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O panorama global da carne
O consumo de carne é cada vez mais crescente no mundo e essa demanda faz com
que países exportadores de carne criem quantidades cada vez maiores de animais, que
viram mercadoria para suprir a demanda do mercado global e uma das primeiras coisas que
são comprometidas é a sua qualidade de vida.
Em condições muito degradantes (ainda que dentro da legalidade – e eventualmente
fora), esses animais são padronizados, mutilados, confinados, amontoados e ultra
medicados em suas curtas vidas. Tais condições afetam diretamente a qualidade e a saúde
de suas carnes e de seus consumidores.
A grande escala desse tipo de produção gera uma série de consequências: polui
muito com resíduos e fluidos de todo tipo; as criações avançam sobre a vegetação nativa
sendo causa principal de desmatamento; desestrutura as pequenas economias
comunitárias; expulsa e marginaliza agricultores familiares, pequenos criadores e
comunidades rurais; precariza condições de trabalho e viola leis trabalhistas; e cria
condições ideias para o surgimento de novos surtos epidêmicos.
Uma coisa é certa, precisamos comer bem menos carne e de melhor qualidade,
fomentar criações de pequena escala, com animais saudáveis que consigam reproduzir
seus comportamentos naturais, em sistemas integrados com outras produções agrícolas
bem estruturadas em cadeias curtas e justas.
Bem-estar animal e as criações em pequena escala
O bem-estar animal é uma condição fundamental para garantir a subsistência e a
segurança alimentar e nutricional das comunidades rurais, garantindo a saúde e a
produtividade animal. É importante assegurar que o animais possam ter alimentação
adequada e fresca, exercitar plenamente seus comportamentos sociais e típicos de sua
espécie, ter contato com a vegetação natural, poder se banhar ao sol, abrigar-se em local
adequadamente ventilado, acessar água e sombra livremente, viver em espaços onde não
se acumulem dejetos e fluidos. Estes ambientes promovem a saúde do animal, deixando-o
menos suscetível a doenças, e exigem menor quantidade de medicamentos.
Os animais podem ser integrados às atividades agrícolas, de forma a aproveitar
seus comportamentos naturais de ciscar, revirar solo, pastar otimizando parte do manejo
necessário para o cultivo de vegetais. Alguns animais são reconhecidamente bons
controladores das ditas ‘pragas’ agrícolas. O esterco que fornecem serve também como um
ótimo fertilizante orgânico. Existe uma série de conhecimentos interessantes e adaptáveis
às mais diversas realidades, onde essas integrações aprimoram tanto a produção agrícola
quanto o bem estar destes animais.
Segundo dados da FAO, cerca um bilhão de seres humanos dependem da criação
de animais como fonte de renda e alimentação, e também como afirmação da própria
identidade cultural e status social. Calcula-se que 60% das famílias que vivem em áreas
rurais praticam alguma forma de criação1. O sistema alimentar atual representa uma grave
ameaça para a sobrevivência dos criadores de pequena escala, que não conseguem
competir com as grandes produções que praticam preços baixos da escala industrial de
carne.
Além disso, a falta de um sistema adequado de rotulagem não permite aos
consumidores basearem suas escolhas alimentares a partir do que os próprios produtos
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informam, tornando quase impossível a tarefa de identificar os agricultores que utilizam
técnicas que respeitam o bem-estar animal e praticam uma produção ecológica. Conhecer a
história da carne que comemos é muito importante não apenas do ponto de vista alimentar,
mas é também dever de todo consumidor responsável, pois se trata de uma escolha que
determina o fomento a modelos produtivos muito distintos. Na disputa de narrativas em
que se baseia o mercado alimentar, quem perde são os agricultores familiares e de
pequena escala, além dos animais por eles criados.
Um sistema abjeto: do desmatamento ao bife.
A demanda por carnes é muito maior do que a capacidade de fornecimento dessas
pequenas criações, e esse consumo2 tem forçado a produção em escala cada vez maior. A
esse fenômeno foi cunhado o termo de ‘revolução pecuária’3 (‘livestock revolution’, em
inglês), no qual ao contrário da Revolução Verde, é a demanda, proveniente principalmente
a partir da década de 1970 em países em desenvolvimento, que direciona a oferta.
Esta aceleração da produção industrial e a mudança do consumo alimentar foram
altamente nocivos ao meio ambiente. Segundo a FAO, 280 milhões de toneladas de carne
são produzidas por ano. Cada cidadão estadunidense consome anualmente cerca de 125
kg de carne, enquanto a média brasileira é a sexta maior, de 100 kg4. A China, por conta de
seu poder econômico crescente e uma população gigantesca, também tem importante
papel na demanda global por carne. Os chineses passaram de um consumo de 20 kg per
capita em 1980 a 52 kg5 em 2006, e em 2017 chegou a mais de 60 kg6.
Se observa que a demanda de carne cresce, no mundo inteiro, proporcionalmente
ao aumento dos rendimentos e poder de consumo da população e desenvolvimento da
classe média, mesmo em países em desenvolvimento e em economias emergentes. Essa
grande demanda acaba por justificar criações cada vez maiores, mais intensivas, que
exercem grandes pressões sobre a produção e os sistemas naturais.
Para dar conta, a pecuária industrial ocupa grandes áreas de terra para criação e
produção de ração animal. Segundo o World Watch Institute7, cerca de 3,5 bilhões de
hectares de terra (representando 26% do total da superfície mundial) são destinados à
produção animal e cerca de 470 milhões de hectares são destinados à produção de ração,
o equivalente a um terço das terras cultiváveis. Estimativas publicadas pela organização
Amigos da Terra/Friends of the Earth indicam que a atividade pecuária no mundo demanda
o uso de 70% das terras agricultáveis (divididos entre pasto e produção de ração)8.
Quase 80% da soja produzida no mundo é esmagada para virar ração9. O milho
também tem grande relevância nesse setor. No Brasil, a soja e o milho são os principais
cultivos transgênicos, que por sua vez são extremamente dependentes de agrotóxicos para
serem produzidos. A produção intensiva de ração animal tem um impacto ambiental, direto
e indireto, devastador. O Brasil é o terceiro maior produtor de ração animal do mundo, tendo
produzido em 2019 70,4 milhões de toneladas10.
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A Europa estimula esse mercado pois é o maior importador de ração animal do
mundo, além de ser também um grande exportador de carne e produtos lácteos para os
países em desenvolvimento, competindo com os produtores nos territórios locais,
ameaçando o desenvolvimento das economias locais e a sobrevivência das comunidades
rurais do Sul Global.
As consequências destes modelos de consumo são devastadoras: calcula-se que as
emissões de CO2 na produção e distribuição mundial de carnes estejam entre 18 e 51%
das emissões globais11. A criação de animais em grande escala para exportação contribui
diretamente com a perda de biodiversidade animal e vegetal, a expulsão das comunidades
rurais, o índice de grilagem de terras, a degradação do solo, o aumento da desertificação,
poluição, a redução de recursos hídricos e até a invasão de Terras Indígenas, apenas para
citar alguns dos impactos diretos.
Na Amazônia, ainda que haja diversas razões que estimulem o desmatamento, a
criação de gado ainda é seu principal causador. Calcula-se que a criação de gado seja
responsável por aproximadamente 80% do desmatamento na região12,13, dos quais as
fazendas de médio e grande porte respondem por 70% do total desmatado14. A devastação
ambiental também ocorre intensamente no Cerrado, que detém os maiores rebanhos15 do
país e muitas das grandes plantações de soja. Ele também sofre muitos problemas
semelhantes à Amazônia, mas tem muito menos visibilidade. A destruição do Cerrado tem
ainda como principal agravante o fato deste ser um bioma muito mais antigo, tendo já
superado sua capacidade regenerativa, o que significa que seus danos são irreversíveis.
Ainda outro efeito colateral da criação em fábricas de animais é a contaminação do
território onde se instalam, com um misto de sangue e carnes podres, toda sorte de fluidos
corporais, dejetos, produtos de limpeza, medicamentos que contaminam solo e água de
forma generalizada16.
O setor pecuário ainda corresponde à atividade onde mais se tem registrado o
resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão, segundo dados da Comissão
Pastoral da Terra, no período de 2003 a 201417. Na cadeia da carne, as péssimas
condições a que são submetidos os trabalhadores se dá principalmente nos frigoríficos,
trabalhando nas esteiras refrigeradas por longas jornadas de trabalho manual (veloz, de
força e repetitivo), sendo um setor de recorrentes danos físicos e mentais aos trabalhadores
18
, além da exposição a diferentes patógenos. O ambiente insalubre chama a atenção do
ponto de vista da saúde coletiva, especialmente no contexto atual, configurando um dos
principais focos de transmissão da pandemia do novo coronavírus19.
O setor de processamento de carnes é controlado por um oligopólio brasileiro de
relevância financeira global, JBS, BRF, Marfrig e Minerva20, que disponibilizam no mercado
grande parte da carne para consumo nacional e para exportação. A insustentabilidade do
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sistema chega no final dessa cadeia pelo setor varejista, a preços ‘acessíveis’ que
mascaram todo o custo socioambiental que não é contabilizado no caminho. No Brasil as
grandes cadeias varejistas (Carrefour, Grupo Pão de Açúcar/Casino, Grupo Big [ex-Walmart
Brasil], Cencosud e Grupo Muffato) comercializam 75% da carne em território nacional21
diluindo nos consumidores a longa sequência de atrocidades a qual percorre a carne.
O padrão global de produção de carnes e pandemias
A grande produção mundial de carnes, especialmente de suínos e aves, tem como
padrão o modelo intensivo de criação, com a justificativa de otimizar a produtividade. O
custo alto é pago pela vida sem dignidade a que os animais são sujeitados: são tratados
como se fossem meras máquinas ou mercadorias, sendo obrigados a sobreviver em gaiolas
de tamanho mínimo ou aprisionados em espaços estreitos, onde vivem uma vida curta e
sofrida.
Nele, os animais são submetidos ao confinamento com muitos outros indivíduos
num espaço restrito, muito apertados, comumente em contato com seus próprios dejetos e
com os de seus companheiros de gaiola. O confinamento, além de concentrar mais animais
por metro quadrado, é a forma encontrada pela indústria para controlar o ambiente e
supostamente limitar os riscos a que o animal fica sujeito. Não se considera esses animais
como seres vivos sencientes, e que, como tal, tenham outras necessidades além de
comer (menos possível) e engordar (o mais rápido possível).
Amontoados, apertados e com seus comportamentos naturais restringidos, as
consequências recaem sobre a saúde física e psicológica dos animais, que começam a
apresentar comportamentos anômalos, como agressividade e canibalismo, ao qual a
solução é a mutilação: corta-se a ponta do bico em galinhas, o rabo nos porcos, serra-se o
chifre de vacas confinadas para evitar que se machuquem ou firam os animais vizinhos.
Outra práticas industriais incluem ainda o desgaste dos dentes de leitões, para que não
firam a mãe durante a amamentação, o uso de cela parideira e escamoteador, que
restringem muito o espaço disponível e privam a mãe de exercer o cuidado maternal
adequadamente. Também é comum na avicultura a estimulação luminosa contínua para
galinhas poedeiras, privando-as de sono para aumento da produção de ovos.
A vida nestas condições torna os animais imunossuprimidos e mais suscetíveis a
doenças: em muitas criações intensivas, os animais são rotineira e excessivamente
vacinados e tratados com antibióticos preventivos e reguladores (que em uso contínuo
são potencialmente prejudiciais para os consumidores por selecionar cepas de bactérias
resistentes). Somente nos Estados Unidos, 80% das vacinas produzidas são destinadas às
22
criações de gado . Os dados indicam que em 2011, na Alemanha, 1700 toneladas de
antibióticos por ano foram destinadas ao uso veterinário, enquanto que cerca de 300
toneladas foram destinadas ao homem23. No Brasil o uso anual de antibióticos segundo o
Resistance Bank24 foi de quase 6,5 mil toneladas em 2013, sendo o país considerado o
terceiro no mundo que mais utiliza essas substâncias na produção animal. Ainda que nos
últimos anos haja uma preocupação crescente quanto ao surgimento de superbactérias
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resistentes a antibióticos muito utilizados pela indústria (também referido como crise dos
antibióticos), seu uso indiscriminado ainda é bastante comum.
Outro fator que agrava ainda mais essa situação é a semelhança genética entre
esses animais: a criação industrial percorre um caminho de selecionar raças específicas,
com maior aptidão para o que se quer produzir, seja carne, leite, ovos, entre outros. Desse
modo, os criadores vão desenvolvendo raças e linhagens específicas com o foco desejado,
e têm, por consequência, animais geneticamente padronizados. Frente a uma possível
adversidade do ambiente – uma nova doença, por exemplo –, a chance da resposta
imunológica do rebanho ser uniforme é muito grande. Isso quer dizer que a tendência é que,
se um animal adoecer por conta de uma bactéria ou vírus, todos os outros padecem com as
mesmas vulnerabilidades.
Depois de terem passado toda a vida naquelas condições, são levados ao
abatedouro, em uma viagem que muitas vezes exige horas de transporte, em condições de
grande sofrimento. Afastados de seu ambiente natural e entregues a operadores que,
muitas vezes, não são adequadamente capacitados, os animais sofrem estresse e tensão
de todo tipo25.
A atividade pecuária, conforme já citado anteriormente, causa desmatamento, o que
significa que ocorre a expansão da fronteira agropecuária sobre a vegetação nativa, de
forma que o ser humano (e os animais que leva consigo) passa a interagir pela primeira vez
com uma biodiversidade gigantesca de microorganismos, dentre os quais alguns potenciais
patógenos ou mesmo espécies que em condições normais seriam inócuas, mas que em um
ambiente alterado passam a gerar problemas.
É neste contexto de proximidade entre potenciais patógenos com quantidades
massivas de animais imunologicamente vulneráveis que temos o cenário ideal para o
surgimento de novas doenças. Uma vez que os rebanhos são atingidos, as doenças podem
transbordar26 e atingir espécies que não sejam seus hospedeiros usuais, como a humana. O
espalhamento da doença é tão eficaz quanto mais circulam pessoas, animais e carcaças
contaminadas, e assim surgem as pandemias. Ao longo do século 21, já passamos por
alguns surtos epidêmicos que se originaram em situações análogas, resultantes da
expansão das fronteiras das atividades humanas, dentre os quais podemos citar SARS,
MERS, ebola, gripe aviária e, por fim, a atual pandemia do novo coronavírus. A tendência é
que, enquanto o sistema produtivo seguir o mesmo, novas pandemias surjam, cada
vez mais intensas e em períodos mais curtos.
Na pecuária, o surto mais recente de impacto global é o da peste suína africana, que
dizimou (até o fim de 2019) metade da população de porcos da China (que tem 50% da
população mundial de porcos)27. Em um mercado globalizado e ávido por mais oportunidade
de barganha, isso foi uma ótima oportunidade para exportar para a potência asiática, que
manteve alta a demanda por carne. Brasil e Argentina, por exemplo, tiveram altas recordes
da exportação de carnes, principalmente para a China28, nesse período.
As técnicas da produção industrial são hoje globalizadas e onipresentes, seja nos
EUA, na China ou em Chapecó/SC. ”O monocultivo genético, a padronização de alimentos
e remédios, a produção em confinamento, o abate em escala, a urbanização crônica e o
Para saber mais sobre os maus-tratos dos animais nas criações industriais, Singer P. e Mason J. (2007), A Ética da
Alimentação; Foer J.S. (2010), Comer animais.
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desmatamento do entorno – que aumentam a interface social com os sistemas florestais,
repositórios naturais de vírus de baixa patogenicidade –, em suma, todas as condições
que fazem da agroindústria da China e dos Estados Unidos potenciais produtoras de
epidemias, encontram-se amplamente disponíveis no território brasileiro.”29
O surgimento do olhar sobre o bem-estar e a realidade industrial.
As práticas, apesar de variar muito de acordo com os animais em questão,
perturbam a qualquer um – que não esteja anestesiado e imerso no modo de operar da
indústria – pelo nítido sofrimento a que os animais são submetidos. E foi ao se deparar com
essa realidade chocante que surgiu a primeira crítica à indústria, que resulta atualmente em
políticas e acordos globais que exigem que ela respeite condições mínimas de bem-estar
animal. Em 1964, a escritora Ruth Harrison publicou o livro Animal Machines, criticando o
modelo britânico de criação intensiva. No ano seguinte, a fim de mitigar alguns dos
problemas apontados por Harrison, surge de forma inédita um documento oficial, o relatório
do Comitê Brambell30, que traz pela primeira vez o conceito das cinco liberdades as quais
todo animal deveria ter garantidas: ser capaz de se mover sem dificuldades e realizar 5
comportamentos básicos, como girar em torno de si mesmo, se limpar, levantar, deitar e
esticar os membros. O documento também trazia, de forma tímida, o reconhecimento dos
animais como seres sencientes. O conceito foi recebendo diversos aprimoramentos, com
destaque para o Farm Animal Welfare Council, FAWC (Conselho [do governo britânico] de
bem-estar de animais de criação, em tradução literal) que a partir de 1979 passa a elaborar
políticas públicas em que institui as 5 liberdades como premissas da produção animal.
Neste ano, as cinco liberdades são aprimoradas e passam a ser as seguintes: livre de fome
e sede; livre de desconforto; livre de dor, ferimentos e doenças; livre para expressar
comportamento normal e; livre de medo e angústia.
A partir de 2001, a OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) define o bem-estar
animal como uma das prioridades em seu plano estratégico 2001-2005. Em 2009, a FAWC
dá mais um passo, chegando ao conceito de uma vida que vale a pena ser vivida31,32,
trazendo a dimensão da dignidade da vida animal.
Há ainda mais uma atualização conceitual quanto ao bem-estar animal, segundo a
qual as cinco liberdades se desdobram em cinco domínios (e provisionamentos)33: nutrição
(proporcionando fácil acesso à água fresca e a uma dieta que possibilite manter plena
saúde e vigor); ambiente (proporcionando um ambiente apropriado, incluindo abrigo e área
de descanso confortável); saúde (pela prevenção ou diagnóstico rápido e tratamento);
comportamento (proporcionando espaço suficiente, instalações apropriadas e a
companhia de animais de sua própria espécie) e; experiências psicológicas (assegurando
condições e tratamentos que evitem sofrimento mental).
As recomendações da OIE são referenciadas pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA)34, que tem espaço dedicado ao tema em seu site35 e
29
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também relaciona a legislação36 correspondente. Ainda assim, compreendemos que
algumas medidas são um disparate para a promoção do bem-estar animal, tal como o caso
da exportação de animais vivos, que submetem os animais a longuíssimas viagens
além-mar, com destinos diversos como Turquia, Egito, Jordânia, Iraque, Líbano, Irã,
Cazaquistão, Vietnã e Laos37. O ramo continua em crescimento e o mercado segue
conforme expectativas da Associação Brasileira de Exportação de Animais Vivos
(ABREAV), de aumento em 80% das taxas de exportação de animais vivos (de 750 mil
cabeças em 2018 para 1 milhão em 2019). A prática pode ainda ser considerada
inerentemente cruel, violando a regra constitucional de vedação de crueldade38.
Apesar de alegarem seguir todas as recomendações da OIE 39, as denúncias de
ativistas da causa animal indicam que a realidade é outra e muito mais cruel40, no qual são
flagrantes os maus-tratos já no embarque.
De forma geral, a fiscalização quase nula e a desregulação sistemática41 promovidas
pelo atual governo federal (nos mais diversos âmbitos sociais e ambientais) cria enormes
facilidades para um setor que domina a política desde os tempos coloniais, tornando o
Brasil um terreno fértil para o modelo industrial e massivo de produtos cárneos, que por
lucrar muito pouco por cada indivíduo acaba justamente compensando seus ganhos pela
escala. É a lógica capitalista, sempre possibilitando precarizar as condições de vida dos
outros (sejam animais humanos ou não-humanos), a fim de obter maiores lucros.
Quase todos esses manejos encontram respaldo na legislação e até em
recomendações de boas práticas42. Desse modo, a narrativa de uma ‘carne sustentável’,
proveniente de criação que ‘respeita o bem-estar animal’, é usualmente apropriada pela
indústria, ainda que se pratique os manejos usuais já citados. Ademais, a maioria das
corporações transnacionais que comercializam carnes desenvolvem linhas específicas,
certificadas, para contemplar o nicho da carne sustentável, que corresponde a uma ínfima
parte de sua operação global, criando uma falsa ideia de responsabilidade
socioambiental por meio de um apelo publicitário, que serve para melhorar a imagem da
empresa perante a sociedade. Tais produtos ‘diferenciados’ incluem absurdos
ultraprocessados como ‘carne de base vegetal’ ou a ‘carne de laboratório’ (que ganham
cada vez mais espaço no imaginário e no gosto plastificado das pessoas) e são produzidos
pelas mesmas empresas que vendem carne e contribuem para a consolidação da ideia de
que seja possível melhorar uma cadeia produtiva muito problemática sem mudanças
estruturais profundas.
Dois pesos, duas medidas.
No Brasil são muitas as políticas públicas necessárias para que a pequena produção
de animais, promotora do bem-estar animal, seja estimulada. O que podemos verificar de
forma geral é que a legislação se adequa às necessidades e realidades dos grandes
criadores e sua cadeia produtiva de larga escala (seja para carne ou para laticínios)
36

MAPA (2020) Legislação
IHU (2020) O Governo Bolsonaro Consegue ser o Pior para os Animais
38
Ludolf RVE e Costa SRR (2020) A Exportação de Gado Vivo no Brasil e a Regra Constitucional da Vedação da Crueldade:
Um Estudo de Caso sobre o Navio MV Nada
39
Canal Rural (2018) - Exportação de animais vivos cresce 80% e chega a 750 mil cabeças
40
Madeiro C (2019) Fotos denunciam violência contra animais exportados vivos do Brasil
41
Segundo o Índice de Proteção Animal, da World Animal Protection em 2014 Brasil tinha nota C e em 2020 baixou para D
42 
MAPA (2020) Publicações de Bem-estar animal
37
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forçando que os de pequena escala sejam excluídos, marginalizados ou que tenham que se
adequar a condições totalmente incompatíveis com suas práticas.
A União Europeia conquistou, ao longo de décadas de políticas públicas sobre
bem-estar animal, a proibição de criação de aves engaioladas em baterias, bem como celas
parideiras para porcas (depois das primeiras semanas de gravidez) e o uso de amarras
para porcas e bezerros, que indicam alguns caminhos possíveis para que a dignidade
animal seja melhor respeitada por aqui.
O fato de o Brasil ser grande exportador de carnes também abre a possibilidade de
que articulações internacionais sejam mobilizadas, a fim de haver pressão externa para a
adequação do mercado brasileiro. Mas é importante que as conquistas não sejam aplicadas
somente para os produtos que visam o mercado internacional, enquanto para o mercado
doméstico as práticas sigam as mesmas de sempre. Um dos fatores de grande
preocupação do mercado internacional são as carnes provenientes dos hotspots de
resistência microbiana a antibióticos, como tetraciclina, sulfonamida, penicilina,
ciprofloxacina e eritromicina43. A região Sul – pólo de produção de carne suína e de frango –
é uma dessas regiões.
A adaptação ao mercado de grande escala foi aos poucos eliminando os
abatedouros locais, desde o início do século XX. Estruturas centralizadas de grande escala
afetam a autonomia de pequenas cidades, que são obrigadas a abater seus animais em
outros municípios. Ainda a exemplo da União Europeia, a existência de pequenos
abatedouros locais, assim como a ideia do uso dos abatedouros móveis, poderia ser uma
solução para criações familiares.
É preciso, sobretudo, introduzir medidas que permitam reconhecer o custo do
bem-estar animal, apoiando os criadores que voluntariamente decidam melhorar os seus
padrões além dos requisitos mínimos previstos por lei.
Eles são gigantes mas nós somos muitos. O que podemos fazer?
A discussão do bem-estar animal é muito ampla e somada ao sistema industrial,
tendemos a nos distanciar e dissociar a carne que consumimos dos animais que a provêm.
O consumo de carne na história humana passou da caça – que exigia um esforço
gigantesco para sua obtenção e que era consumida em celebrações comunitárias de
grande relevância sociocultural –, para os sacrifícios rituais de grande respeito com a vida,
até nos distanciarmos a ponto de chegarmos à histórica anomalia44 segundo a qual, para
boa parte da sociedade, a carne perdeu totalmente os significados simbólicos e
ritualísticos que teve antes e se tornou apenas mercadoria.
No entanto, o processo reflexivo que o Slow Food promove, sobre conhecer o que
comemos, saber como foi criado ou cultivado aquilo que comemos, a quem favorece um ou
outro modelo produtivo, nos direciona a buscar as alternativas mais coerentes, respeitando
a biodiversidade, a cultura alimentar e a dignidade animal (humana e não-humana).
Desse modo, sugerimos algumas ações que podem apoiar a busca por uma carne
boa, limpa e justa:
- consumir menos carne, segundo o lema da campanha Slow Meat, comendo
menos e melhor.

43
44

Alvim M (2019) Por que uso de antibióticos na agropecuária preocupa médicos e cientistas
Pollan M (2014) Cozinhar
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aderir à Segunda Sem Carne, campanha global de redução de consumo de carne,
é uma ideia interessante para aqueles que estão tendo contato pela primeira vez
com esse debate e gostariam de adequar seus hábitos alimentares. No Brasil, a
Segunda Sem Carne é promovida pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB).
aprender a utilizar a biodiversidade alimentar local. Reconhecer alimentos de
valor cultural, da época e da tradição local são ótimas referências a partir das quais
é possível experienciar novos sabores e texturas.
boicotar carne das grandes corporações na prática. Só isso já nos força à
redução no consumo, pois é mais difícil encontrar as alternativas e provavelmente
as produções em pequena escala tenham um valor mais próximo do real.
conhecer pequenas criações locais, de agricultores familiares e criadores
periurbanos (no entorno das cidades), ou de vizinhos nas áreas rurais, que são
possíveis visitar e saber como são tratados os animais.
conhecer e estimular a salvaguarda de raças locais, cuja biodiversidade e
rusticidade promovem maior integração com o território e menor impacto na
produção. O Brasil tem diversas raças locais de todas as espécies criadas para
produção de carne, que são comumente desconsideradas e perdem espaço para
raças comercialmente consagradas.
priorizar comunidades que sustentam agropecuária. A estratégia das
Comunidades que Sustentam a Agricultura (CSA) podem ser aplicada também a
criações animais, de forma a criar condições econômicas provenientes de uma rede
de apoio que fomente e garanta uma criação animal respeitosa.
educar e difundir informação sobre carnes, da produção ao consumo, para que
as pessoas possam fazer melhores escolhas.
fomentar pesquisas sobre alimentação animal alternativa, que valorize
ingredientes locais e crie independência das commodities como soja e milho
transgênicos.
fortalecer movimentos de camponeses, da agricultura familiar, de assentados,
de povos e comunidades tradicionais, para que possam seguir tendo garantia de
acesso à terra para nela trabalhar e continuar exercendo seus modos de vida,
incluindo a criação de animais.
incidir sobre políticas públicas que favoreçam a criação, o abate, o
processamento e a distribuição em pequena escala e com respeito ao bem-estar
animal.

A filosofia e as ações do Slow Food relacionadas ao bem-estar animal
Há muitos anos, o Slow Food vem lutando por uma abordagem holística do alimento
e da agricultura: as boas práticas de bem-estar animal são um aspecto fundamental desta
abordagem. Não somente por respeitarem os animais como seres sencientes, mas por
representarem melhor valoração para criadores, consumidores e meio ambiente.
Por meio de campanhas, o Slow Food pode ajudar para que cada vez mais pessoas
compreendam o vínculo entre bem-estar animal, saúde humana, sustento econômico das
comunidades rurais e sustentabilidade ambiental. Nesse contexto, a campanha Slow Meat
incentiva o consumo de menos carne e de melhor qualidade, com o slogan “less, better”
(em inglês, ”menos, melhor”), buscando conscientizar crianças e adultos sobre a
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importância de reduzir o consumo de carne e escolher produtos de criações que dão
atenção especial à qualidade da alimentação e ao comportamento natural dos animais.
Em diferentes momentos e instâncias, a rede Slow Food Brasil se depara e discute o
tema do bem-estar animal, especialmente no âmbito da criação tradicional realizada por
comunidades rurais e pequenos criadores que compõem a rede, tanto para produtos
cárneos como para laticínios. Estes últimos, com maior presença na rede pelas articulações
do GT Queijos Artesanais. Já o GT Slow Meat45, um dos mais novos nós da rede, também
começa a se articular e pautar o assunto, especialmente questões relacionadas a raças
locais e ao consumo de carnes.
Alguns dos programas mundiais do Slow Food também se relacionam com o tema: a
Arca do Gosto tem um importante papel na divulgação de saberes, raças nativas e
alimentos tradicionais de origem animal. No Brasil, são cerca de 30 produtos aceitos e
outros 5 em processo de avaliação relacionados a animais de criação, entre raças nativas,
carnes curadas, queijos e mel. Já o programa Fortalezas Slow Food prevê a elaboração de
um protocolo de produção colaborativo junto a comunidades cujas atividades produtivas
envolvem criação de animais, no qual o bem-estar animal é um dos critérios a serem
acolhidos. No Brasil, temos a Fortaleza do Queijo Colonial de Leite Cru, em Santa Catarina,
cujo foco é a criação de gado leiteiro e a produção de queijos.
As Fortalezas Slow Food ainda utilizam as etiquetas narrativas em seus produtos,
trazendo a história como elemento crucial para o reconhecimento das qualidades de um
alimento. Apenas uma narrativa pode devolver ao produto o seu valor real. A marcação
oferece informações claras sobre produtores, empresas, variedades vegetais ou raças
animais, técnicas de cultivo, criação ou processamento, bem-estar animal e regiões de
origem. A abordagem técnica não considera o que está por trás de um produto – a origem,
a história, a técnica de processamento – e não oferece ao consumidor informações
suficientes que lhe permitam saber se o alimento é produzido respeitando o meio ambiente
e a justiça social.
O Slow Food condena práticas de confinamento de animais em espaços reduzidos;
a criação de animais geneticamente modificados; o transporte de animais vivos por longas
distâncias; as mutilações; o uso preventivo e terapêutico de antibióticos e o abate de
animais sem atordoamento prévio. As rações animais não devem conter uréia, silagem de
milho, alimentos ou produtos feitos (mesmo que parcialmente) com organismos
geneticamente modificados, aditivos ou resíduos industriais.
É notável que o bem-estar animal atraia diversos interessados e se faz necessária
maior articulação entre os GTs citados, assim como com outros nós da rede Slow Food
Brasil e outros integrantes, como criadores, técnicos e coprodutores, fomentando também o
compartilhamento de estratégias para o acesso democrático a uma carne boa, limpa e justa.

45

o nome ‘Slow Meat’ dp GT é temporário, remetendo à campanha do Slow Food Internacional de mesmo nome.
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Slow Food
O Slow Food é um movimento de base, organizado em rede, de atuação local e
articulação global, presente em mais de 160 países, que conta com mais de 1600 núcleos
de ação local.
Para viabilizar o objetivo resumido no lema alimento bom, limpo e justo para
todos, o movimento atua em 3 frentes amplas: valorização e salvaguarda da
biodiversidade e da cultura alimentar, promoção da educação alimentar e do gosto e o
estímulo à incidência política, realizadas por meio das diversas campanhas, programas,
projetos, articulações e temas em que trabalha.
O lema do Slow Food alimento bom, limpo e justo para todos reflete diversos
valores que definem o que entendemos por alimento.
BOM Alimento de boa qualidade, fresco, agradável, saboroso e saudável. É fruto
da biodiversidade local, da cultura alimentar e do trabalho de agricultores, artesãos e
cozinheiros. Não é bom se for ultraprocessado.
LIMPO Proveniente de uma produção que contribui para a resiliência (melhor
resistência às adversidades e maior capacidade de regeneração) do sistema alimentar e por
isso não utiliza métodos que ameacem os ecossistemas e a fertilidade dos solos, não
exigindo da natureza mais do que ela pode oferecer. É da estação, local e regenerativo,
sendo produzido com respeito à terra e ao território, por meio de práticas sustentáveis de
agricultura, manejo animal, processamento, mercado, consumo e descarte. O alimento não
promove a erosão cultural e genética, é livre de agrotóxicos, de engenharia genética e de
patentes. É livre de antibióticos e hormônios.
JUSTO Agricultores e produtores artesanais merecem ter condições dignas e seu
trabalho deve ser reconhecido por meio de justa remuneração. Ao mesmo tempo, o
alimento justo é acessível para o coprodutor, que o adquire da forma mais direta possível.
Faz parte da cultura, das tradições, dos saberes populares e da experiência de diversos
povos e grupos. É livre de exploração humana, animal e ambiental, e portanto não gera
concentração de poder político ou de recursos econômicos e naturais. Não provém de
produção industrial massiva e padronizada, nem da monocultura extensiva pobre em
biodiversidade. Para que o alimento justo exista é essencial a distribuição justa de terras,
principalmente por meio da reforma agrária, garantindo o direito de todos de trabalhar pelo
seu próprio sustento e promover a soberania alimentar — direito de decidir o que cultivar,
produzir, o que guardar e o que comer.
PARA TODOS  pois alimentação de qualidade é antes de tudo um direito humano
do qual ninguém deveria ser privado, que não pode ser exclusivo de uma elite econômica e
sim amplamente democratizado. É o resultado do esforço coletivo em superar os desafios
de acesso e produção de uma comida adequada, saudável e sustentável.
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