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• 800 milhões de pessoas vivem na miséria 
absoluta  

• Quarenta e três nações em desenvolvimento 
terminaram os anos 90 mais pobres do que 
eram no início da década 

• No continente africano, cerca de um em cada 
quatro seres humanos é subnutrido 

• Na Ásia e no Pacífico, 28% da população 
passa fome. 
 



• A fome crônica afeta mais do que 1,3 bilhões 
de pessoas, segundo a Organização Mundial 
da Saúde 

• No Brasil mais de 30 milhões de pessoas são 
classificadas como indigentes pelas 
estatísticas oficiais 

• Freqüência com que morre uma criança na 
terra como resultado de desnutrição e fome: 
a cada 2,3 segundos   
 



• Quantidade de cereal e soja, em quilos, necessária 
para produzir um quilo de carne hoje nos Estados 
Unidos: 7   

• Pessoas que podem ser nutridas usando a terra, a 
água e a energia que seriam liberadas se os norte-
americanos reduzissem seu consumo de carne em 
10%: 100.000.000  

• No Brasil, 44% das culturas destinam-se a produzir 
alimentos para os animais, isto é, quase a metade 
de tudo que nosso solo produz é usado para 
alimentar animais 

 



• Quantidade de pessoas que poderiam ser 
alimentadas com cereais empregados na produção 
de um bife de 225 g: 40 

• Quantidade de terra no mundo destinada a 
pastagens para o gado: metade   

• Quantidade de terra própria para o plantio 
destinada para produzir alimento para o gado nos 
Estados Unidos: 64%   

• Quantidade de terra própria para o plantio 
destinada à produção de frutas e vegetais nos 
Estados Unidos: 2%   
 



• Apenas 0,5% da água no planeta é potável 
• 30% da energia no planeta é utilizada para 

produção de proteína animal 
• A produção de um quilo de proteína animal 

requer 8 vezes mais energia do que a produção 
de um quilo de proteína vegetal 

• Efeito estufa: o gás metano retém 21 vezes mais 
calor do que o dióxido de carbono 

• Os animais domésticos respondem por 28% do 
metano lançado na atmosfera (flatulência) 



• Número de litros de água necessários, para produzir 1 Kg 
comestível de:  
   
Alface                       39  
Batata                       41  
Trigo                         42  
Cenoura                   56  
Maçã                        83  
Laranja                    111  
Leite                        222  
Ovos                        932  
Galinha                    1.397  
Porco                       2.794  
Carne de gado       8.938   
 



• "Alimentar a população do mundo atual com uma 
dieta baseada no estilo americano requereria 2 
½ vezes a quantidade de grãos que os 
plantadores mundiais produzem para todos os 
fins.  

• Um mundo futuro de 8 a 14 bilhões de pessoas 
alimentando-se com a ração americana de 220 
gramas diários de carne gerada a partir do 
consumo de grão  não passa de um vôo da 
fantasia"   

Worldwatch Institute   
 



 
O EXERCÍCIO DA 

PLURALIDADE 



 
 

 AS PRINCIPAIS METAS PARA UMA MELHOR 
QUALIDADE DE VIDA NÃO SÃO METAS 
INDIVIDUAIS E SIM METAS COLETIVAS! 

 SÃO METAS PLANETÁRIAS !!!! 



Para ser grande, sê inteiro:  
nada  Teu exagera ou exclui.   
Sê todo em cada coisa.  
Põe quanto és No mínimo que fazes.   
Assim em cada lago a lua toda  
Brilha, porque alta vive  
 



 http://earthsave.org/ 
 http://www.fao.org 
 http://www.worldbank.org/ 

 

http://earthsave.org/
http://www.fao.org/
http://www.worldbank.org/


Vídeo 
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