
 

Produção Animal e Impacto Ambiental 

 

- Mais de 60 bilhões de animais são mortos a cada ano em matadouros no mundo (isso sem 

contabilizar o abate doméstico, o abate clandestino e o de animais marinhos).  

- Mais de 6 bilhões de animais são mortos em matadouros no Brasil a cada ano.  

- Mais da metade da água potável do mundo é destinada à pecuária (produção de carne, leite, 

ovos, lã, couro, etc.). Enquanto isso, uma em cada cinco pessoas residentes em países em 

desenvolvimento —cerca de 1,1 bilhão de pessoas— não tem acesso a água potável. 

- A produção animal consome até 10 vezes mais água do que o usado pela agricultura. 

- Até 50% das terras do planeta são usadas ou foram degradadas pelo uso da criação de animais. 

Ao menos 30% da superfície terrestre do planeta é ocupada pela pecuária e até 70% da superfície 

agrícola pertence à criação de animais. 

- Cerca da metade da produção mundial de grãos é destinada à pecuária. A média de grãos 

destinados ao gado nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico –que conta com países como Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Itália, etc- é de 

70% da produção. 

- Cerca de 80% da produção mundial de soja, 70% da produção mundial de milho e 

70% da produção mundial de aveia são destinadas ao consumo animal. 

- Cerca de 70% da soja produzida no Brasil (incluindo a parte exportada) e 80% do 

milho cultivado no Brasil (incluindo o que é exportado) tem como destino servir de 

ração animal. Além disso, grande parcela de outros alimentos altamente nutritivos 

também são usados para alimentar o gado, como a aveia, o arroz e o trigo. 

- Mais de 80% do desmatamento da Amazônia brasileira deve-se à pecuária, ou seja, 

áreas desmatadas ocupadas por pastos para o gado. A área ocupada para plantio na 

Amazônia é de apenas 4%. 



- Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados 

em 2011, a população de gado bovino no Brasil é de 209,5 milhões de animais. 

Enquanto isso, o censo demográfico brasileiro de 2011 calcula 190,7 milhões de 

pessoas. 

- Cada boi mantido em pasto necessita de 1 a 14 alqueires de terra (cada alqueire 

equivale à 48.400 m2). 

- 20 vegetarianos podem ser alimentados com a quantidade de terra necessária para 

alimentar uma única pessoa consumindo uma dieta à base de carne. 

- No Brasil a área total ocupada pelas pastagens de gado ultrapassa a 200 milhões de 

hectares. Esta área é equivalente a 7 países europeus: Portugal, Espanha, França, 

Inglaterra, Alemanha, Suíça e Itália, ou a de 30 países de áreas menores, incluindo 

Portugal, Inglaterra, Dinamarca e Holanda. Somente a área ocupada pelo gado bovino 

na Amazônia corresponde à soma de seis estados brasileiros: Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

- Um boi bebe em média 70 litros de água em um só dia, podendo beber até 100 

litros; uma vaca leiteira, bebe em média 110 litros e uma vaca leiteira em lactação 

bebe até 140 litros ao dia. 

- Apenas a quantidade de comida consumida pelo gado mundial atualmente 

alimentaria mais de 9 bilhões de pessoas. Sabendo-se que a população humana 

mundial é de 7 bilhões de pessoas, a quantidade de alimentos destinados ao gado 

hoje seria suficiente para alimentar toda a população humana do globo e ainda 

haveria sobra de alimento. Poderíamos nutrir hoje uma população só prevista para 

2050. 

- Para que um boi seja abatido ou para que uma vaca passe a produzir um copo de 

leite é necessário alimentá-los por 2 a até 4 anos. 

- Os recursos usados para alimentar 2,5 bilhões de pessoas com produtos animais 

poderiam alimentar 20 bilhões de pessoas com uma alimentação vegetariana. 

Portanto, com uma alimentação vegetariana, alimentaríamos 3 vezes a população 

atual do planeta e ainda haveria sobra de alimentos. 

- Enquanto a produção de 1 kg de trigo exige 132 litros de água e a produção de 1 kg 

de arroz consome 2.500 litros de água, para a produção de 1 kg de carne são gastos 

em média 17.000 litros de água –Alguns cálculos ultrapassam este número. 

- Ao menos 51% (há cálculos que apontam mais) da produção de gases do efeito-

estufa ocorrem devido à pecuária -maior que a produzida pelos automóveis, que é de 

11%. 

- 75%-80% das doenças que afetam atualmente o ser humano são de origem animal. 

Entre elas estão a tuberculose, a AIDS e a gripe suína. De acordo com estudos as 

zoonoses são responsáveis por 2,5 bilhões de casos e 2,7 milhões de mortes por ano. 



- A produção animal é a principal causa de poluição de rios e lagos. Os dejetos suínos, 

por exemplo, tem um potencial poluidor 250 vezes maior que o esgoto doméstico. 

- Uma única vaca produz em média 25 kg de dejetos por dia. Portanto, 20 vacas 

produzem em apenas um único dia 500 kg de dejetos. Os dejetos que uma única vaca 

produz em um dia equivalem aos dejetos produzidos por até 200 pessoas. Grande 

parte desses excrementos é despejada em rios, junto com litros de urina e sangue 

dos animais. 

- 100% dos incêndios na floresta amazônica são intencionais e destinados à abrir 

pasto para o gado. 

- A fim de abrir pasto para os rebanhos criados, muitas espécies nativas foram 

extintas. Na América do Norte, por exemplo, o bisão quase foi extinto para dar lugar a 

rebanhos de gado domesticado trazido da Europa. E para evitar que os rebanhos 

criados sejam atacados por predadores, fazendeiros contratam caçadores profissionais 

para exterminar animais carnívoros nativos. Dessa forma, muitas espécies foram 

extintas e outras estão hoje à beira da extinção, como a onça-pintada, a onça-parda, 

o lobo, o coiote, o puma, etc. 

- Segundo dados oficiais do Ministério da Agricultura, até 40% do abate no Brasil é 

feito em frigoríficos ilegais. Há estudos que calculam 50%. 

- 80% do trabalho escravo no Brasil encontra-se na pecuária. 
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https://www.youtube.com/watch?v=u7LBPHtOBnk


 

_____________________________ 

Fonte Principal: http://www.onca.net.br/ 

 

http://www.onca.net.br/

