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Apresentação da Série

A “Série Fundamentos Científicos e Teóricos das Ações” do Programa

AmbientAÇÃO é composta de 5 guias temáticos destinados a orientar as comissões

setoriais das organizações parceiras, em relação ao embasamento técnico que justifica a

execução das ações incentivadas pelo Programa na “Série Guias Práticos de Ações”.

Esses materiais foram organizados com o intuito de dar diretrizes principais, para cada

um dos temas (água, energia, materiais, resíduos e qualidade de vida) que compõem as

regras de pontuação adotadas, servindo como referencial técnico para ações passíveis de

compor notas no sistema de certificação do AmbientAÇÃO.

A “Série Guias Práticos de Ações” tem o objetivo de apresentar, de forma

condensada, exemplos de ações categorizadas como: implantação, processual, gerencial

e educativa, que podem ser levadas a efeito, para promover a sustentabilidade da

operação do serviço oferecido pelas organizações parceiras. É preciso destacar que são

ações que buscam levar em consideração os aspectos ambientais, sociais e econômicos;

mas focamos nas ações que podem minimizar os impactos ambientais negativos e

potencializar os positivos, para a proteção e a conservação do meio ambiente, enquanto

objetivo principal vislumbrado pelo Programa AmbientAÇÃO.

A intenção dos guias práticos é abordar de maneira operacional os temas,

deixando indicações de medidas que podem ser adotadas no cotidiano da organização,

sem que houvesse a preocupação de demonstrar de forma explícita as interfaces

científicas ou teóricas que justificam as ações sugeridas; pois esse objetivo, de

fundamentar as ações, é o alvo da Série “Fundamentos Científicos e Teóricos de
Ações”, aqui apresentado. Assim, a comissão setorial poderá usar esta série como

subsídio científico e teórico na justificativa das ações educativas, onde os dois

ingredientes básicos (informação e sensibilização), necessários à mobilização das

pessoas para agir em prol do meio ambiente, serão utilizados para despertar a sua

consciência ecológica e, consequentemente, favorecer um comportamento sustentável no

local de trabalho e em todos os locais e espaços de sua vida.

Para as publicações propostas pelo Programa, destacamos o objetivo prático de

transformar a atuação das organizações parceiras, de modo que possam servir de vitrine

para inspirar e materializar comportamentos sustentáveis, que contribuam para a

formação de funcionários detentores da desejada e necessária consciência ecológica,

sobretudo, demonstrando-se in loco, que ações sustentáveis têm grande potencial de

gerar indicadores ambientais favoráveis.



Apresentação da Edição Qualidade de Vida

A “Edição Fundamentos Científicos e Teóricos das Ações de Qualidade de Vida”

sintetiza todo o arcabouço técnico e científico que justifica a execução de ações propostas

pelo Programa nesta modalidade que devem/podem ser priorizadas pelas organizações

em seus espaços, para atingir o objetivo de formar uma cultura organizacional que

incentive o questionamento crítico e emancipador dos colaboradores no que tange à

dimensão ambiental de seus impactos no mundo, bem como seu potencial de reduzi-los

no âmbito da qualidade de vida.

Os problemas emergentes globais como a devastação das florestas nativas, a

exaustão dos recursos naturais, o surgimento de pandemias e o avanço das mudanças

climáticas têm desafiado a humanidade a repensar seu estilo de vida. Colocar na balança

quais são os ganhos pessoais, sociais e ambientais envolvidos na escolha de quais

alimentos consumir passou a ser um ponto de reflexão essencial a qualquer indivíduo

preocupado com a realidade que vamos deixar para as futuras gerações. Pautar essas

questões com os colaboradores, bem como demonstrar a importância das ações

individuais em um cenário coletivo reflete o grau de amadurecimento e de

responsabilidade socioambiental das organizações.
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Dentro da modalidade “Qualidade de Vida”, a princípio, está sendo trabalhado o

eixo temático: “AlimentAÇÃO Sustentável”, que engloba as atitudes individuais que

podem ter maior impacto na pegada ambiental, pegada hídrica e pegada de carbono dos

indivíduos. A primeira versão da publicação “Fundamentos Científicos e Teóricos das

Ações de Qualidade de Vida” contempla esse eixo temático, que embasa cientificamente

diretrizes que promovem a agricultura familiar e o aumento do consumo de insumos de

origem vegetal, que demandam menos recursos naturais, bem como geram menor

impacto socioambiental em sua produção. Futuramente, novos eixos temáticos podem ser

incluídos nas versões posteriores desta publicação.

Assim, espera-se que esta publicação subsidie cientificamente às organizações

parceiras para a execução de ações que promovam a Qualidade de Vida com
responsabilidade socioambiental.
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1. Introdução

O AmbientAÇÃO é um programa de gestão e educação ambiental, criado em 2003

pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM de Minas Gerais, que tem o objetivo

de formar uma cultura organizacional que incentive o questionamento crítico e

emancipador dos servidores públicos de Minas Gerais no que tange à dimensão

ambiental de seus impactos no mundo, bem como seu potencial de reduzi-los, por meio

da apropriação dos conceitos das linhas de ação “consumo consciente” e “gestão de

resíduos”.

Após mais de 15 anos de experiência, e agora como parte do escopo da Secretaria

de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, o Programa vem

expandindo sua atuação para atender também órgãos públicos da esfera judiciária e,

futuramente, empresas privadas e escolas. Para isso, o AmbientAÇÃO está passando por

uma completa reestruturação, com uma proposta de capacitação digital à distância e

certificação de organizações sustentáveis através de um selo de até 5 estrelas, que

representam as suas 5 principais modalidades de atuação: água, energia, materiais,

resíduos e qualidade de vida.

No contexto da Certificação do AmbientAÇÃO, as comissões setoriais, que são

colaboradores das organizações parceiras que executam o Programa localmente, são

bonificadas com pontuações a cada ação realizada na organização parceira, visando

alcançar a certificação nas modalidades temáticas do Programa.

Para subsidiar este trabalho, foi criada a “Série Guias Práticos de Ações”, que dá

instruções operacionais sobre como executar as ações disponíveis no catálogo e a “Série

Fundamentos Científicos e Teóricos das Ações”, que visa subsidiar e justificar

tecnicamente essas ações.

A “Série Fundamentos Científicos e Teóricos das Ações” é composta, em sua

estrutura teórica, por três seções, que estão presentes em todas as edições: “Conceitos

Base”, que descreve os principais conceitos trabalhados em cada temática, “Impactos

Socioambientais” que apresenta os princiapais impactos socioambientais vinculados a

cada temática e demonstra o porquê é importante a tomada de ações frente aos

problemas enfrentados e, por fim, a seção “Como”, que visa abordar, na prática, como

mudar o cenário descrito, considerando o que está ao alcance de cada indivíduo como

agente protagonista na construção coletiva de uma nova realidade.



Nesta publicação, são apresentados os fundamentos teóricos, técnicos e científicos

para justificar e embasar a execução de ações que promovam a Qualidade de Vida com

responsabilidade socioambiental, de modo que a organização possa alcançar sua

certificação na Estrela Qualidade de Vida.



2. Conceitos-base

2.1. Efeito Estufa
Uma parte da radiação solar que chega à Terra é refletida, retornando para o espaço.
Outra parte da radiação é absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre e uma
parte é retida por esta camada de gases, causando o efeito estufa. Trata-se de um
fenômeno natural, que mantém a temperatura do planeta adequada para a
sobrevivência humana.

O problema não é o fenômeno em si, mas a intensificação dele. A partir da Revolução
Industrial, o homem passou a emitir quantidades significativas de gases de efeito
estufa (GEE), então esta camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais
calor na Terra, aumentando a temperatura da atmosfera e dos oceanos e ocasionando
as mudanças climáticas.

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das Nações
Unidas, responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de
certeza que o aumento de temperatura na Terra está sendo causado pela ação do
homem.

Crédito da Imagem: Luis Iria



2.1.1. Principais Gases de Efeito Estufa

Gás Aumento da
concentraçã
o desde
1750

Contribuiçã
o para o
aqueciment
o global (%)

Principais Fontes
Emissoras

Potencial de
Aquecimento

Dióxido de carbono
(CO2)

31% 60% Combustíveis fósseis,
desmatamento (mudança
no uso da terra).

Utilizado como
referência para
classificar o poder de
aquecimento global
dos demais gases de
efeito estufa.

Metano (CH4) 151% 20% Criação de gado e outros
animais de consumo,
cultivo de arroz, aterros
sanitários, lixões e
reservatórios de
hidrelétricas.

21 vezes maior que o
CO2.

Óxido nitroso (N2O) 17% 6% Dejetos animais, uso de
fertilizantes, queima de
combustíveis fósseis e
alguns processos
industriais.

310 vezes maior que
o CO2.

Hexafluoreto de

enxofre (SF6),

Hidrofluorcarbonos

(HFCs) e

Perfluorcarbonos

(PFCs)

- 14% SF6 - Utilizado
principalmente como
isolante térmico e condutor
de calor

HFCs -substitutos dos

clorofluorcarbonos

(CFCs) em aerossóis e

refrigeradores

PFCs - utilizados como

gases refrigerantes,

solventes, propulsores,

espuma e aerossóis

SF6 - 23.900 vezes

mais ativo que o

CO2

HFCs - Potencial de

aquecimento global

(variando entre 140 e

11.700)

PFCs - 6.500 a 9.200

Fontes: https://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-estufa-e-aquecimento-global

https://cetesb.sp.gov.br/proclima/gases-do-efeito-estufa/

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas2/

https://www.mma.gov.br/informma/item/195-efeito-estufa-e-aquecimento-global
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/gases-do-efeito-estufa/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas2/


2.1.2. Fontes de gases de efeito estufa por atividade econômica

Segundo um Relatório da EPA, as fontes de gases de efeito estufa são emitidas por
atividades econômicas na seguinte proporção:

Crédito da Imagem: IPCC, 2014

2.1.3. Principais Consequências das Mudanças Climáticas

As mudanças climáticas abarcam consequências socioambientais e econômicas sem
precedentes na história da humanidade, pois, o aumento da temperatura média do
planeta pode causar impactos nas agricultura e segurança alimentar, o derretimento das
calotas polares, causando elevação no nível do mar, podendo ocasionar o
desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas inteiras. Além disso, eventos extremos
climáticos (tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, nevascas, furacões,
tornados e tsunamis) tendem a se tornar cada vez mais comuns, provocando impactos
sociais e ambientais gravíssimos, destruindo ecossistemas naturais e causando a
extinção de espécies animais e vegetais.

https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data#Sector


Crédito da Imagem: Iberdrola

2.2. Pegada Ambiental
A revolução industrial e o sistema capitalista nos trouxe um modo de vida urbano

contemporâneo, que nos afastou do contato com a natureza e nos trouxe uma perspectiva

dualista e separatista, que nos faz enxergar nossa realidade como independente do meio

ambiente com o qual coexistimos. Contudo, absolutamente todos os bens e serviços que

utilizamos em nosso dia a dia, desde a calça jeans que vestimos até o celular de última

geração que estamos utilizando, são fabricados a partir de matérias-primas obtidas no

meio ambiente.

Nesse contexto, grande parte dos consumidores e mesmo dos empresários não

estão plenamente conscientes que para se produzir um bem ou serviço é necessária uma



grande quantidade de recursos naturais e que essa demanda ecológica traz impactos

ambientais correlatos, que podem ou não estar de acordo com a capacidade regenerativa

do planeta.

Assim, surgiu o conceito “Pegada ambiental” ou “Pegada ecológica”, que são

indicadores que medem a demanda por recursos naturais necessária para a produção de

determinados bens ou serviços, considerando a biocapacidade do planeta. Além da

Pegada Ambiental, também temos a “Pegada Hídrica” e a “Pegada de Carbono” para nos

auxiliar na análise dos nossos impactos no mundo.

Crédito da Imagem: Global Footprint Network Cuentas Nacionales de Huellas, 2018.



2.3. Pegada Hídrica

Diferente da água que utilizamos diretamente em nosso dia a dia para beber, tomar

banho ou lavar roupas, o termo “Pegada Hídrica” refere-se ao indicador do volume de

água doce necessário, direta ou indiretamente, para a fabricação ou cultivo de

determinado bem ao longo de toda sua cadeia produtiva.

As atividades agropecuárias são as que possuem maior pegada hídrica,

representando cerca de 70% do consumo mundial. As atividades agrícolas, por

exemplo, necessitam de muita água principalmente para o processo de irrigação. Já a

pecuária consome muita água devido ao consumo direto dos animais e, indiretamente,

devido ao cultivo de grãos para a ração desses animais.

Nesse contexto, é essencial repensarmos como nosso estilo de vida e nossas ações

impactam o planeta. O desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis, a redução

ou abstenção de produtos com elevada demanda de água virtual, bem como a

diminuição do desperdício são formas de economizarmos esse importante recurso

natural, haja vista que a água é o bem mais importante para a sobrevivência humana e

que se trata de um recurso cada vez mais escasso no planeta.



Crédito da Imagem: Planeta Sustentável, Sabesp.

2.4. Pegada de Carbono

Sempre que consumimos algo, estamos gerando um impacto ambiental. Assim

como a Pegada Ecológica e a Pegada Hídrica, a Pegada de Carbono é um indicador

de sustentabilidade, que, neste caso, nos mostra a quantidade de dióxido de

carbono(CO2) emitida na produção de  cada produto ou serviço. Assim, tendo

consciência de quais bens de consumo geram mais impacto, podemos rever nossas

escolhas e optar por consumir as opções mais sustentáveis.

A revista Galileu fez uma análise para comparar o quanto cada real, gasto de

diferentes formas, polui o meio ambiente. Veja os resultados no infográfico abaixo:



Crédito da Imagem:Daniel das Neves

(http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI204587-17933,00-QUAL+A+PEGADA+DE+CARBONO+DE+R.html)



3. Eixo Temático AlimentAÇÃO

3.1. Impactos Socioambientais da Alimentação

3.1.1. Superpopulação x Sistema de distribuição de alimentos

Muito se fala sobre a crescente população humana como um grave desafio para a

sustentabilidade. Porém, pouco se fala sobre a extensa população de animais criados

para produzir, principalmente, carne, laticínios e ovos. Enquanto a população mundial gira

em torno de 7,6 bilhões de habitantes, são reproduzidos artificialmente para abate

anualmente cerca de 70 bilhões de animais terrestres. Apenas no Brasil, ocorre o abate

de cerca de 1 bovino, 1 suíno e 190 frangos por segundo, sem considerar os abates

informais e clandestinos (IBGE, 2018).



Mais da metade das plantações do mundo são usadas para alimentar animais, não

pessoas. Essa equação promove um sistema global de produção alimentícia ineficiente,

que pode comprometer a segurança alimentar a longo prazo, pois, para se produzir 1

caloria de carne, são necessárias cerca de 10 calorias de vegetais, um desperdício de

90% em recursos alimentícios (CASSIDY et al., 2013).



Dada a atual combinação de usos de culturas, o cultivo de
alimentos exclusivamente para consumo humano direto
poderia, em princípio, aumentar as calorias alimentares
em até 70%, o que poderia alimentar mais 4 bilhões de
pessoas (mais do que as projeções 2 – 3 bilhões de
pessoas que chegam através do crescimento
populacional). (CASSIDY et al., 2013)

3.1.2. Desmatamento e extinção de espécies

A população mundial deve ultrapassar 9 bilhões em 2050 e o consumo de alimentos

de origem animal tende a crescer, provocado também pelo desenvolvimento do poder

aquisitivo de classes menos favorecidas e pela globalização e intercâmbio de culturas,

que promove esses alimentos em países que não possuíam esse hábito.

A produção global de carne é projetada para mais do
que o dobro: de 229 milhões de toneladas em 1999/01



para 465 milhões de toneladas em 2050, e a de leite de
580 para 1043 milhões de toneladas. O impacto
ambiental por unidade de produção pecuária deve ser
cortado pela metade, apenas para não aumentar o
nível de dano atual. (FAO,2006, p.XX, tradução minha)

A expansão da pecuária é um fator chave no desmatamento, especialmente na

América Latina, onde há os maiores índices. Entre 1990 e 2005, 71% do

desmatamento na Argentina, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Peru, Venezuela e Brasil foi

devido a demanda de pastos; 14% os cultivos comerciais, e menos de 2%

infraestrutura e expansão urbana.  A expansão dos pastos causou a perda de ao

menos um terço das florestas em seis países analisados. No Brasil, mais de 80% do

desmatamento estava ligado à conversão de terras em terrenos de pasto. (FAO, 2016)

Nesse contexto, se a pecuária é considerada uma das maiores responsáveis pelo

desmatamento de florestas tropicais e consequente modificação e fragmentação de

habitats, podemos considerar que a pecuária também seja uma das maiores

responsáveis pela extinção de espécies e, consequente, perda de biodiversidade.



3.1.3. Mudanças climáticas

As florestas são aliadas do homem no combate às mudanças climáticas,

absorvendo por ano cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2. Mas quando

desmatadas, as coberturas vegetais do planeta se transformam em motores do

aquecimento global. No Brasil e nos demais países subdesenvolvidos, onde há

expressiva abertura de pastos em detrimento de florestas tropicais, a pecuária ocupa

um papel majoritário na emissão de gases de efeito estufa.

Segundo um relatório do Observatório do Clima, a agropecuária respondeu por

69% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil em 2018, somando 25% das

emissões diretas e 44% das emissões por mudança de uso da terra (desmatamento).





3.1.4. Uso da Água

Sabe-se que a água cobre 70,9% da superfície terrestre e é vital a todas as formas de

vida. No planeta, 96,5% da água é encontrada nos oceanos, 1,7% em lençóis freáticos

(ou seja, subterrânea), 1,7% em geleiras e nas calotas polares e uma pequena fração em

outros corpos d’água, dentro dos seres vivos e na atmosfera, na forma de vapor, nuvens e

chuva.  Apenas 0,007% da água do planeta pode ser utilizada por humanos e

aproximadamente 70% dessa água é consumida na agropecuária.

A produção de 1kg de tomate consome cerca de 200 litros de água, enquanto que

para se produzir apenas um quilo de carne bovina são necessários 15.415 litros de água,

o equivalente a 342 banhos de 5 minutos. Para se calcular a pegada hídrica da

agropecuária, é preciso considerar não apenas a água diretamente ingerida pelo animal,

mas também o consumo em grandes monoculturas para a produção de ração, o consumo

na higienização do animal e nos processos de abate, bem como a água poluída no

processo. Em suma, qualquer produto de origem animal apresenta a pegada hídrica maior

do que a de um produto de origem vegetal de valor nutritivo equivalente (UNESCO-IHE,

2010).



Em um mundo onde 4 bilhões de pessoas sofrem com a grave escassez hídrica

pelo menos 1 mês ao ano e meio bilhão de pessoas durante todo o ano (MEKONNEN;

HOEKSTRA, 2016), é necessário reduzir nossa pegada hídrica e a forma mais eficaz, a

nível individual, é reduzir alimentos de origem animal, em especial, a carne vermelha.

Substituindo 50% de todos os produtos de origem animal
por uma quantidade equivalente de produtos agrícolas
altamente nutritivos, como leguminosas, amendoins e
batatas resultará em uma redução de 30% na pegada
hídrica relativa aos alimentos. Uma dieta baseada em
vegetais comparada com a média atual de ingestão de
alimentos per capita nos EUA pode reduzir a pegada
hídrica de um indivíduo em até 58%. (UNESCO-IHE,
2010, tradução minha).

3.1.5. Uso da Terra

Na medida em que a maior parte dos grãos produzidos no mundo destina-se à

ração para alimentar animais na pecuária intensiva, o uso substancial de terra se torna



uma característica indissociável da pecuária intensiva. Por outro lado, a pecuária

extensiva, apesar de não demandar grãos para ração animal, demanda extensas áreas

para pastagem. A título de exemplo, no Brasil, cada gado utiliza cerca de um hectare, o

equivalente a 10 mil² de terra.

Trata-se de um sistema ineficiente que, nos moldes da pecuária extensiva

brasileira, produz em um hectare cerca de 40 quilos de carne por ano, porém, neste

mesmo hectare, seria possível colher cerca de 2.800 quilos de soja, uma forma de

produção 70 vezes mais eficiente (LOPES, 2008).

3.1.6. Geração de resíduos e poluição

A expansão da demanda por alimentos de origem animal provocou a

industrialização de fazendas e granjas, dando início a um novo modelo de produção: a

criação intensiva, que visa aumentar a produtividade, utilizando um menor número de

terras. Neste modelo, é comum alocar em um mesmo ambiente 2.000 vacas, 10.000

porcos ou 50.000 aves, gerando uma grande quantidade de dejetos. Uma vaca, por

exemplo, gera, aproximadamente, 50 a 60 quilos de dejetos por dia.



Os animais que vivem nesse sistema têm seus sistemas imunológicos

enfraquecidos, devido a superlotação, condições de confinamento e alta concentração de

excrementos, gerando um ambiente propício para o surgimento de doenças zoonóticas,

como a gripe suína e aviária, causando o aumento significativo no uso de antibióticos,

bactericidas, inseticidas, fungicidas e vacinas, que podem ser excretados junto a

hormônios e metais pesados, acrescidos à ração.

Além da produção exacerbada de dejetos, muitas vezes sem tratamento sanitário,

as fazendas e granjas industriais geram ainda, no abate, muitos rejeitos e efluentes com

alto volume de matéria orgânica, que podem conter patógenos, capazes de promover a

infiltração no solo e lençóis freáticos, chegando aos rios e oceanos e gerando significativa

contaminação ambiental. Além disso, deve-se levar em consideração o escoamento de

pesticidas, fertilizantes e outros compostos químicos na produção e cultivo de grãos para

a ração desses animais. Por essas razões, a agropecuária se tornou uma das principais

causas de zonas mortas no oceano.



O setor pecuário é provavelmente a maior fonte setorial
de poluição da água, contribuindo para a eutrofização,
zonas “mortas” nas áreas costeiras, degradação dos
recifes de corais, problemas de saúde humana,
surgimento de resistência a antibióticos e muitos outros.
As principais fontes de poluição são advindas dos
dejetos de animais, antibióticos e hormônios, produtos
químicos de curtumes, fertilizantes e pesticidas
utilizados para a ração e sedimentos de pastos
erodidos. Os números globais não estão disponíveis,
mas nos Estados Unidos, com a quarta maior área
terrestre do mundo, a pecuária é responsável   por cerca
de 55% da erosão e sedimentos, 37% do uso de
pesticidas, 50% do uso de antibióticos e um terço das
cargas de nitrogênio e fósforo em recursos de água
doce. (FAO, 2006, p.xxii, tradução minha)

Em suma, são gerados 30 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano no

mundo, sendo a indústria pecuária a principal geradora, respondendo por 39%, seguida

da mineração com 38%, da agricultura com 19%, da industrial com 4%, de entulhos com

3% e dos resíduos sólidos urbanos com 2,5% (WALDMAN, 2011).
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3.1.7. A relação da alimentação com o surgimento de pandemias

Recentemente, em março de 2020, enquanto vivíamos a pandemia global do

Coronavírus, Alemanha e Filipinas registraram novos casos de gripe aviária e 12 mil aves

foram sacrificadas. Em meados de junho de 2020, um novo vírus da gripe com potencial

pandêmico foi identificado em uma criação porcos na China. Um mês depois, em julho de

2020, ainda enfrentando a pandemia de COVID-19, que já atingia a marca de 15 milhões

de infectados pelo mundo, a Fiocruz detectou uma infecção causada por nova variante do

vírus influenza A H1N2 com potencial pandêmico no Paraná.

Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e

Agricultura, mais de 70% das doenças que surgiram nas últimas décadas são de origem



animal. O surgimento do vírus HIV, a doença da vaca louca, síndromes respiratórias

agudas graves e novos vírus influenza, todos remontam ao consumo de alimentos de

origem animal, envolvendo carne selvagem e produtos pecuários.

A Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas para a

Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização Mundial para a Saúde Animal emitiram

um relatório conjunto que declara que a expansão e intensificação agrícola para atender à

crescente demanda por proteína animal é um dos principais motores para o surgimento

de uma doença zoonótica.

O consumo de animais silvestres representa um perigo eminente, principalmente

nos chamados mercados vivos, onde os animais são concentrados e abatidos em locais

insalubres e pouco regulamentados. Mas o risco de novas pandemias não existe apenas

no consumo de animais silvestres.

Nos últimos anos, o consumo de produtos de origem animal vem crescendo

exponencialmente. Assim, a maioria dos ovos, laticínios e carne que compramos hoje em

dia são provenientes das fazendas industriais, que confinam em um mesmo ambiente

centenas de animais, cujos sistemas imunológicos são enfraquecidos, devido a

superlotação, condições de confinamento e alta concentração de excrementos, gerando

um ambiente propício para o surgimento de doenças.

Para reduzir o risco de surgimento dessas doenças, em diversos países, 80% do

antibióticos produzidos são usados na pecuária³, o que pode causar superbactérias



resistentes, um dos problemas mais graves de saúde pública no mundo, que até 2050,

pode matar até 10 milhões de pessoas anualmente.⁴

Além disso, no Brasil, o pastoreio é responsável por 80% do desmatamento.5 A

pecuária usa muito mais terra e recursos do que qualquer outra atividade humana. Um

quarto da superfície terrestre da terra é usada para pastagem e um terço da terra arável

global é usada para cultivar ração para animais, cerca de 40% da produção total de

cereais A invasão agrícola a áreas de floresta intocada é de particular importância para a

saúde pública, pois aumenta a chance de patógenos de origem silvestre migrarem para o

gado e para os humanos.¹

3.1.8. Perda e desperdício de alimentos

Um terço de toda comida produzida no mundo se perde ao longo da cadeia

produtiva ou acaba sendo desperdiçada. A  perda de alimentos ocorre nas fases de

produção, armazenamento e transporte, geralmente em decorrência da logística de

armazenagem, transporte e condições climáticas. Já o desperdício, ocorre no final da

cadeia alimentar, nas fase de venda ou no consumo.



O consumidor, muitas vezes, é levado ao desperdício de forma inconsciente,

quando compra alimentos para aproveitar ofertas, para experimentar simplesmente ou

mesmo porque não fez um planejamento adequado da quantidade necessária.

Para se produzir, gasta-se recursos naturais e financeiros. Se o produtor perde

parte dessa produção, ele irá reajustar os valores da próxima safra para compensar,

dificultando o acesso a muitas famílias. Assim, a perda e o desperdício de alimentos

agrava o quadro da fome, além de gerar prejuízos financeiros e aumento de resíduos,

causando impactos ambientais diversos.
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No Brasil, os números do desperdício também não são animadores, conforme

podemos comprovar no infográfico abaixo:

Crédito da Imagem: Jaqueline Damaceno

3.1.9. Latifúndio, Monocultura e Agrotóxicos

No Brasil colônia, em meados de 1500, políticas de concessão de terras

foram efetivadas, beneficiando poucos grupos ricos detentores de títulos de

nobreza existentes à época, dando origem aos latifúndios no Brasil. Assim, o

modelo econômico do país foi se solidificando baseado no monopólio de grandes

extensões de terra para a produção agrícola voltada principalmente à exportação,

quase totalmente às custas de mão de obra escrava.

Apesar da abolição da escravatura em 1888, muito pouco foi feito para

reparação e inclusão dos recém libertos na sociedade, que se viram



marginalizados, sem terra, sem acesso à educação e sem oportunidades,

enfrentando estigma, segregação, subsistindo nas zonas rurais ou nas periferias

dos centros urbanos. Até hoje, os grandes latifúndios representam marcas

profundas da desigualdade brasileira e geram riquezas para poucos, explorando

empregados com trabalhos análogo à escravidão, expulsando povos e

comunidades tradicionais de suas terras e excluindo as populações do campo

desse ciclo econômico.

Com a revolução verde, a partir da década de 1960, ocorreu a

industrialização das práticas agrícolas vigentes, aumentando drasticamente a

produção de alimentos pelo mundo, principalmente através de monoculturas,

cultivo de uma única espécie em largas extensões de terra, que pode provocar

exaustão do solo e esgotamento de nutrientes, criando um ambiente propício para

o surgimento de pragas e, consequentemente, a necessidade de intensificação no

uso de agrotóxicos.

Os agrotóxicos, em pequenas dosagens, podem até ter um papel importante

no controle de pragas, na produtividade das lavouras, no favorecimento da

economia e também na oferta de alimentos no mundo. Contudo, o uso

indiscriminado está associado a diversos problemas de saúde graves, como:

arritmia cardíaca, lesão hepática e até câncer, além dos problemas ambientais

decorrentes, como: contaminação do solo, dos recursos hídricos e de toda cadeia

alimentar, impactando na flora e na fauna.
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No Brasil, as análises sobre o volume de agrotóxicos em alimentos são

realizadas apenas em vegetais,trazendo uma falsa impressão de que os alimentos

de origem animal estão livres de contaminação. Contudo, cerca de 80% da soja e

do milho produzidos no mundo são destinados para ração de animais na pecuária

e esses grãos são cultivados com menos regulamentações do que o cultivo para

consumo humano. Muitos desses agrotóxicos são lipossolúveis, ficando estocados

no tecido adiposo dos animais por toda vida através do processo de

bioacumulação. Assim, estudos apontam que alimentos de origem animal

costumam ter mais agrotóxicos do que os de origem vegetal.



3.1.10. Agroecologia, Agrofloresta e Agricultura Familiar

Agroecologia é uma proposta integradora que visa retomar as concepções e

práticas anteriores à Revolução Verde, voltada a um modelo de agricultura que

considere questões sociais, políticas, culturais e ambientais. Nessa proposta,

busca-se gerir os sistema agrícolas de forma a torná-los mais biodiversos,

sustentáveis e produtivos através da otimização dos recursos naturais, como o

cultivo biológico da fertilidade dos solos ou como a regulação natural de pragas.

Além disso, a agroecologia exerce seu papel social, cultural e político

através do empoderamento dos agricultores familiares, incentivando-os em um

processo de valoração de suas raízes culturais e conhecimentos ancestrais, bem

como no resgate de sua autonomia através da participação social e política no

processo decisório e na cadeia produtiva.

Monocultura Agrofloresta
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https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/nova-empr

esa-luso-brasileira-lancada-em-evora-para-revolucionar-agrofl

oresta

Nesse contexto, a agrofloresta surge como uma ferramenta essencial à

proposta da agroecologia. Aliando o conhecimento científico moderno com antigas

técnicas de povos tradicionais, a proposta da agrofloresta é combinar, de forma

planejada, diferentes espécies vegetais e animais em um mesmo espaço, gerando

um ecossistema biodiverso com interações ecológicas que podem auxiliar na



fertilidade do solo, na regulação natural de pragas, na recuperação de áreas

degradadas, na manutenção do microclima e na conservação de microbacias e

nascentes. Diferente das monoculturas, a diversidade de culturas cultivadas na

agrofloresta ainda reduz a dependência econômica de apenas um gênero

alimentício, diversificando o suprimento alimentar dos agricultores familiares.
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Responsáveis pela produção de 80% dos alimentos produzidos no mundo, os

agricultores familiares são a maior prova de que é possível produzir em grande

quantidade, de forma mais sustentável. Apesar de nem todo agricultor familiar produzir

de forma integralmente orgânica ou agroecológica, eles são uma referência nesse

âmbito.

Em um mundo onde um terço da comida produzida é
perdido ou desperdiçado e um terço da terra é usado
para a produção pecuária, os agricultores familiares são
atores socioeconômicos vitais para apoiar melhores
meios de subsistência, criação de empregos, coesão
comunitária e desenvolvimento rural. (ONU, 2019)

Os agricultores familiares são, ainda, responsáveis por 77% dos empregos gerados

no setor agrícola do país, demonstrando sua vital importância para a economia. Comer

é um ato político. Ao escolher onde comprar os seus alimentos ou o que colocar no

seu prato, você tem o poder de beneficiar sua saúde e ainda incentivar formas mais

sustentáveis de produção, que promovem justiça social e respeitam a capacidade

regenerativa do planeta.



3.1.11. Benefícios da alimentação sustentável para a saúde

Com base no Fundo Mundial para Pesquisa em Câncer, o consumo recomendado

de carne vermelha é de 50g à 70g por dia, contudo, o brasileiro consome em média

112g por dia, 160-224% da ingestão recomendada.

Segundo o parecer da Academy of Nutrition and Dietetics, uma das organizações

de nutrição mais prestigiadas do mundo, com base em mais de 100 estudos, dietas

baseadas em vegetais são apropriadas para todas as fases do ciclo de vida, incluindo

gravidez, lactação, infância, primeira infância, adolescência, idade adulta e atletas. Essas

dietas auxiliam na prevenção e tratamento de diversas doenças, como: doenças

cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão, certos tipos de câncer e obesidade. Essas

dietas também são mais sustentáveis   do ponto de vista ambiental do que as dietas ricas

em produtos de origem animal. (ACADEMY OF NUTRITION AND DIETETICS, 2016)

Um estudo analisou os efeitos na sociedade se houvesse uma mudança na dieta

global, com base em um cenário de referência até o ano 2050. Se a dieta adotada

cortando todas as carnes da alimentação, seriam evitadas 7.3 milhões de mortes por



doenças relacionadas à dieta, além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa em

63% e gerar uma economia de US$1,06 trilhão de gastos com tratamentos de saúde por

ano. Por outro lado, se todos adotassem uma dieta livre de produtos de origem animal,

8.1 milhões de mortes seriam evitadas, haveria uma redução de 70% na emissão de

gases de efeito estufa e a economia global seria de até US$1,4 trilhão por ano

(SPRINGMANN et al., 2016).

Além dos benefícios para a saúde de uma alimentação baseada em vegetais pode

proporcionar, a escolha de alimentos orgânicos, provindos de agricultura familiar, trazem

benefícios ambientais, sociais e também para a saúde humana, tendo em vista os danos

para saúde provocados pelos agrotóxicos. Segundo a OMS são registradas 20 mil mortes

por ano devido ao consumo de agrotóxicos.
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3.2. Como adotar a alimentação sustentável?

Reduzir os alimentos de origem animal, bem como comprar alimentos da

agricultura familiar são ações simples, que você pode adotar no seu dia a dia, que

promove  justiça social, além de trazer grande impacto ambiental. Mas como montar

um prato totalmente baseado em vegetais de forma nutricionalmente equilibrada?

Neste capítulo serão apresentadas essas informações. Mas para aprender a criar um

prato nutricionalmente equilibrado, primeiro precisamos conhecer a classificação dos

alimentos.

3.2.1. Classificação de alimentos

3.2.2. Como montar um prato sustentável e nutricionalmente
equilibrado?

Um prato sustentável e nutricionalmente equilibrado sempre será composto pela
combinação de uma leguminosa e um cereal como base da refeição, acrescidos
legumes, verduras e frutas variadas. Em algumas refeições, pode-se substituir o
cereal por um item do grupo dos tubérculos. Quanto mais cores o prato tiver, mais
variedade de nutrientes estarão presentes.

Exemplo de Almoço

A base é composta pela combinação: arroz (cereal) + feijão (leguminosa),
acrescida de legumes, verduras e frutas variadas.



Exemplo de Jantar

A base é composta pela combinação: pão (cereal) + ervilha (leguminosa),
acrescida de legumes, verduras e frutas variadas.



Exemplo de Lanche

A base é composta pela combinação: pão (cereal) + lentilha (leguminosa),
acrescida de legumes, verduras e frutas variadas.

3.2.3. Aproveitamento integral dos alimentos

Através da gastronomia criativa, é possível utilizar alimentos integralmente,

aproveitando cascas, sementes, talos e até mesmo a água do cozimento dos

alimentos.

Os leites vegetais são ótimos exemplos de aproveitamento integral dos alimentos,

pois, a maioria deles é preparada apenas batendo um ingrediente com água e coando.

O resíduo gerado na coagem pode se transformar em ricota, base para cookies e

bolos ou farinha, que pode dar origem a inúmeros outros pratos. Uma grande

vantagem desses leites é que eles podem ser usados para a substituição do leite de



vaca em receitas, tornando o prato inclusivo para intolerantes à lactose, alérgicos à

proteína do leite e veganos. Com um único coco, por exemplo, é possível gerar 3

alimentos:

● água do coco;

● leite de coco (batendo a polpa com água);

● farinha (resíduo do coco que será coado do leite).

Algumas receitas de leites vegetais:

● Leite de amêndoas:https://presuntovegetariano.com.br/receitas/leite-de-amendoas/

● Leite de amendoim: https://presuntovegetariano.com.br/receitas/leite-de-amendoim/

● Leite de Castanha de Caju:

https://presuntovegetariano.com.br/receitas/leite-de-castanha-de-caju/

● Leite de coco: https://presuntovegetariano.com.br/receitas/leite-de-coco-caseiro/

● Leite de aveia:

https://presuntovegetariano.com.br/receitas/leite-de-aveia-dicas-para-os-residuos/

● Leite de Arroz: https://presuntovegetariano.com.br/receitas/leite-de-arroz-integral/

● Leite de Semente de Girassol:

https://presuntovegetariano.com.br/receitas/leite-de-sementes-de-girassol/

● Leite de inhame: https://www.temperando.com/leite-de-inhame/

Ainda é possível utilizar as cascas, talos e sementes dos alimentos para o preparo

de receitas, conforme demonstrado abaixo:

● “Carne” de casca de banana: https://www.youtube.com/watch?v=SCfZpQyMPWs

● Farinha de semente de melão:

http://cozinhafitefat.com.br/index.php/2016/01/29/farinha-da-semente-do-melao/

● Leite de semente de melão:

https://www.ecycle.com.br/7865-leite-de-semente-de-melao.html

● Caldo de legumes caseiro feito com cascas de vegetais:

https://www.youtube.com/watch?v=n1vduIJTGVc
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https://presuntovegetariano.com.br/receitas/leite-de-coco-caseiro/
https://presuntovegetariano.com.br/receitas/leite-de-aveia-dicas-para-os-residuos/
https://presuntovegetariano.com.br/receitas/leite-de-arroz-integral/
https://presuntovegetariano.com.br/receitas/leite-de-sementes-de-girassol/
https://www.temperando.com/leite-de-inhame/
https://www.youtube.com/watch?v=SCfZpQyMPWs
http://cozinhafitefat.com.br/index.php/2016/01/29/farinha-da-semente-do-melao/
https://www.ecycle.com.br/7865-leite-de-semente-de-melao.html
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Até mesmo o líquido utilizado no cozimento de grãos é capaz de proporcionar

receitas criativas e surpreendentes como essas:

● Chantilly feito com aquafaba (líquido utilizado para o cozimento de grão de bico):

https://www.youtube.com/watch?v=LH0ns6gUTbA

● Suspiro feito com aquafaba:https://www.youtube.com/watch?v=FMdBwYLZwuE&t=4s

Para mais receitas sustentáveis, criativas e de aproveitamento integral de

alimentos, consulte o Livro de Receitas AmbientAÇÃO.

https://www.youtube.com/watch?v=LH0ns6gUTbA
https://www.youtube.com/watch?v=FMdBwYLZwuE&t=4s
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