motivos
para comer
menos carne
(ou virar vegetariano)

Os Animais Ocupam Muito Espaço
Você sabia que uma área do tamanho da África já foi desmatada para a criação de animais?
E tem mais: uma área quase do tamanho do Brasil foi desmatada para a produção de grãos para
alimentar esses animais.

Terra Fértil

A criação de animais ocupa

Plantações para
alimentação e combustível
Plantações para
alimentar animais

70%
da terra fértil do planeta.

Os animais consomem

Área ocupada
por animais

36%

da nossa produção agrícola.

Uma área
maior do que a França
foi desmatada na Amazônia
para virar pasto.

Os Animais Poluem Mais do Que Carros
A criação de animais em grande escala polui o ar, a terra e a água com diversas toxinas.

O gado produz cerca de

14%
A pecuária representa

da emissão de gases poluentes.

3

toneladas

de esterco por habitante

nos Estados Unidos por ano

O esterco gerado por uma vaca
no ano equivale ao peso de

10

carros

Os Animais Não São Eficientes
Nós gastamos muita energia para alimentar os animais e produzir carne.

Gastamos 100 calorias
de ração para produzir
40 calorias

22 calorias

de leite

de ovos

3 calorias

de carne bovina

Quantos quilos de ração são necessários para produzir apenas 1kg de carne:

1,1kg

1,1kg

Quantos litros de água são
necessários para produzir
apenas 1kg de carne:

2kg

4kg

7kg

3,5 mil litros

6 mil litros

43 mil litros

Uma pessoa leva
21 dias para consumir
essa quantidade de água

Uma pessoa leva
37 dias para consumir
essa quantidade de água

Uma pessoa leva
9 meses para consumir
essa quantidade de água

A Indústria da Carne Não é Sustentável
Os números são alarmantes. Cientistas recomendam que as pessoas diminuam o consumo de carne
para evitar ainda mais problemas ambientais no futuro.
15 milhões
de galinhas

99 mil
porcos

95 mil
vacas

São mortos por dia
no Brasil, em média:
O consumo da carne continua crescendo no mundo inteiro. Se essa tendência continuar, uma área maior
do que a China será desmatada até 2050 para plantações e pecuária.
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