


Talvez haja outros 
conhecimentos a adquirir, 
outras interrogações a fazer 
hoje, partindo não do que 
outros souberam, mas do 
que eles ignoraram.
S. Moscovici 
(1925-2014)



Para mudanças profundas é preciso ter presente que os 
modelos de pensamento influenciam realmente nos 

comportamentos.

A educação será ineficaz e os seus esforços estéreis, se não se 
preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser 

humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza.

(LS,215)



Reconhecimento da interdependência
fundamental de todos os fenômenos.

Indivíduos e sociedades todos
encaixados nos processos cíclicos da 
natureza.

Mudança no padrão de consumo e no 
estilo de vida

Mudança de valores e comportamentos

ECOLOGIA INTEGRAL



Reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos

Seres humanos como um fio particular na teia da 
vida.

Percepção espiritual: modo de consciência no qual o 
indivíduo tem uma sensação de conexidade, com os
cosmos como um todo. 

ECOLOGIA INTEGRAL



Contexto, conexões e interdependências. 



Pessoas, planeta e animais:
alargando nosso raio de compaixão.





MÉXICO, 
USD$ 189,09



REPÚBLICA DE CHADE 
USD$ 1,23



AUSTRÁLIA
USD$ 376,45



EQUADOR
USD$ 32,00



ESTADOS UNIDOS
£ 220 (R$ 684)  



EGITO
USD$ 68,63  



MALI
USD$ 40,00



Pessoas desnutridas no mundo: 
835.287.371

Pessoas com sobrepeso no mundo: 
1.673.758.616

Pessoas obesas no mundo: 
726.658.561

Pessoas que morreram de fome hoje:
14.926

FONTE: http://www.worldometers.info/br/ 
ATUALIZADO DIA  23/03/2019





Até o ano de 2027, o consumo mundial de carnes deve aumentar em 14%.
As economias emergentes devem ser responsáveis por mais de 80% desse 
aumento do consumo mundial de carnes.

O consumo de carne  per capita é bastante baixo nos países de baixa renda, 
o que ajuda nas estimativas de taxas mais altas de crescimento de consumo.

A China, o Brasil, a Índia e os Estados Unidos representam quase 
metade (48%) do aumento de consumo mundial de carne até 2027/28. 
As grandes e crescentes populações desses países contribuem 
significativamente para grandes aumentos no consumo mundial de carne.

Fonte: http://www.farmnews.com.br/historias/consumo-mundial-de-carnes-2/
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MERCADO 
MUNDIAL DA CARNE

219.100.995
REBANHO BOVINO

215.000.000 
POPULAÇÃO BRASILEIRA

Fonte: Serviço Veterinários Estaduais – 13/03/2018 
Data de Atualização população: 23/03/2019



Biomassa global 
de animais de 
grande porte 



NO BRASIL

70% da soja
80% do milho

NO MUNDO

80% de soja, 
70% de milho 
70%  de aveia

GRÃOS PARA PRODUÇÃO DE RAÇÃO

Fonte: FAO -‘Livestock’s Long

Shadow’;2006



FONTE:
http://aprosojabrasil.com.br/2014/sobre-a-soja/uso-da-soja/

DESTINOS E 
USOS DA SOJA 
BRASILEIRA



Cerca de 60% da área total do bioma Cerrado é 
destinada à pecuária e 6% à produção de grãos, 

sobretudo soja. O uso de técnicas de 
aproveitamento intensivo dos solos tem 

provocado, há anos, o esgotamento dos recursos 
locais. A utilização indiscriminada de agrotóxicos e 
fertilizantes tem contaminado também o solo e a 

água, atingindo ainda as comunidades do entorno.



Bioma Pantanal

Em 2008, as áreas de pastagem para pecuária ocupavam 43% do 
planalto. Além das condições naturais adversas, no bioma Pantanal, 
a falta de práticas de manejo adequado do gado, das pastagens e do 
solo resulta em sobrepastoreio e no aumento de processos erosivos.

Fonte: https://www.letrasambientais.com.br/posts/biomas-do-brasil:-conheca-as-9-
principais-ameacas
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Se fosse um país, o gado brasileiro seria o 17º maior 
poluidor climático do planeta, à frente da Ucrânia.

E isso considerando apenas as emissões diretas –
excluindo o desmatamento, realizado em grande 

parte para a implantação de pastagens.
Fonte: SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa),

20 junho de 2018 - Observatório do Clima (OC). 



Se o Brasil é hoje o 7º maior emissor de gases de efeito 
estufa do mundo, o agronegócio brasileiro sozinho pode 

ser considerado o 8ºmaior emissor do mundo: em 
números, essa atividade econômica representa 71% 
de todas as emissões, contra 72% do ano passado.

Fonte: SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa),
21 novembro de 2018 - Observatório do Clima (OC). 
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1 kg de 
carne

520 kg 
em média

214 mi de 
cabeças

6.5 bi
de fezes

ton
537,25

represas/ dia

SOMOS TODOS 
RESPONSÁVEIS 

POR ESTE REJEITO21 kg fezes /
9 kg urina





Se a atual dieta ocidental (altos níveis de consumo de carne) 
passasse a predominar em todo o planeta: 15% dos cenários.

Combinação de dietas: cerca de 60% dos cenários seriam viáveis.

Caso a população mundial se tornasse totalmente vegetariana: 
94% dos cenários de produção sustentável seriam possíveis. 

Se a população mundial não ingerisse nenhum alimento de origem 
animal: 100% dos cenários 





Cenários  alimentares Pessoas salvas até 2050 Economia global com gastos 
de tratamentos de saúde 

Redução da emissão de 
gases de efeito estufa 

Dieta rica em ingestão de 
produtos de origem animal e 

baixa ingestão de frutas e 
verduras

Citado na pesquisa como o de maior risco, especialmente levando-se em conta os dados 
epidemiológicos de doenças crônicas. 

Dieta com produtos de origem 
animal mas com porções 

razoáveis de frutas e vegetais 
5 milhões U$735 bilhões 

Mundo inteiro deixar de 
consumir carnes 7,3 milhões U$1 trilhão 63%

Mundo inteiro consumisse 
apenas alimentos de origem 

vegetal
8,1 milhões U$1,4 trilhão. 70%



“PLANO MAIS PECUÁRIA” 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 2014

Eixos Mais Leite e Mais Carne, 
Aumentar a produtividade do gado leiteiro em 40%, até 2023.
Dobrar a produtividade do gado de corte, de 1,3 para 2,6 bovino por hectare.
Estímulo às pesquisas que desenvolvam novos produtos.
Apoio  às iniciativas de incentivo e treinamento da inseminação artificial.
Usar ações de marketing para aumentar o número de consumidores de 
leite e de carne.









Com a técnica 
aumentamos nosso 
poder de intervenção 
nos corpos de outros 
animais.



...E MANIPULAMOS
SEU TEMPO DE 
VIDA

18 meses/ 
15 a 20 anos

VACA (CARNE)

4 anos/ 
15 a 20 anos

VACA (LEITE)



Quando a técnica ignora os grandes 
princípios éticos, acaba por 
considerar legítima qualquer prática.

A técnica separada da ética 
dificilmente será capaz de 
autolimitar o seu poder.

(LS136)









Yuval Noah Harari

" O que torna a vida dos animais 
domesticados, particularmente 

difícil, não é exatamente o modo 
como eles morrem, mas, acima de 
tudo, o modo como eles vivem.”



Pessoas, planeta e animais:
alargando nosso raio de compaixão.


