Paulo, maior cidade da América Latina, aprova lei dos orgânicos na alimentação escolar 

JM - São Paulo, maior cidade da América Latina, aprovou a introdução 
de alimentos orgânicos na alimentação dos escolares. Como será esta 
implantação? O cardápio terá que ser 100% elaborado com alimentos 
orgânicos ou existe um período de transição? O que diz a lei neste sentido? 

DAE - A implantação será feita de forma gradativa, de acordo com 
Plano de Introdução Progressivo de Alimentos Orgânicos ou de Base 
Agroecológica na Alimentação Escolar, a ser elaborado pelo Executivo 
municipal, em conjunto com a sociedade civil organizada, definindo estratégias e metas progressivas até 
que todas as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino forneçam alimentos orgânicos ou de 
base agroecológica aos seus educandos. 

O município de São Paulo constituiu uma comissão para regulamentação da lei, com representantes do 
Departamento de Alimentação Escolar, da Supervisão de Abastecimento, da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Conselho de Alimentação Escolar e representantes 
da sociedade civil, tais como o Instituto Kairós, 5 Elementos e a Associação de Agricultura Orgânica (AAO). 

JM - Quantas crianças são atendidas atualmente pelo Sistema de Alimentação Escolar da Prefeitura de 
São Paulo? Quantas unidades de merenda são fornecidas por dia? Qual é a faixa etária dos escolares: vai 
da creche ao 9º ano do ensino fundamental? 

DAE - O Programa de Alimentação Escolar do município de São Paulo serve cerca de 2 milhões de 
refeições/dia a 930.000 alunos em mais de 2.800 unidades educacionais, abrangendo creches, escolas de 
educação infantil, ensino fundamental e médio.

JM - A Prefeitura tem três sistemas de gestão da alimentação escolar: direta, terceirizada e gestão 
mista. Quantas merendas são fornecidas por cada sistema de gestão, e, no caso da gestão direta, quantos 
nutricionistas, merendeiros e funcionários estão envolvidos na operação? 

DAE - Os alunos de educação infantil, fundamental e médio de períodos parciais recebem duas refeições/
dia. As crianças das creches, em período integral, recebem cinco refeições. Este atendimento se aplica a 
qualquer dos tipos de gestão. Contamos com aproximadamente 9.000 funcionários envolvidos na realização 
do Programa de Alimentação Escolar. O Departamento de Alimentação Escolar conta com cerca de 90 
nutricionistas efetivas, além de veterinários e engenheiros agrônomos. 

JM - Quais são os principais pontos da regulamentação da lei que estão sendo trabalhados? Qual é o 
prazo para o DAE apresentar esta regulamentação, e em quanto tempo ela será finalizada? 

DAE - Todos os itens constantes no Plano de Introdução Progressiva de Alimentos Orgânicos ou de 
Base Agroecológica na Alimentação Escolar estão sendo trabalhados pelos integrantes da Comissão 
de Regulamentação da Lei, a saber: adequação dos formatos de aquisição; estabelecimento de metas 
progressivas; estabelecimento de um plano de educação alimentar e nutricional que foque no esclarecimento 
deste perfil de produção aos alunos; levantamento das necessidades de adequação das escolas para 
recebimento dos alimentos.

O Plano de Introdução Progressiva de Alimentos Orgânicos ou de Base Agroecológica na Alimentação 
Escolar deverá ser elaborado num prazo de até 180 dias da data da publicação da Lei, e o prazo para 
regulamentação é 11/03/2016.

JM - Eu acompanhei a tramitação da lei no Legislativo, e alguns desafios foram apresentados. São 
Paulo não é autossuficiente na produção de orgânicos. Qual será a solução neste sentido: articular com 
os municípios produtores em torno para proverem a demanda do DAE ou articular com o Estado de SP? 
Como está sendo pensada esta questão da produção de orgânicos? Sabemos, também, que muitos produtores 
precisam de assistência técnica para melhorar e aumentar sua produtividade. Como o setor de abastecimento 
está pensando nesta questão da qualificação do produtor? 

DAE - Esta estratégia está sendo estudada. Esperamos que a demanda criada pela PMSP ajude a elevar a 
oferta através do estímulo à conversão do convencional para o orgânico, da organização de agricultores capazes 
de fornecer este tipo de alimento e do consequente incremento de sua da renda.

JM - Atualmente o DAE já tem alguma parte da alimentação escolar sendo produzida com alimentos 
orgânicos? Na questão do armazenamento, sabemos que grãos e cereais orgânicos podem ter prazos de validade 
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mais curtos. Qual é a solução neste sentido? As compras serão feitas com maior 
frequência?

DAE - Desde 2013 temos o arroz tipo 1 orgânico em toda rede direta, 
mista e conveniada, e este ano concluímos a Chamada Pública de arroz 
parboilizado orgânico. Esse alimento, por não possuir defensivos químicos, 
é tratado como uma “joia” em nosso armazém. Existe um rigoroso controle 
da logística para que este alimento permaneça o menor tempo possível em 

estoque, para maior garantia de qualidade. O prazo de validade é o mesmo do arroz não orgânico. 
JM - O alimento orgânico, por não receber agroquímicos, teoricamente pode ser utilizado quase em sua 

totalidade, com baixíssimo fator de correção na manipulação, de acordo com especialistas em orgânicos. 
Conclui-se que o custo do orgânico também poderá ser menor, porque o aproveitamento é maior. Como 
está sendo o treinamento dos manipuladores para um aproveitamento integral dos orgânicos, principalmente 
frutas, verduras e legumes? 

DAE - Atualmente temos o arroz tipo 1 orgânico. Trata-se de um produto de altíssima qualidade e que 
não exige alteração no modo de preparo. 

JM - Será feita alguma campanha municipal junto aos escolares e pais para difundir os orgânicos na 
alimentação do dia a dia? Isso está no planejamento do DAE? 

DAE - Sim. Temos a proposta de formação envolvendo produtores orgânicos e de transição agroecológica, 
envolvendo unidades escolares, diretores, merendeiras, professores, pais, alunos, equipe do Departamento 
de Alimentação Escolar e profissionais da saúde. Neste âmbito, a horta escolar assume importante papel, 
pois ajuda a compreender as diferentes etapas da cadeia produtiva dos alimentos.

Helena Novaretti está otimista quanto à Lei e sua implantação. “Todos os nutricionistas, veterinários e 
engenheiros agrônomos do Departamento de Alimentação Escolar, assim como sua diretoria técnica, estão 
bastante empenhados na ampliação da oferta de alimentos orgânicos na alimentação escolar. O desafio é 
grande, em face da dimensão e da demanda do município, mas o pontapé inicial já foi dado com a introdução 
de arroz orgânico desde 2013. Com a ampliação do debate pela causa dos orgânicos, envolvendo a sociedade 
civil e autoridades, a esperança é que os agricultores se organizem e sejam motivados e apoiados a ampliar/
migrar para a cultura orgânica e de base agroecológica.”

Helena Novaretti é nutricionista, especialista em Saúde Pública, mestre em Epidemiologia e nutricionista 
diretora da divisão técnica do Departamento de Alimentação Escolar (DAE).

Alunos durante o plantio e colheita em horta escolar orgânica no município de São Paulo.


