
Veganismo X Vegetarianismo 

Como o veganismo (ou mesmo um consumo mais consciente de carne e seus 

derivados) pode salvar o mundo 

 

Apesar destes dois termos terem muita semelhança, a relação entre eles não é tão 

simples assim. Enquanto o vegetarianismo diz respeito à uma determinada dieta, o 

veganismo reúne um combo de opções um tanto complexas, principalmente, por ter como 

base uma questão ética e não somente o argumento da alimentação. 

O veganismo tem como ponto central a luta pela libertação e não exploração dos 

animais. Por isso, os veganos não consomem nenhum produto de origem animal, nem 

carne, nem lã, optam por não tomar leite ou qualquer derivado. Eles também não utilizam 

produtos testados em animais como a maioria dos remédios e cosméticos. Por todos esses 

motivos o veganismo está relacionado a um movimento ou uma forma de viver que busca 

uma maior conscientização sobre consumo e sobre os modos de produção, é também uma 

posição política. 

Quanto ao vegetarianismo, ele tem a ver com uma dieta que não inclui animais e 

seus derivados. Existem também os ovolactovegetarianos que são aqueles que não comem 

carne, mas consomem ovos, leite e derivados do leite. 

No Brasil e no mundo, as indústrias de carne e ovos e laticínios são as que mais 

desmatam para dar espaço ao gado ou para cultivar alimentos para ele. Ainda, de acordo 

com a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), o setor 

pecuário é responsável por 14,5% da emissão de gases de efeito estufa. E, isso, por 

exemplo, é mais que todo o setor de transportes. Segundo o SEEG (Sistema de 

Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa), a emissão de gases 

desse setor acaba sendo bem maior do que o setor industrial, como ilustra o gráfico abaixo 

retirado do SEEG. 

 



A questão do consumo de água desse setor também é um ponto importante. De 

acordo com o Water Footprint - que é uma plataforma de colaboração entre empresas, 

organizações e indivíduos a qual promove o uso justo e inteligente da água – para produzir 

1 Kg de carne é utilizado mais de 15 mil litros de água. A EMBRAPA endossa esse dado 

e explica que essa média global está relacionada à grande quantidade de ração necessária 

para alimentar o gado. Nos moldes da produção em grande escala, os animais não são 

alimentados de forma natural, mas ficam cada vez mais confinados e dependentes de 

meios mecânicos para sua produção. 

No que diz respeito à saúde humana, estudos indicam que uma alimentação 

excessivamente dependente de proteína e gordura animal é responsável por inúmeras 

doenças cardíacas, diabetes, derrames e alguns tipos de câncer. Um estudo feito pela 

Archives of Internal Medicine que acompanhou cerca de 120 mil pessoas por 22 anos 

concluiu que comer porções de carne vermelha todos os dias aumenta em 19,5% o risco 

de morrer devido a um problema cardíaco e aumenta em 13% as chances de alguém 

desenvolver câncer. 

Claro que, por conta da maneira como a indústria pecuária está estabelecida no 

mundo todo, a carne acaba sendo uma fonte barata de proteínas importantes para o corpo 

humano e, por isso, uma dieta mais saudável é mais também cara. Para resolver este 

problema, seria preciso estimular a agricultura local dos países em desenvolvimento e 

colocar sob rédeas curtas toda a produção de gado e demais derivados. E, ainda, melhorar 

a distribuição de frutas e legumes que são alimentos um pouco mais difíceis de conservar 

por muito tempo. 


