
O que é?

A Campanha Segunda Sem Carne
se propõe a conscientizar as
pessoas sobre os impactos que o
uso de produtos de origem animal
na alimentação têm sobre os
animais, a sociedade, a saúde
humana e o planeta. Existente em
35 países, a campanha convida a
retirar do prato os alimentos de
origem animal pelo menos uma vez
por semana e a descobrir novos
sabores. A campanha foi lançada
em São Paulo em outubro de 2009
em parceria da Sociedade
Vegetariana Brasileira (SVB) com a
Secretaria do Verde e Meio
Ambiente (SVMA) da prefeitura,
posteriormente estendendo-se a
outras cidades brasileiras. Um dos
desdobramentos da adesão ao
movimento é a implementação da
Alimentação Escolar Vegetariana.
Desde 2011, os alunos da rede
pública do município de São Paulo
têm acesso à refeições 100% livres
de produtos animais.
Pelos animais: Atualmente, são
mortos cerca de 70 bilhões de
animais terrestres por ano no
mundo (sem contar os animais
aquáticos), com a justificativa de
que precisamos nos alimentar. No
entanto, o reino vegetal é
plenamente capaz de encher
nossos pratos e nos nutrir.
Pelas pessoas – sociedade: Grande
parte dos grãos produzidos
mundialmente vai para a
alimentação de animais. Em um
planeta com um bilhão de pessoas
passando fome, as carnes
apresentam-se como uma fonte de
alimentos ineficiente, demandando
recursos escassos como água e
terras agriculturáveis que poderiam
ser usados diretamente para
alimentação humana.
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RECEITA FÁCIL...
Hambúrguer de lentilha

Misture 2 xícaras de chá de lentilha 
escorrida, cozida e amassada; 1 xícara de 

chá de migalhas de pão integral; 1/2 xícara 
de chá de germe de trigo ou aveia; sal e 

tempero a gosto e 1/2 cebola ralada. Molde 
os hambúrgueres, passe na farinha de trigo e 

e grelhe na frigideira com pouco óleo.
Fonte: www.receitasvegetarianas.net

IMPACTOS DA ALIMENTAÇÃO 
SEM CARNE

1 consumidor médio de
carne demanda indiretamente
mais de 3.800 litros de água a
cada dia. (fonte: Bureau of
International Information
Programs, United States
Department of State, 2011).

A produção de 1 kg de
carne bovina no Brasil emite
335 quilogramas de gás
carbônico (CO2), equivalentes
às emissões de dirigir um carro
europeu médio por cerca de
1.600 quilômetros. (fonte:
Schmidinger K, Stehfest E,
2012)

A pecuária é responsável
pela maior parte do
desmatamento na Amazônia
Legal (fonte: Governo Federal,
PPCDAM, 2009 – pág. 34)

1 quilograma de carne
bovina demanda, durante sua
produção, o consumo de 5 a 10
quilogramas de alimentos
vegetais, representando um
desperdício de área plantada e
de alimentos vegetais que
poderiam ser melhor utilizados
(fonte: FAO, 2012 – pág. 16)

Fazendo a substituição
calórica da carne consumida
apenas 1 dia da semana por
fontes proteicas vegetais,
atinge-se o mesmo impacto
positivo (em termos de
mudanças climáticas) que
comprar toda a comida da
semana de fornecedores locais
(fonte: Weber CL, Matthews HS.
2008.)

3726-1219 / 3726-8014papinhas@papinhas.com.br

Pelas pessoas – saúde humana: Uma
alimentação centrada em vegetais
favorece a prevenção de doenças
crônicas e degenerativas como doenças
cardiovasculares, hipertensão arterial,
obesidade, diversos tipos de câncer e
diabetes.
Pelo Planeta: Há mais de 7 bilhões de
pessoas na Terra e, para produzir carne
para esta população, é preciso criar
bilhões de animais que consomem água,
comida, recursos energéticos e
demandam espaço.
É possível atingir as necessidades
nutricionais de uma criança com um
prato sem carne?
Sim. Se planejado adequadamente, um
cardápio sem carne é tão nutritivo, se
não mais, quanto um cardápio
convencional. Segundo estudos, a dieta
vegetariana costuma ser melhor
fornecedora de vitaminas e minerais,
além de contribuir para uma melhor
formação dos hábitos alimentares da
criança, devido à variedade de
leguminosas, frutas, legumes e verduras
oferecidos.
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