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RESUMO

À medida que se intensificam as discussões sobre o estatuto jurídico dos animais, também
denominados “animais não humanos”, observa-se a necessidade de uma profunda reflexão
sobre o seu lugar na sociedade e a qualidade de vida que lhes deve ser dispensada, ou seja, o
bem-estar animal. O presente trabalho traz uma análise sobre a tríade ser humano, animais e
natureza. Busca-se verificar como os animais são tratados pelo homem, considerando que os
dois são companheiros de jornada desde a Pré-história. O estudo dessa relação tão antiga
demonstra que ela vem se fortalecendo, ao longo do tempo, e, à medida que as transformações
ocorrem, essa análise torna-se fundamental para entender o tratamento que se dispensou aos
animais desde a origem da humanidade. A era pré-histórica da humanidade (Homem
Neolítico) nos mostra que os animais foram domesticados a partir da invenção da tração
animal, que trouxe mudanças importantes à atividade agrícola. A Antiguidade teve como
ponto marcante o antropocentrismo ou o humanismo antropocêntrico, visão que considerava o
homem como o centro do universo, com maior valor intrínseco em relação às outras espécies,
ou seja, um ser superior aos demais seres vivos. Em época posterior, surge a teoria cartesiana
que considera os animais como máquinas, criadas por Deus e desprovidos de almas. Passando
pela Idade Média marcada pela influência da religião e suas concepções animalistas,
abordam-se, na Era Moderna, as novas correntes filosóficas que avançam em direção a uma
ruptura com a tradição antropocêntrica. Nesse cenário, surgem as questões que envolvem o
bem-estar animal aplicável a todas as categorias de animais, em especial os animais de
produção, que serão tratados com mais ênfase neste trabalho. Destaca-se a importância deste
estudo para estimular o leitor a questionar os padrões atuais de consumo e alertá-lo para as
consequências advindas dessa escolha, entre as quais se encontram as pandemias que vêm
afligindo a população mundial. Percebe-se que, no processo de produção, é essencial o
fortalecimento do emprego de novas técnicas e procedimentos que permitam aos animais ter
uma melhor condição de saúde. Nesse aspecto, toda a sociedade se beneficia, considerando o
elo que existe entre a saúde do homem, a saúde animal e a saúde ambiental, o que vem a
constituir a chamada saúde única. A metodologia utilizada para o estudo foi a pesquisa
bibliográfica e documental na literatura e textos disponíveis eletronicamente.
Palavras-Chave: Relação homem-animal. Sustentabilidade. Bem-estar animal. Agropecuária.
Saúde única.

ABSTRACT
As discussions about the legal status of animals intensify, also called “non-human animals”,
there is also a need for a deep reflection on their place in the society in which they live and
the importance of quality of life, that is, animal welfare. The present work reflects on the triad
of human beings, animals and nature. It seeks to analyze how animals are treated by man,
considering that they have been companions on their journey since prehistory. The study of
this very old relationship shows that it has been strengthening over time, and as the
transformations occur, it becomes essential to understand the treatment that has been given to
animals, since the origin of humanity. The prehistory of humanity (Neolithic Man) also
reveals that animals were domesticated from the invention of animal traction, which brought
important changes to agricultural activity. Antiquity had as an outstanding point
anthropocentrism or anthropocentric humanism, a view that considered man as the center of
the universe with the greatest intrinsic value in relation to species, that is, a superior being in
relation to other living beings. In this context, the Cartesian theory arises that animals are
machines created by God and devoid of souls. Passing through the Middle Ages marked by
the religious mentality and its animalistic conceptions, in the Modern Era, new philosophical
currents that move towards a break with the anthropocentric tradition are approached. In this
scenario, issues that involve animal welfare apply to all categories of animals, in particular,
farm animals that will be treated with more emphasis in this work. The importance of this
study is highlighted in order to stimulate the reader to have a moment of questioning about the
current consumption patterns and to alert to the consequences experienced of this choice, such
as the pandemics that have been afflicting the world population. It is noticed that in the
production process it is essential to strengthen the use of new techniques and procedures that
allow animals to have a better health condition. In this regard, the whole society benefits from
considering the link between human health, animal health and environmental health, forming
unique health. The methodology used for the study was bibliographic and documentary
research in the literature and texts available electronically.
Keywords: Human-animal relationship. Sustainability. Animal welfare. Agriculture. Unique
Health.
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INTRODUÇÃO
Considerada um dos grandes desafios ambientais da atualidade, a proteção animal
passou a ser um dos temas de relevância na agenda global, com destaque para o
desenvolvimento de uma política direcionada ao bem-estar animal. Nessa perspectiva, o foco
deste estudo recai sobre a análise da qualidade de vida dos animais de produção, que são
esquecidos e deixados à mercê da crueldade dos métodos de abate, muitas vezes primários e
desumanos.
Mesmo durante a sua curta existência, dada a sua frágil situação, os animais são
passíveis de todo tipo de violência física e psicológica, abusos e maus-tratos, sem direito ao
devido respeito às suas vidas.
A ciência do bem-estar animal surge como princípio a ser incorporado na
legislação brasileira e aplicável a todos os animais, não só os domesticados e de estimação, os
quais passaram a fazer parte da sociedade e são aceitos como membros das famílias
brasileiras, como a todas as demais categorias, em especial, os animais destinados ao setor
produtivo.
A evolução histórica da relação do homem com os animais nos remete ao período
Pré-histórico, passando pelo Período Paleolítico (homem nômade), Mesolítico e Neolítico. No
tempo do homem neolítico, foi possível domesticar os animais a partir da invenção da tração
animal, que impactou diretamente na agricultura. Assim sendo, os animais foram aproveitados
para diversos outros fins, como para o transporte de cargas e pessoas, movimentação de
máquinas e, principalmente, para alimentação humana. Desde então, ocorreram significativas
mudanças e, ao longo do tempo, essa conexão foi se desenvolvendo por meio da caça,
domesticação, criação e do companheirismo.
De acordo com a cronologia das épocas históricas da nossa civilização,
começamos pela Antiguidade, época marcada pelo antropocentrismo, em que o homem era o
centro do universo e o ser superior em relação aos demais seres vivos. Nesse período, os
animais eram mortos para servir de alimentação e também eram utilizados em rituais
religiosos.
Entre os filósofos da Idade Antiga, destacaremos a escola de Pitágoras, que
pregava a transmigração das almas, e a doutrina de Plutarco, a qual considerava algumas
semelhanças entre a natureza humana e a natureza animal. Sócrates, por sua vez, assim como
seus seguidores, superestimava as questões humanas, numa visão absolutamente
antropocêntrica, o que explica a ausência de espaço para tratar de assuntos relacionados à
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natureza e aos animais. Nessa linha de pensamento dos filósofos gregos, Aristóteles vai tratar
o animal como ser inferior, objeto de dominação, numa análoga à de um escravo, cuja
existência está marcada para servir ao ser humano de várias formas.
Na perspectiva de outro filósofo, René Descartes, criador da teoria máquinaanimal, os animais seriam desprovidos de alma, pensamento e consciência. Dessa forma,
seriam incomparáveis ao homem, o que demonstra uma total depreciação, descaso e
menosprezo pelos animais de outras espécies.
Opositor a esse pensamento cartesiano, surge Schopenhauer, filósofo, cuja teoria
passa a criticar a omissão de direitos aos animais e a posição do homem ao se considerar
como ser superior às demais espécies.
Seguindo a linha do tempo, a Idade Média foi marcada pela influência religiosa,
frente a um conturbado período político e declínio econômico, em que se sobressaíam a
violência e a tirania. Nessa época, entre os principais filósofos religiosos, estão Santo
Agostinho, São Tomás de Aquino e São Francisco de Assis. Este último se mostra amante dos
animais e da natureza, mantendo uma relação fraterna com toda a criação divina, chegando
mesmo a chamar todas as criaturas de irmãos. Possível perceber que a doutrina franciscana
era contrária a corrente antropocêntrica, tanto que São Francisco era conhecido como um
defensor incansável dos animais e da natureza.
No século XVIII, surgem os iluministas como John Locke, Voltaire e JeanJacques Rousseau, que vão se mostrar opositores à leitura mecanicista dos animais, defendida
por Descartes. Assim, a reflexão sobre o valor dos animais passa a ganhar um espaço
importante nesse século, sob vários aspectos: o teológico, o biológico, epistemológico e
moral.
O século XIX, por sua vez, caracteriza-se por modificações socioculturais e
econômicas, além do crescimento da ciência em diversos campos. Nesse cenário, desponta
Darwin que expressou as suas ideias por meio de sua teoria da evolução pela seleção natural,
e, assim, explicou a mudança das espécies. Importante destacar ainda as filosofias de Jeremy
Bentham, com a sua teoria utilitarista, a de D. Ryder, com a ideologia do antiespecismo, a de
Peter Singer, adepto do utilitarismo e antiespecista, e a Tom Regan, de cunho abolicionista,
que defendia a teoria de que os animais são sujeitos de uma vida. Ainda no que se refere às
correntes filosóficas, merece destaque, na atualidade, a filósofa Elisabeth de Fontenay, Gary
Francione e o brasileiro Daniel Braga Lourenço.
Retratados os contextos históricos e filosóficos, abre-se espaço para a descrição
das principais normas que embasam uma nova perspectiva dos direitos dos animais e
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introduzem o bem-estar animal na parte legal, como as convenções, declarações, leis,
instruções normativas e outros relevantes documentos que tratam do tema. Como exemplo,
abordaremos a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, a Declaração de Cambridge,
de Curitiba, e mais recente a de Toulon na França.
Por outro lado, em razão da importância cada vez maior da pecuária na economia
do país e com base em dados colhidos nos últimos anos, esta pesquisa visa verificar, na
atualidade, as condições em que se encontra o desenvolvimento de uma pecuária sustentável e
as perspectivas para o futuro, assunto que continua a gerar polêmicas entre os setores
envolvidos, ganhando espaço nas discussões e favorecendo que novas ideias possam ser
desenvolvidas com o objetivo de compatibilizar o crescimento econômico com a melhoria da
qualidade de vida do homem e do meio ambiente, em benefício do desenvolvimento
sustentável. Novos métodos, procedimentos e sistemas, com o auxílio de tecnologias, podem
contribuir para que a atividade agropecuária seja mais sustentável, abrindo portas para um
novo mercado consumidor que valoriza produtos de cadeias sustentáveis, resultantes de um
equilíbrio entre as áreas econômica, ambiental e social. Dessa forma, este trabalho procura
investigar as iniciativas no país que visam colocar a pecuária na trilha da sustentabilidade e os
projetos que estabeleçam estratégias de manejo sustentável, que possibilitem minimizar os
impactos ambientais decorrentes das atividades do agronegócio.
Para isso, este estudo tenta responder á seguinte situação-problema: como
promover o bem-estar animal, assegurar a qualidade de vida no tocante a animais de
produção, zelando-se pelos desafios ambientais, incluindo a sustentabilidade, em uma
sociedade consumista e permissiva quanto aos maus-tratos contra os animais?
No curso desta pesquisa, serão abordadas questões que envolvem o bem-estar
animal por meio de definições, formas e protocolos de avaliação, com base em princípios e
recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), do Código Sanitário Para
Animais Terrestres, além do sistema de avaliação europeu do bem-estar animal, conhecido
como Welfare Quality®, que é fundamental para se avaliar o bem-estar animal, visando
melhorar a qualidade de vida dos animais nas fazendas e no procedimento de abate.
É fato que a sociedade está em constante mutação e avança com a quebra de
paradigmas adotados num passado em que não se levava em conta o bem-estar animal. A
criação de animais passa a ser vista sob a perspectiva da ética e não apenas sob o aspecto
produtivo. Os cidadãos passaram a se preocupar com o tratamento que é dispensado aos
animais, e, assim, ocorreu uma mudança no perfil do consumidor.
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Portanto, o bem-estar animal, compreendido como princípio ou instituto, está cada
vez mais sendo difundido no setor do agronegócio, com ênfase na pecuária, como forma de
garantir um tratamento mais humano aos animais de produção, que merecem viver em
condições dignas e adequadas à sua espécie, já que a qualidade de vida do animal reflete na
sua própria saúde, consequentemente, na saúde do homem.
Isso posto, a relevância do estudo consiste em convidar o leitor a refletir e
repensar a forma como são tratados os animais de produção, demonstrando a importância de
se desenvolver uma saúde única.
O estudo tem abordagem qualitativa, orientada pelo objetivo geral descrito, e
utiliza o método dedutivo, por meio de pesquisas bibliográficas e documentais (doutrinas,
periódicos, leis e documentos eletrônicos), cujo marco teórico é a ciência do bem-estar animal
e as suas implicações na qualidade de vida dos animais, em especial, aqueles destinados à
cadeia produtiva.
O trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo tratará da
evolução histórica e visão sistêmica da relação homem e animal, percorrendo a trilha iniciada
na Pré-história, passando pelo período clássico e suas ideologias, com destaque para os
principais pensadores da antiguidade e do mundo contemporâneo. Notadamente, identificamse as divergências entre essas ideologias no que tange à relação do homem com a natureza e à
forma como ele a explora. O segundo capítulo abordará a relação da fauna com o meio
ambiente, com enfoque na sustentabilidade no setor agropecuário, de forma a garantir um
futuro mais sustentável na pecuária. Na abordagem desse tema, destaca-se a importância das
novas tecnologias na integração dos sistemas agricultura, pecuária e floresta. O terceiro
capítulo, por sua vez, será dedicado ao bem-estar animal. Verificar-se-á sua importância,
contribuições e implicações na qualidade de vida dos animais. Nesse contexto, serão
relacionadas as cinco condições fundamentais para se avaliar o grau de bem-estar animal
(BEA) e apresentadas as normas que regulamentam o BEA na seara internacional e na
legislação pátria, cujo objetivo maior é beneficiar os animais de criação, proporcionando-lhes
uma vida digna – com melhor qualidade, baseada nos princípios do bem-estar animal – e uma
morte humanitária. Para finalizar, o último capítulo versará sobre a saúde única, que consiste
na integração da saúde humana, saúde animal e a saúde ambiental.
Espera-se que este trabalho sirva de estímulo a debates no meio acadêmico e na
sociedade em geral quanto ao bem-estar animal e à questão animal, de modo geral, para que
se criem políticas públicas para melhorar as condições dos animais no que se refere à caça,
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pesca, aos matadouros e às experiências científicas. É hora de reconhecer e defender a
dignidade dos animais para promover a ética animal em uma sociedade em transformação.
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1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA: A PARTIR DOS PRIMÓRDIOS DA
RELAÇÃO HOMEM – ANIMAL
Neste capítulo, apresenta-se uma visão sistêmica da relação homem-animal, desde
o surgimento dos primeiros seres vivos na Terra1, percorrendo o caminho desde a Pré-história
até a contemporaneidade, fazendo um breve resgate de ideologias clássicas dos principais
pensadores da antiguidade e do mundo contemporâneo. Notadamente, verificam-se as
divergências entre as ideologias a serem apresentadas no que tange às ideias relativas à
natureza e aos animais, em especial a sua exploração pelo homem, desde os primórdios da
humanidade.
É perceptível que, a contar da época Pré-histórica, a relação homem-animal
passou por significativas mudanças, devido a múltiplos fatores, entre os quais estão os
ambientais, culturais, religiosos e sociais. A utilização dos animais – da caça à domesticação –
variou, ao longo do tempo, condicionada a esses fatores.
O estudo da história evolutiva dessa relação tão antiga, que se fortalece à medida
que as transformações ocorrem, torna-se fundamental para entender o tratamento que se
dispensou aos animais, desde a origem da humanidade.
Ao longo do tempo, essa conexão foi se desenvolvendo por meio da caça, da
domesticação, da criação e da função de companhia. Na era moderna, intensificou-se a busca
por uma convivência mais harmônica e solidária entre os seres vivos e desenvolveu-se uma
conscientização da necessidade de proteção, preservação, bem-estar e respeito aos animais
não humanos.

1.1 Linha temporal da humanidade e a relação com os animais: Pré-história
Na evolução da vida terrena, os pesquisadores Bourguinat e Ribaut (2003, p.13)
consideram que, no início, o mundo era mineral, e “o animal que encontramos e, de maneira

1

Considera-se incerta a origem da vida na Terra. Porém, as descobertas datam da existência de microrganismos
fósseis, em torno de quatro bilhões de anos. Será que os possíveis traços da vida surgiram na era
paleoarquedeana ou hadeana?
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mais geral, a fauna atual faz parte de um contexto histórico que é o da história da biosfera,
esse envelope fino e frágil que circunda a Terra”. (tradução nossa).2
Para Miranda (2004), o começo de tudo se deu no mar, onde se formaram os
primeiros microorganismos. E ao fazer referência a esse fato, afirma:

A vida, e a vida animal, surgiu nos mares. Na Terra, a aventura da vida animal
começou na água. Foi nessa barriga úmida, há mais de três bilhões de anos. Durante
dois bilhões, só houve a vida microscópica de algas e bactérias, numa Terra
inundada por raios ultravioletas, extremamente agressivos. Ainda não havia a
camada de ozônio. (MIRANDA, 2004, p. 54)

Nessa linha de raciocínio, Bourguinat e Ribaut (2003) consideram que os
primeiros animais surgiram há cerca de sete a oitocentos milhões de anos, caracterizados
como seres de organização simples, a exemplo da água-viva ou de grandes vermes, que,
embora tivessem mobilidade, não tinham esqueleto mineralizado. Na esteira desse
pensamento, complementa Miranda (2004):

As pesquisas científicas só encontram algas e bactérias nas camadas mais primitivas
do Pré-cambriano.3 São pouquíssimos os fósseis animais encontrados em rochas de
600 milhões de anos [...]
Os mais antigos vestígios animais estão nas camadas geológicas de Ediarca Hills, na
Austrália. São os primeiros seres unicelulares conhecidos. Os primeiros animais
eram semelhantes aos vermes, até que no Cambriano4 – muito rapidamente – surgem
todos os grandes grupos animais (cerca de 540 milhões de anos atrás).
Ainda no Cambriano, começou a extraordinária jornada dos peixes. Os primeiros
vestígios de “peixes” surgiram há 530 milhões de anos e foram descobertos em
fósseis no sul da China. São pequenos animais cartilaginosos. Eles viviam no meio
do plâncton, em águas rasas, próximas das desembocaduras de rios, em locais com
detritos orgânicos. Eles deram origem às raias e aos tubarões. (MIRANDA,

2004, p. 54-56)
No curso da Era Primária, há aproximadamente quatrocentos milhões de anos, a
vida animal estabeleceu-se em terra seca com artrópodes, como os milípedes, escorpiões,
aranhas e insetos. Posteriormente, surgiram os vertebrados (anfíbios). Em sequência, na Era
Secundária, vieram outros animais, como os répteis marinhos (ictiossauros), voadores
(pterossauros) ou terrestres (dinossauros). Merece destaque, nesse período, a manifestação
2

[...] “L'animal que nous côtoyons et, de manière plus générale, la faune actuelle s'inscrivent dans un contexte
historique qui est celui de l'histoire de la biosphère, cette mince et fragile enveloppe qui ceinture le globe
terrestre.”
3

Período Pré-Cambriano: época em que surgem os primeiros sinais de vida rudimentar, também chamado
Período Algonquiano. (MIRANDA, 2004).
4
Período Cambriano: aquele em que aparecem os equinodermos, foraminíferos e trilobites. (MIRANDA, 2004)
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das formas dos primeiros mamíferos. Bourguinat e Ribaut (2003) dão destaque à Era
Secundária e assim a descrevem:

O mundo é então dominado por esses grandes répteis; mas também vemos a
aparência dos primeiros mamíferos, pequenos animais de apenas alguns centímetros,
que têm uma vantagem considerável sobre os répteis de serem homeotérmicos, ou
seja, de ter uma temperatura constante, qualquer que seja a temperatura do ambiente
externo, o que lhes permite viver em todas as latitudes e climas. Os primeiros
pássaros, que também aparecem neste período, se beneficiam da mesma vantagem.
(BOURGUINAT; RIBAUT, 2003, p.14-15, tradução nossa)5

Vê-se, pois, que, desde as primeiras formas de vida no planeta, há bilhões de anos,
os animais evoluíram e se adaptaram ao meio ambiente, conforme afirmam Bourguinat e
Ribaut (2003):

A evolução do mundo animal é marcada por uma emancipação progressiva da vida
em comparação com as restrições impostas por seu ambiente: primeiro confinado no
ambiente aquático, vida então aventurada em terra seca; adquirindo regulação
térmica com mamíferos e aves, a vida conseguiu se adaptar a todos os climas; [...]
(BOURGUINAT ; RIBAUT, 2003, p.16, tradução nossa) 6

Nessa viagem no tempo, desembarcamos na Pré-história, que, de acordo com a
Geologia, divide-se em períodos Paleolítico e Neolítico, Histórico e Quaternário. Ao levar em
consideração essa divisão, Blavatsky (2007) passa a classificar o período no qual a raça
humana se posicionaria: “Se se admite a duração de 1.500.000 anos para o período
Quaternário, então somente a nossa Quinta Raça pertence a ele.” (p. 285).
A fase pré-histórica é anterior ao surgimento da escrita (2,5 milhões-10.000 a.C.)
e também é conhecida como a Idade da Pedra, época marcada pelo desenvolvimento da
escrita cuneiforme pelos sumérios. Os homens, nesse período, utilizavam as cavernas para se
abrigarem e se protegerem das baixas temperaturas e até disputavam espaços nesses lugares
com os animais selvagens.
O homem do Período Paleolítico (homem nômade), compreendido entre
2.700.000 a.C. até 12.000 a.C, de acordo com Felizardo (2010), não era canibal, não conhecia
5

Le monde est alors dominé par ces grands reptiles; mais on voit également apparaître les premiers mammifères,
de petits animaux de quelques centimètres seulement, qui ont par rapport aux reptiles l'avantage considérable
d'être homéothermes, c'est-à-dire de posséder une température constante, quelle que soit la température du milieu
extérieur, ce qui leur permet de vivre sous toutes les latitudes et tous les climats. Les premiers oiseaux, qui
apparaissent également à cette période, béneficient du même avantage
6
L'évolution du monde animal est marquée par un affranchissement progressif de la vie par rapport aux
contraintes imposées par son environnement: d'abord cantonnée dans le milieu aquatique, la vie s'est ensuite
aventurée sur la terre ferme; en acquérant la régulation thermique avec les mammifères et les oiseaux, la vie a pu
s'adapter à tous les climats; [...]
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a cerâmica e nem tecia, vivia em cavernas para se proteger do clima muito frio e hostil na
conhecida Era do Gelo. Não utilizava sistemas de cultura e nem criava animais, porém fazia
uso da pedra lascada (para fabricar ferramentas rudes) e era contemporâneo aos mamutes.
É importante destacar, nesse período, o desenvolvimento da pintura rupestre. Por
meio de desenhos estampados nas paredes das cavernas, o homem representava passagens do
seu cotidiano, quase sempre ilustrando cenas de caça e diversos desenhos de animais.
Segundo Felizardo (2010, p. 20), os homens dessa época “utilizaram técnicas de
sombreamento e perspectiva que só seriam empregadas amplamente apenas milhares de anos
depois, mais especificamente na época do Renascimento”.
O que chama a atenção são as formas retratadas nessas pinturas: figuras
geométricas, antropomórficas, zoomórficas e símbolos solares. No Brasil, foram encontradas
e pesquisadas várias dessas gravuras, principalmente nos Estados de Minas Gerais, Piauí,
Goiás e Tocantins, onde foram localizados ricos sítios rupestres. Sobre essas pinturas,
Felizardo acrescenta ainda:

É algo realmente grandioso e agradável poder apreciar estas representações, pois dão
asas à nossa imaginação no sentido de tentarmos interpretá-las. São um espetáculo
visual, pois nos remetem à uma atmosfera ancestral, na qual podemos nos imaginar
naquele período em que as pinturas foram feitas. É como fazer uma viagem de volta
ao passado e sentir o que eles queriam expressar. (FELIZARDO, 2010, p. 23).

Entre o período Paleolítico e o Neolítico, existiu o Mesolítico (aproximadamente
de 12.000 a.C. a 8.000 a.C), caracterizado por temperaturas mais brandas que possibilitavam
ao homem passar mais tempo fora das cavernas. A principal descoberta nesse período de
transição foi o fogo, que passou a ser utilizado para várias finalidades: para se proteger do
frio, iluminar as noites, espantar animais ferozes e cozinhar alimentos, entre os quais, a carne
animal. O homem passou, ainda, a observar os hábitos de determinados animais e, assim,
passou a dominá-los. Surge, então, a criação de animais e a domesticação.
O último período da Pré-história é denominado Neolítico (aproximadamente entre
8.000 a.C a 4.000 a.C), conhecido também como Idade da Pedra Polida. Nesse período, o
homem vivia em aldeias e casas lacustres, dedicava-se à agricultura e criava animais
domésticos, práticas usuais que se intensificaram e começaram a mostrar certo domínio sobre
a natureza e os animais. Outra característica marcante desse período, também conhecido como
a Idade dos Metais, foi a utilização do cobre, bronze e ferro para a confecção de armas e
utensílios. Felizardo (2010) assim descreve esse período:
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As temperaturas mais amenas favorecem o sedentarismo, o aumento da agricultura e
da criação de animais, este foi o período em que o homem pré-histórico atingiu o
maior nível de desenvolvimento e estabilidade até então. Houve grande
desenvolvimento da arte cerâmica, e uma das principais características do período
foi o início da metalurgia. Passou-se a trabalhar com metais, como o cobre,
fabricando lanças, machados e ferramentas, possibilitando o aumento da produção
de alimentos, resultando em excedentes e sua armazenagem, com isso tinham
reservas para os períodos de escassez. (FELIZARDO, 2010, p.19)

No entendimento de Bourguinat e Ribaut (2003), o Período Neolítico influenciou
exponencialmente as sociedades modernas no que se refere à dominação do homem sobre a
natureza e os animais. Segundo esses autores, “[...] o florescimento das sociedades e culturas
modernas deve tudo à revolução neolítica, baseada na domesticação de animais e plantas e,
portanto, em particular na criação de animais”. (2003, p.71-72, tradução nossa)7
Vale lembrar, ainda, os estudos realizados baseados em análises isotópicas e
publicados em 2007 e 2017 sobre o cinturão das rochas verdes de Nuvvuagittuq (Quebec), que
contém microrganismos fósseis mais antigos da vida. Trata-se das mais antigas formas da
vida encontradas no norte do Canadá. São trabalhos realizados pelo Dr. Jonathan O´Neil e
seus colegas do Departamento das Ciências da Terra e Ambiente da Universidade de Ottawa
segundo os quais os mais antigos traços da vida datariam de 100 a 600 milhões de anos.
Assim, observa O´Neil:

Nosso estudo mostra que algumas estruturas presentes nessas rochas podem ser
microorganismos fossilizados. Eles seriam, assim, os microfósseis mais antigos
descobertos até hoje e os vestígios mais antigos da vida na Terra. (O´NEIL, apud
LABELLE, 2017, tradução nossa).8

Partindo desses recentes estudos sobre os mais antigos traços da vida, o texto de
Alain Labelle ressalta as lacunas das descobertas anteriores. Segundo o autor,

Antes deste estudo, os geólogos haviam estabelecido que a forma de vida mais
antiga da Terra remonta a 3,5 bilhões de anos. Estudos recentes relataram a presença
de estromatólitos (rochas sedimentares formadas pelo crescimento de

7

“[...] Pour Jacques Blondel et Jean-Pierre Ribaut, notamment, l'épanouissement des sociétés et cultures
modernes doit tout à la révolution néolithique, fondée sur la domestication des animaux et des plantes, et donc en
particulier sur l'élevage”.
8

“Notre étude démontre que certaines structures présentes dans ces roches pourraient être des micro-organismes
fossilisés. Elles seraient ainsi les plus anciens microfossiles découverts à ce jour, et les plus anciennes traces de
vie sur Terre. ». Entrevista concedida por Jonathan O´NEIL à Radio-Canada, texto de Alain LABELLE,
disponível
em:
<https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019725/vie-terre-decouverte-nord-du-quebecnuvvuagittuq> Acesso em: 26 jul. 2020.
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cianobactérias) que se acredita terem 3,7 bilhões de anos. (LABELLE, 2017,
Prefácio, tradução nossa).9

No entendimento de O´NEIL (2017), na mesma entrevista, “essas descobertas
apóiam a teoria de que a vida surgiu de grifos subaquáticos muito quentes logo após a
formação da Terra”.10 Tal descoberta pode ajudar a entender melhor quando e como a vida
começou na Terra, cuja formação é datada de há 4,5 bilhões de anos. Os primeiros animais
multicelulares teriam aparecido há cerca de 600 milhões de anos, e a aparição de dinossauros
teria se dado há 230 milhões de anos, segundo as mesmas fontes.
A propósito, um estudo publicado na revista Journal of Achaeological Science:
Reports, de 23 de fevereiro de 2019, relata que os cães foram totalmente integrados nas
comunidades neolíticas e faziam parte do cotidiano do homem pré-histórico, chegando a
coabitarem. A alimentação básica nessa fase se constituía de sementes e vegetais.
Sobre os períodos Paleolítico e Neolítico, Blavatsky (2007) tem a dizer:

Quem quer que tenha acompanhado, ainda que superficialmente, os descobrimentos
geológicos dos nossos dias sabe que se observa um progresso gradual na mão-deobra, desde o talhe rude e grosseiro das primeiras achas paleolíticas aos machados
de pedra relativamente graciosos daquela fase Neolítica que precedeu imediatamente
ao uso dos metais. Mas isto ocorreu na Europa, da qual só algumas partes acabavam
de levantar-se sobre as águas na época do apogeu da civilização atlante. Então,
como agora, havia selvagens grosseiros e povos altamente civilizados.
(BLAVATSKY, 2007, p. 292)

A pré-história da humanidade (Homem Neolítico) nos revela, ainda, que os
animais foram domesticados a partir da invenção da tração animal, que trouxe mudanças
importantes à atividade agrícola, como afirma Beretta (1998):

Em alguma época incerta na pré-história da humanidade, o homem das cavernas
domesticou um animal exótico e lhe atrelou um toco com ramificações pontiagudas
por meio de cipós. Fustigando o animal, deslocava esse implemento primitivo e
rústico, que rasgava a terra, onde nosso agricultor pioneiro da Idade da Pedra iria
lançar algumas sementes. Surgia a tração animal na agricultura, com uma evolução
em relação ao processo anterior de abertura de sulcos no solo, por via manual, com
auxílio de pedras, ossos ou garranchos de pontas agudas. (BERETTA,1998, p. 9)

Estudos arqueológicos possibilitaram a descoberta do primeiro arado de tração
animal, que foi desenvolvido na China, por volta de 2.800 anos a.C., porém o homem, há
cerca de 4.700 anos, vem “extraindo seu sustento do solo por meio de trabalho animal ou
9

“Avant cette étude, les géologues avaient établi que la plus ancienne forme de vie sur Terre remontait à 3,5
milliards d’années. Des études récentes faisaient état de la présence de stromatolites (roches sédimentaires
formées par la croissance de cyanobactéries) qui dateraient de 3,7 milliards d’années ».
10
Selon le Dr O'Neil, ces résultats appuient la théorie voulant que la vie ait émergé de griffons sous-marins très
chauds peu après la formation de la Terre.
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humano” (BERETTA, 1998, p. 9). Durante séculos (e isto vale para os dias atuais), a tração
animal é somente uma das formas de exploração e utilização dos animais pelo homem. Além
dessa utilização, os animais são aproveitados para diversos outros fins, como para o transporte
de cargas e pessoas, manejo de máquinas e, principalmente, como fonte de alimentação para o
homem. Sobre esse aspecto, Beretta (1998) afirma:

Nos dias atuais ainda desempenham serviços inestimáveis em nosso país,
principalmente nas regiões menos desenvolvidas, nas propriedades cujo tamanho
não comporte o uso de tratores ou como complemento nas grandes fazendas. Sendo
assim, 41% dos estabelecimentos agrícolas, com 27% da área total, constituiriam,
potencialmente, unidades produtivas do país suscetíveis de utilização de tração
animal. (BERETTA, 1998, p.13-14)

1.2 No curso das eras: da Antiguidade a Contemporaneidade
Na cronologia das épocas históricas da nossa civilização, avançamos para a Idade
Antiga, que, segundo Felizardo (2010, p. 25), “compreende o período logo após o término do
Período Neolítico, cerca de 4.000 a.C. até 476 d.C., época em que ocorreu a desintegração do
império Romano do Ocidente”.
Essa fase da história revela uma época em que se desenvolveu a escrita e se divide
em duas partes: a Antiguidade Oriental e a Ocidental. Na parte Oriental, merece destaque o
Egito, considerado o berço de uma civilização milenar. Na parte Ocidental, destacam-se
Grécia e Roma, conforme assinala Felizardo (2010):

Dentre as muitas civilizações podemos citar na porção oriental: Chinesa e Indiana. A
oeste: Egípcia, Babilônica, Assíria, Persa e demais povos que dominaram a
mesopotâmia (região dos rios Tigre e Eufrates). Na porção ocidental: Gregos e
Romanos. É importante citar também as civilizações americanas: maias, astecas,
incas e olmecas, dentre outras que ocorreram no continente americano.
(FELIZARDO, 2010, p. 25)

Nesse contexto, a retrospectiva que toma como ponto de partida a Idade Antiga
terá como alvo as principais ideologias dos filósofos representantes de cada período histórico,
particularmente o que eles pensavam sobre os animais, considerando que, na Pré-história, a
relação homem-animal embora não tenha sido muito expressiva, já demonstrava sinais de
como seria a forma de tratamento das outras espécies pelo ser humano.
A Antiguidade teve como ponto marcante o antropocentrismo ou humanismo
antropocêntrico, visão que considerava o homem o centro do universo e um ser superior aos
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demais seres vivos. Nessa época, os animais eram mortos para servir de alimentação, fato
considerado trivial. Também eram utilizados em rituais religiosos.
O primeiro filósofo da Antiguidade de que trataremos é Pitágoras de Samos (580
a.C.- 497 a.C.) que foi um matemático grego, astrônomo e pré-socrático, cuja doutrina
pregava as tradições de superioridade moral. Segundo o filósofo, para se obter uma vida de
pureza moral era necessário não consumir carne e não utilizar os animais nos sacrifícios
religiosos. Com base nesse entendimento, presume-se que ele era vegetariano, conforme
expõe Dias (2018, p. 20): “Conta-se que Pitágoras era vegetariano e que o repasto frugal dele
e de seus discípulos constava geralmente de pão, mel e azeitonas.”
O motivo dessa abstinência de carne refletia o valor moral atribuído aos animais, e
a explicação de Pitágoras se baseia na denominada teoria da metempsicose, que consiste na
passagem de uma alma para outro corpo. Assim, era arriscado algum familiar ou amigo
reencarnar no corpo de um animal. Vilmer (2008) expressa o pensamento de Pitágoras ao
elaborar esta teoria:

Se ele dá uma consideração particular aos animais, é indiretamente por respeito ao
homem, uma vez que, de acordo com sua teoria da metempsicose, é possível que o
animal morto ou maltratado abrigue a alma de um ente querido que seria
reencarnado nele. (VILMER , 2008, Prefácio.)

Para complementar o pensamento da Escola Pitagórica referente à transmigração
das almas, Dias (2018) comenta:

Tratava da evolução da Terra e da evolução das almas, doutrina conhecida como
transmigração das almas. A alma humana nada mais era que uma parcela da alma do
grande mundo. A doutrina ascensional da alma coloca, sem dúvida, os animais na
condição de nossos irmãos evolucionários [...] (DIAS, 2018, p.19)

Plutarco, filósofo que viveu do primeiro ao segundo século da Era Cristã, é
conhecido pelas suas obras de cunho moral, em especial o tratado moral sobre os animais
intitulado “Sobre comer carne” (De esu carnium). Pode-se observar, nessa obra, a influência
da Escola Pitagórica ao relacionar aspectos morais e éticos com a alimentação, bem como a
marca do antropocentrismo. A sua ideologia concebe algumas semelhanças entre a natureza
humana e a natureza dos animais. No seu ponto de vista, os seres vivos são iguais, e a
natureza, ao criar os animais, “agiu em prol da beleza e da harmonia do cosmos”.
(PLUTARCO, 2019, p. 20).
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Pode-se dizer que:

Plutarco insere-se, assim, na linha de pensamento daqueles que atribuíam aos
animais capacidade de raciocínio, que, sem ser semelhante à do ser humano, é
equivalente. Daí que Plutarco condene que se matem os animais sem qualquer
necessidade, até porque isso lhes provoca sofrimento. (PLUTARCO, 2019, p.14)

A análise do tratado “Sobre comer carne” foca pontos relacionados à natureza
animal, como a possibilidade de admitir que os animais eram dotados de inteligência e
deveriam, por isso, ser tratados com respeito e generosidade. Ao longo do texto, chega a
clamar por piedade com os animais.
Na sua interpretação sobre a utilização dos animais para o consumo humano,
Plutarco justifica que o homem primitivo comia carne por absoluta necessidade, e, se, por
força do hábito, com o passar dos anos, o homem mantinha esse costume, que isso deveria ser
feito de forma racional e motivada, observando-se os princípios éticos, sem submeter os
animais a qualquer tipo de tortura. É o que se vê nesta passagem:

Não se pense, contudo, que a posição de Plutarco é radical na abstenção da carne. Se
por causa do hábito o homem come carne, que o faça, mas de modo racional e
motivado pelo apetite e não pela gula. O animal deve ser sacrificado com sentimento
de dor, sem recurso à tortura. Ou seja, nota-se novamente a tendência para uma
mensagem ética que promove a moderação. (PLUTARCO, 2019, p.18)

Em outro tratado, intitulado “Sobre a inteligência dos animais”, Plutarco afirma
que todos os animais, sejam da terra ou da água, são dotados de razão (logos) ainda que com
maior ou menor intensidade. Para o filósofo, “embora não possuam o mesmo nível de razão
que os humanos, é absurdo negar-lhes a posse da mesma, pois, se assim não fosse, seriam
incapazes de cuidar dos seus filhotes”. (PLUTARCO, 2012, p.19).
Sócrates (Século IV a.C.), juntamente com Platão e Aristóteles, foram
considerados os maiores nomes da filosofia clássica. Era grego, escultor e serviu ao exército
ateniense. A sua ideologia era contrária aos pré-socráticos que debatiam questões relativas à
natureza. Para os socráticos, o que importava eram questões humanas, e o antropocentrismo
prevalecia em seu grau máximo. Não havia espaço para tratar de assuntos relacionados à
natureza e aos animais. O homem deveria buscar respostas dentro de si, com base na sua alma
e consciência. Dias (2018) faz uma crítica a essa visão humanista do pensamento socrático:

Sócrates tem o mérito de ser o fundador da ética. [...]
Lamentavelmente, o que não foi lembrado é que os valores éticos devem ser
concebidos não para o homem isolado, mas em sua universalidade, inclusive no
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ambiente que o cerca. Nesse sentido, podemos dizer que o meio ambiente exige de
nossa parte uma ética que consiste em respeitar as leis da biodiversidade, a
integralidade da matéria e a programação da natureza. Se, como dizia Sócrates,
obedecer às leis do Estado é dessarte exigência da própria natureza humana, também
é da natureza humana obedecer às leis da Terra e do Universo. (DIAS, 2018, p.2122)

É importante destacar essa influência dos filósofos gregos no que se refere à
questão animal porque, na antiguidade, eles buscavam identificar as diferentes formas de
inteligência nos animais, seu status moral e a relação de justiça entre os animais e os homens,
partindo-se também de comparações entre ambos com base na comunicação como elemento
diferenciador, como se pretendia na época.
Discípulo de Sócrates, Platão (428 a.C.-348 a.C.) distinguiu o mundo real do
mundo das ideias. Autor da obra “A República”, foi considerado racionalista e o fundador da
filosofia política ocidental. Acreditava na imortalidade da alma, em sua elevação ou decaída,
e considerava que todos os seres vivos tinham alma. (DIAS, 2018, p.23). Afirmava, ainda,
que o homem é a integração do corpo físico com a alma, composto da parte material,
imperfeita e mortal, e outra imaterial, perfeita e imortal.
Platão, em sua doutrina, fez uma breve referência à relação do homem com os
animais, conforme descreve Dias (2018):

Platão inclui entre os principais privilégios do homem o de se comunicar com os
animais. Assim, questionando-os e estudando-os, conhecia exatamente as faculdades
de cada um, bem como as diferenças, o que tornava mais agudo seu raciocínio, mais
perfeita sua prudência e mais eficiente sua conduta na vida. Ele perguntava: “Haverá
maior insensatez do homem em querer julgar os animais?” Ele acreditava que a
forma corporal com que a natureza dotou os animais atendeu ao prognóstico da
época. (Dias 2018, p. 23)

Outro importante filósofo da antiguidade, Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) foi
renomado pesquisador do reino animal e pioneiro na classificação de diferentes tipos de
animais. Também foi fundador da metafísica. “Na doutrina aristotélica, teria surgido a
hierarquia dos seres, escalonados em seres inanimados, seguidos dos vegetais e, finalmente,
dos animais.” (PLUTARCO, 2012, p. 20). Em posição antagônica à de Plutarco, que admitia
serem os animais dotados de razão, Aristóteles difundia que a razão era faculdade exclusiva
do ser humano, e ao animal cabia somente a sensação. “Dessa forma, o pensamento
aristotélico considerava natural o domínio do homem sobre o animal.” (DIAS, 2018, p. 25).
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Na doutrina de Aristóteles, percebe-se que o animal é um ser inferior, objeto de
dominação e semelhante a um escravo, cuja existência está fadada a servir ao ser humano de
várias formas, como se enfatiza nesta passagem:

Assim, concluímos que o animal é concebido por ele na sociedade como escravo,
como um bem útil para a alimentação e para o uso diário, e como fornecedor de
matéria-prima para o vestuário e outros objetos. Na sua concepção, a natureza nada
faz sem objetivo, e os animais não poderiam ter outro fim senão o de servir ao
homem. (DIAS, 2018, p. 25)

Na trajetória da linha filosófica, encontra-se a corrente estoica ou estoicismo, que
teve origem na Grécia e foi fundada por Zenão, nascido na cidade de Cítio, no Chipre (334
a.C.-262 a.C.). Essa escola seguia os socráticos e também se orientava por uma visão
antropocêntrica de mundo assim como se via nas correntes filosóficas de Plutarco e Pitágoras.
Os estoicos influenciaram o pensamento ocidental, como o que caracteriza o cristianismo, e
também as ideias de alguns filósofos modernos como Immanuel Kant. Os seguidores dessa
filosofia tinham uma visão unificada do mundo, e a proposta era que o homem vivesse em
harmonia com a natureza. Assim, os seus adeptos “apregoavam a natureza da identidade una
da natureza humana e afirmavam que a humanidade é como uma comunidade universal”.
(DIAS, 2018, p.26). Musônio Rufo11 e Sêneca12 se destacam como representantes dessa
filosofia.
Embora os estoicos reconhecessem que o direito natural era aplicado tanto para o
homem como para os animais, não havia espaço para se admitir direitos aos animais, como
explica Dias (2018):

[...] Essa mentalidade difundiu-se mais tarde entre os romanos, porém esses
jurisconsultos não reconheciam direitos para os animais. Segundo a interpretação
romana a ideia do direito natural significava tão-somente que o direito natural é
inerente à ordem que governa todas as criaturas. Buscava-se respaldo para essa ideia
no fato de os estóicos preconizarem a aplicação da justiça apenas para os seres
racionais. (Dias, 2018, p. 26-27)

Por outro lado, surge o eminente filósofo e humanista Michel de Montaigne
(1533-1592) que, em sua obra Ensaios, faz uma crítica à sociedade do Século XVI, época
marcada por intensos conflitos religiosos na França (católicos x protestantes). Montaigne
11

Caio Musônio Rufo (30-100 d.C.) era filósofo romano e defendia que o homem é naturalmente livre, e a
filosofia estava contida nos atos do cotidiano e não nas palavras.
12
Lucius Annaeus Sêneca (4 a.C – 65 d. C) era escritor, advogado e filósofo do Império Romano, além de
contemporâneo de Jesus Cristo. Autor de vários tratados filosóficos, interessava-se pelos assuntos relacionados à
natureza, combatia a escravidão e prezava pela ética, sua principal filosofia era a estoica.
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defende a igualdade entre o homem e o animal, apresenta diferenças e faz comparações, sob o
ponto de vista moral e mental, entre o homem e os animais. Elaborou um estudo do
comportamento animal, assim como Darwin. A filosofia de Montaigne demonstrava uma
simpatia pelos animais e recomendava a benevolência com esses seres. Criticava de forma
severa o racionalismo de Aristóteles que difundia a superioridade do homem sobre os
animais. É o que nos relata Dias, 2018:

Montaigne dizia que aos homens devemos justiça, mas aos animais devemos
solicitude e benevolência. Para ele a falha que temos em nos comunicar com os
animais tanto pode ser atribuída a nós, humanos, como aos animais. Reconhecia que
os animais podem nos achar tão irracionais como nós os achamos. Os animais
entendem-se perfeitamente, e não só os da mesma espécie, mas também os de
espécie diferente. Quanto aos animais que não têm voz, valem-se de movimentos
com significações específicas. Em seu entendimento a maior parte do trabalho
realizado pelos animais é superior à dos humanos, que não conseguem imitá-los com
êxito. (DIAS, 2018, p. 32)

Ainda nessa época, em que a Europa continuava imersa em conflitos religiosos,
René Descartes (1596-1650), filósofo e matemático francês, criou a teoria da máquina-animal,
que prevaleceu no mundo ocidental e refletia a essência do antropocentrismo. Na sua
perspectiva, os animais seriam desprovidos de alma, pensamento e consciência. Seriam,
assim, incomparáveis ao homem, o que demonstra uma total depreciação, descaso e
menosprezo pelos animais de outras espécies.
Partidário de Platão, Descartes acreditava que o ser humano era constituído de
uma mente ou alma (psique) e de um corpo. Assim, a razão seria inata ao homem. Esse
filósofo tornou-se o precursor do racionalismo e influenciou o pensamento moderno. Foi ele
quem desenvolveu o cogito (o homem só tem a certeza de sua própria existência). “Pense-se
que, em virtude do dualismo estrito das substâncias, tudo o que atribuímos ao cogito
(consciência, inextensão, sentido, imaginação, volição etc.) é o que ‘tiramos’ do mundo.”
(GALLEGO, 2015, p.104).
A doutrina cartesiana tinha como foco a construção de sistemas e julgava as ações
dos animais simplesmente mecânicas, como a engrenagem de uma máquina, numa alusão ao
mecanismo de um relógio: “[...] mesmo tendo sido criada por Deus, a natureza funciona de
forma independente, como um relógio bem acertado, o que favorece, por sua vez, a
independência da ciência face à religião”. (GALLEGO, 2015, p.109).
De acordo com esses preceitos sectários, os animais seriam seres autômatos
insensíveis, assim como desprovidos de sentimentos e, não poderiam, por sua vez, ter a
capacidade de sofrer. Essa concepção cartesiana prevaleceu por séculos, considerando a
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natureza e os animais como meras máquinas. “O mundo passa a ser considerado uma imensa
máquina (isto é, um conjunto de partes móveis que exercem pressão uma sobre as outras),
formada por indefinidas máquinas menores.” (GALLEGO, 2015, p.104)
A teoria formulada por Descartes faz uma análise da natureza por um viés
“matemático”, a partir de conjecturas filosóficas. “Por tudo isso, a redução matemática da
natureza devia também ser objeto de uma pequena matização filosófica.” (GALLEGO, 2015,
p.107).
Conforme se pode observar, esse mecanicismo cartesiano, de acordo com Gallego
(2015), repousa tanto na natureza como nos animais. É uma doutrina que não reconhece
qualquer grau de consciência nesses seres. Para ilustrar esse entendimento, conta-se que
Descartes arremessou um felino doméstico (gato) pela janela para mostrar que o animal era
desprovido de sentimentos, emoções e sensações.
Em seu tratado científico O Mundo (1632-33): o homem e o tratado da luz, no
qual constam explicações mecanicistas da natureza, dos animais e do corpo humano,
Descartes iguala os animais às máquinas, como se pode ver no seguinte excerto:

Desejo que considerem que essas funções derivam todas, naturalmente, nessa
máquina, da mera disposição de seus órgãos, nem mais nem menos do que o fazem
os movimentos de um relógio ou outro autômato em suas rodas dentadas e seus
contrapesos. (AT, XI, GALLEGO, 2015, p.106)

Descartes, com base em suas pesquisas anatômicas (praticava a vivissecção)13,
pois era um defensor do método experimental, defendia que existem corpos sem alma, como
os animais-máquinas. Sobre esse aspecto, Gallego (2015) esclarece:

Descartes apresentará os animais como autômatos sem alma, movidos por estímulo
e resposta e carentes, inclusive, das formas mais baixas de consciência: sensação e
emoção. As histórias acerca da relação do filósofo com os animais, como se pode
imaginar, não são demasiado edificantes. (GALLEGO, 2015, p.106-107)

Opositor ao pensamento dos cartesiano, destaca-se o filósofo Arthur
Schopenhauer (1788-1860), alemão, natural da Prússia, cuja existência foi marcada pelo
pessimismo que influenciou todo o seu trabalho. Entre as suas obras, a mais importante é O

13

A vivissecção é a dissecação anatômica ou qualquer operação congênere feita em pessoa ou animal vivo para
estudo de algum fenômeno fisiológico. Só é legalmente aceita em caso de animais não humanos. (SALLES;
FILGUEIRAS, 2018, p.152).
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mundo como vontade e representação (1818). Posteriormente, ganha relevância sua obra
literária intitulada Parerga e Paralipomena (1851)14.
Schopenhauer viveu em um período conturbado da história na Europa, época da
Revolução Industrial e conflitos napoleônicos, e, em seu trabalho, dedicou-se à reflexão sobre
a vida, agregando em sua doutrina ensinamentos budistas e hinduístas, já que era simpatizante
da ideologia de Platão (imortalidade da alma) e Kant. “Basicamente, Schopenhauer adota o
modelo construído por Immanuel Kant para explicar a percepção.” (SOLÉ, 2015, p. 63).
Ao desenvolver a sua teoria, Schopenhauer critica a não concessão de direitos aos
animais. Ao se posicionar como ser superior em relação às demais espécies, o homem não
deve sentir orgulho, pois, no mundo, há uma luta contínua pela sobrevivência em que:

Os animais herbívoros comem as plantas, os carnívoros comem os herbívoros, os
carnívoros devoram-se entre si, ou são pasto das larvas, a roda gira incessantemente
no meio dessa natureza terrível, na qual tudo é querer insaciável e destruição
recíproca. Todos os indivíduos lutam para se manter com vida e se perpetuar por
meio da reprodução. (SOLÉ, 2015, p. 94)

Em sua obra O mundo como vontade e representação, Schopenhauer retrata as
ações dos animais como destituídas de reflexão, baseadas, antes, na vontade:

Que a vontade atua também ali onde nenhum conhecimento a guia, vemo-lo antes de
tudo no instinto e no impulso artesanal dos animais. [...] O pássaro de um ano não
tem nenhuma representação dos ovos para os quais constrói um ninho, nem a aranha
jovem da presa para a qual teceu a sua teia; nem a formiga-leão das formigas para as
quais escava pela primeira vez um buraco onde se produzirá a sua metamorfose [...].
Nestas ações destes animais, como no resto das suas ações, a vontade é ativada de
maneira evidente; mas trata-se de uma atividade cega, acompanhada de
conhecimento, não dirigida por ele. (SCHOPENHAUER, 1818, MRVR1

136)
A filosofia schopenhaueriana contempla a cooperação existente na natureza e
combate o egoísmo do ser humano, afirmando que o homem cada vez mais se afasta da ordem
natural e simples de viver. “É indiscutível que o nosso mundo está muito ruim e que a sua
péssima situação é resultado da ação egoísta, impensada e voluntária da nossa espécie.”
(SOLÉ, 2015).
E estabelecendo uma comparação com a natureza, o autor exemplifica:
14

Parerga e Paralipomena (título em grego que significa “fragmentos e omissões”) é um extenso conjunto de
textos de temas muito variados: sobretudo ética, mas também história da filosofia, críticas à universidade,
valorações literárias, reflexões sobre a religião e a imortalidade, sobre o sexo e muitos outros assuntos. (SOLÉ,
2015, p.52).
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Na natureza, existe cooperação, simbiose. As formigas cooperam no verão para se
abastecer de comida e conseguirem passar o duro inverno. Os pássaros pica-bois
limpam o lombo dos antílopes de parasitas que eles não conseguem eliminar. As
abelhas sugam néctar e pólen das flores e facilitam a sua reprodução. A natureza
brinda-nos com múltiplos exemplos de simbiose, altruísmo, mutualismo e
reciprocidade, como relação positiva entre os seres”. (Ibidem, p.122)

Em Parerga e Paralipomena (1851), vê-se que o ser humano é cruel com os
animais quando os massacra sem necessidade, quando os mutila ou os tortura.

“O mundo

não é uma fábrica, e os animais não são produtos para o uso de nossas necessidades”, afirmase em uma das passagens. E, ao afirmar que o homem exerce o papel de diabo, e os animais
de almas torturadas, o autor resume isso na seguinte frase: “Este mundo é um inferno para os
animais e nós, humanos, somos seus demônios.” (SOLÉ, 2015, p.52)

1.2.1 Os expoentes religiosos e suas concepções animalistas
A Idade Média foi marcada pela predominância da religiosidade, em meio a um
conturbado período político e declínio econômico, em que se sobressaía a violência e a
tirania. Os historiadores divergem quanto às datas desse período, que pode ser compreendido
entre os séculos IX e XVI. Entre os principais filósofos religiosos dessa época, destacam-se
Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e São Francisco de Assis, dos quais trataremos a
seguir.
Santo Agostinho (354 d.C.-430 d.C), considerado um dos grandes filósofos e
teólogos de sua época, foi bispo na cidade africana de Hipona (atual Argélia), e sua doutrina
sofria influência da tradição platônica. Combatia as questões relativas ao mal e ao pecado
original. Na sua obra Confissões (a mais famosa), o homem é tido como um ser formado por
uma alma imortal e um corpo material, corruptível e suscetível à morte. Nesse livro, Santo
Agostinho expõe sua própria vida. Ainda que Confissões tenha ocupado lugar de destaque, a
obra literária mais importante do filósofo é A Cidade de Deus.
A concepção agostiniana aceitava a exploração (utilização) dos animais pelo
homem, e os interesses deste último se sobrepunham aos demais seres. Considerava os
animais desprovidos de razão, e sua função no mundo era servir ao homem. O ponto
fundamental dessa doutrina era a imortalidade da alma, o que marcava a diferença entre o ser
humano e o animal, como esclarecem Murad e Procópio (2016):
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Agostinho estabelece, em A Cidade de Deus, uma hierarquia que ele considera como
natural. Propõe uma gradação que vai desde os seres viventes até os anjos, tendo
como critério as faculdades que cada ser dispõe. Assim, os viventes são superiores
aos não viventes; entre os viventes, os sencientes são superiores aos não sencientes,
como os animais são superiores ás árvores; entre os sencientes, os que têm
inteligência são superiores aqueles que não as têm, como os homens são superiores
aos animais; entre os que têm inteligência, os imortais são superiores aos mortais,
como os anjos são superiores aos anjos. (MURAD; PROCÓPIO, 2016, p. 8)

Outro filósofo de destaque foi São Tomás de Aquino (1225-1274). Mestre em
teologia e um dos principais representantes da Escola Escolástica15, São Tomás se inspirou
nos dogmas de Santo Agostinho que tinham como base a razão e a fé. Era adepto da teoria
aristotélica ao compartilhar a superioridade humana sobre os animais e considerar que o
homem “está no topo da pirâmide, de forma que tudo o mais está a seu serviço, e é
instrumento e meio para si”. (MURAD; PROCÓPIO, 2016, p. 9).
Dias (2018) explica esse pensamento de São Tomás e, nesta passagem, fica clara a
superioridade do homem sobre os outros seres:
Segundo a interpretação de Santo Tomás o mandamento “Não matarás” não se
refere aos animais. Ele estabelece um dualismo ontológico ao afirmar em seu
Tratado da Justiça que ninguém peca por usar uma coisa conforme o fim para o
qual ela foi feita. Ele diz que na ordem das coisas existem as mais perfeitas, e assim
procede a natureza, do mais imperfeito ao mais perfeito. Afirma que plantas vivem
em função dos animais: e os animais, dos homens. Evoca Aristóteles para concluir
que se o homem usa as plantas para o bem dos animais e os animais para o bem dos
homens não comete ilícito. (DIAS, 2018, p. 9).

Na contramão desse pensamento está o do filósofo São Francisco de Assis (118116

1226) , que era amante dos animais e da natureza e mantinha uma relação fraterna com toda
a criação divina a ponto de chamar todas as criaturas de irmãos. Passagens de sua vida
demonstram o seu comportamento em relação aos mais necessitados e aos animais, os quais
protegia e auxiliava. Conta a história que o filósofo retirava do caminho lesmas, minhocas e
caracóis, para evitar que fossem comprimidos e mortos, e, no inverno, alimentava as abelhas.
Em suas caminhadas, cumprimentava, à sua maneira, os rebanhos que pastavam e pregava e
conversava com os animais.
Defensor incansável dos animais e da natureza, São Francisco é lembrado pela sua
santidade e por ser o patrono dos pobres, dos animais e do meio ambiente. O dia 4 de outubro
é dedicado ao Santo, e, por isso, nessa data, comemora-se o Dia Mundial dos Animais.
15

A Escola Escolástica influenciou o pensamento ocidental e surgiu no auge da cristandade, na Idade Média,
com o cristianismo se despontando. Foi o período dedicado ao estudo e à leitura.
16
Giovanni di Pietro di Bernardone, frade católico italiano, fundou a Ordem dos Franciscanos (doutrina
franciscana) e mantinha uma vida religiosa baseada na pobreza absoluta ao abdicar da herança da família.
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É possível perceber que a doutrina franciscana era contrária à corrente
antropocêntrica. Em o Cântico das Criaturas, sua obra mais expressiva, esse pensamento é
evidenciado, como mostra Dias (2018):

No Cântico das Criaturas fica evidente que a atitude de São Francisco em relação
aos animais ilustra uma perspectiva cósmica, estando longe de qualquer
sentimentalismo vulgar ou poético. Chama aos animais de irmãos, indicando que a
visão individual do mundo foi por ele ultrapassada, que compreendeu a razão de ser
dos animais e que os coloca em seu lugar exato na criação. [...]
São seis os símbolos fundamentais do Cântico das Criaturas – a terra, o ar, a água, o
fogo, a lua e o sol -, indo além da cosmologia ocidental, que conservou, geralmente,
quatro elementos alquímicos. Isso faz de Francisco um exemplo digno de ser
seguido por toda humanidade. (DIAS, 2018, p. 30)

Não é demais lembrar, nesse contexto religioso, mais especificamente em relação
à tradição judaico-cristã no ocidente, os comentários dos autores Bizawu e Reis (2015, p. 33)
quando argumentam sobre a interpretação equivocada e precipitada de que o cristianismo é
antropocêntrico e motivador da crise ambiental, pois para eles “atribuir ao cristianismo a
justificativa para a destruição ambiental humana, principalmente a que está relacionada ao
modo de vida ocidental, parece mais ser uma postura ideológica do que intelectual, ou uma
má leitura do cristianismo e de sua longa tradição”.

1.2.2 O mecanicismo de Descartes e a oposição dos iluministas
Por volta do século XVII, trava-se um combate entre a biologia mecanicista dos
cartesianos e os pensadores iluministas, em um período marcado por uma série de lutas
políticas na Inglaterra e insatisfações sociais, assim como uma revolução do pensamento
científico. Os iluministas vão ser opositores da leitura mecanicista dos animais. A reflexão
sobre os animais passa a ganhar um espaço importante nesse século, sob vários aspectos como
o teológico, biológico, epistemológico e moral. São representantes do iluminismo, entre
outros, Locke (1632-1704), Voltaire (1694-1778) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).
Com base na filosofia empirista17 de Locke, são reformuladas as teorias do
conhecimento. A sua ideologia era baseada na lei natural, ou seja, no estado de natureza
(puro), o homem seria bom e solidário com os demais. No entanto, percebe-se que o
antropocentrismo continua marcante em sua doutrina, ao se referir ao homem como um ser
superior às demais criaturas, conforme assinala Dias (2018):

17

Essa corrente filosófica acreditava que todo conhecimento tinha origem na experiência prática, como defendia
há tempos Aristóteles.
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Locke coloca o homem, na sua origem, como senhor de todas as criaturas inferiores,
podendo fazer delas o que lhe aprouver. Em princípio, tudo pertence a todos.
Entretanto, a força do trabalho pertence a cada um individualmente, o que vem
constituir a primeira forma de propriedade privada. Com ela o homem pode se
apossar dos frutos da Terra e das criaturas. Pertence a quem caçar ou pescar o
animal perseguido. Assim, Locke retirou da natureza o animal, tornando-o
propriedade privada. A natureza extra-humana não tem vontades nem direitos;
constitui recursos à disposição de toda humanidade. Pertence a quem delas tiver o
trabalho de se apossar. (2018, p. 39-40)

Voltaire, conhecido pela sua obra Dicionário Filosófico (1764), posiciona-se
contrariamente aos cartesianos e faz duras críticas ao pensamento de Descartes quanto aos
animais serem considerados máquinas e desprovidos de alma. Para Voltaire, tudo criado por
Deus e que tem vida são portadores de alma, como se afirma em Dias (2018):

Voltaire não entende por que os mestres perguntam onde está a alma do animal. A
discussão sobre a existência ou não da alma do animal não faz sentido, uma vez que
o homem não tem base para definir o que é alma. Para ele, Deus é a alma que anima
toda vida. Se uma árvore tem capacidade de receber nas suas fibras a seiva que nelas
circula, desabrochar em botões e dar frutos é prova suficiente de sua alma. (DIAS,
2018, p. 42)

Rousseau, pensador humanista, considerava que o animal é dotado de uma alma, e
o homem vai ter a capacidade de se identificar com o ser sofredor, seja ele humano ou animal,
experimentando o sentimento de piedade, ou seja, ambos, humanos e não humanos, têm a
mesma capacidade de sofrer. Em sua concepção, o homem deve viver em harmonia com a
natureza. Por sua vez, o animal merece ser valorizado e reconhecido como um ser moral e,
assim, integrar a comunidade do direito. Para arrematar essas considerações sobre Rousseau,
Dias (2018) acrescenta:

Rousseau diverge de Descartes sobre os animais, não concordando que eles sejam
autômatos, mas programados pelo instinto. A diferença entre os animais e o homem
é que este é um agente livre. Um escolhe por instinto e o outro, por liberdade.
Nos últimos anos, Rousseau escreve uma de suas mais delicadas obras, Devaneios
de um Caminhante Solitário, que contém descrições sobre a harmonia da natureza e
é um verdadeiro hino de amor aos animais e às plantas. (DIAS, 2018, p. 44)

1.2.3 No fluxo temporal: do moderno ao contemporâneo
O século XIX foi marcado por modificações socioculturais e econômicas, além do
crescimento da ciência em diversos campos. Verificou-se a necessidade de dar publicidade às
pesquisas e resultados científicos, embora no século anterior já existissem alguns periódicos
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de assuntos científicos, conferências e livros científicos populares, mas de forma modesta. No
curso do século XIX, surgiu a denominação “cientista” pela Associação Britânica para o
Progresso da Ciência, assim como, em 1848, foi criada, nos Estados Unidos, a Associação
Americana para o Progresso da Ciência, que possibilitou o aparecimento de “periódicos
científicos populares”
A fim de compreender melhor essa fase que proporcionou a difusão em maior
escala da ciência, descreve Ronan (2001):

O surgimento de sociedades científicas especializadas, que suplementavam as
academias científicas estabelecidas, denotava o grau de especialização que um
conhecimento crescente e técnicas mais elaboradas estavam tornando necessário.
Além do mais, a ciência começou a apresentar um aspecto mais público, na medida
em que suas conseqüências práticas se tornavam mais evidentes na vida diária. [...]
A fundação da Associação Britânica revela a importância que os cientistas davam ao
seu trabalho e à necessidade de levá-lo ao conhecimento público. (RONAN, 2001,
p.7)

Merece destaque, nesse período, de acordo com Ronan (2001), o cientista Charles
Robert Darwin (1809-1882), que, no início de seus estudos, passou a se interessar pela
história natural e participou de várias expedições que lhe permitiram colher amostras para
suas pesquisas. Com base em seus experimentos, chegou à conclusão de que as espécies
sofriam mudanças e se originavam de um antepassado comum. Assim, observou que uma
espécie de animal se extingue quando não se adapta ao seu meio ambiente.
Em sua obra A origem das espécies graças à seleção natural, ou a preservação de
raças favorecidas na luta pela vida (1858), Darwin expressou as suas ideias e, por meio de
sua teoria da evolução pela seleção natural, explicou a mudança das espécies. A sua obra
literária A origem das espécies, conforme observa Ronan (2001), foi o livro mais vendido em
1859 e abriu as portas para um intenso debate sobre sua teoria:

A origem das espécies não foi apenas o livro mais vendido em 1859, mas, por suas
provas detalhadas, tornou o conceito de evolução cientificamente respeitável.
Também levantou uma tempestade de protestos, especialmente de pessoas que não
podiam ou não queriam acompanhar as detalhadas provas, e, com mais ferocidade,
daqueles que se baseavam em uma interpretação literal do relato bíblico da Criação.
(RONAN, 2001, p.15).

Nem por isso, Darwin deixou de apresentar uma visão antropocentrista ao referirse aos animais não humanos como seres inferiores. Contudo, em seu livro A expressão das
emoções no homem e nos animais, o pesquisador faz uma análise detalhada dos padrões
comportamentais tanto do homem quanto dos animais, afirmando que esses padrões são
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“características tão confiáveis e conservadas nas espécies quanto às formas dos ossos, dos
dentes, ou de qualquer outra estrutura corporal”. (DARWIN, 2009, p. 9)
Segundo a sua teoria as expressões têm três princípios gerais 18 que são aplicáveis
tanto a seres humanos quanto a não humanos, e os sentimentos de dor, alegria, raiva, surpresa
e terror estão presentes nos animais e são claramente perceptíveis, fornecendo alguns
exemplos comparativos:

a) Quando um homem agoniza de dor, a transpiração frequentemente escorre de seu
rosto; e um veterinário assegurou-me que ele muitas vezes viu gotas de suor caindo
da barriga e escorrendo entre as coxas de cavalos, e também no corpo do gado,
quando em sofrimento.
b) Um homem ou animal levado do terror ao desespero adquire uma força
impressionante, e é sabidamente perigosíssimo.
c) Aquele que observar um cão preparando-se para atacar outro cão ou um homem, e
o mesmo animal acariciando seu dono, ou a expressão de um macaco quando
provocado e quando afagado pelo seu tratador, será forçado a admitir que os
movimentos de seus traços e gestos são quase tão expressivos quanto os dos
humanos. (DARWIN, 2009, p.69-76-127)

O filósofo Jeremy Bentham (1748-1832) com base na reflexão sobre a capacidade
ou não de os animais sofrerem, indica uma ruptura com a tradição antropocêntrica, que, há
séculos, embasava as correntes filosóficas mais destacáveis de cada época. Surge, então, a
preocupação moral com os animais, de forma a não lhes infligir dor, ou mesmo reduzir ou
limitá-la. Aliado a questão moral da relação dos humanos e não humanos, surge a ética
animal. A ética para Bentham está baseada no princípio da utilidade, que veremos a seguir. A
teoria do utilitarismo de Bentham, também chamada de “utilitarista hedonista” (bem coletivo),
que integra homens e animais, foi aceita por outros teóricos como John Stuart Mill (18061873) e Henry Stephens Salt (1851-1939). Essa corrente leva em consideração cada parcela
de sofrimento e cada fração de felicidade, o que denota a importância atribuída às
experiências humanas e não humanas. “Eles disseram que os interesses dos animais não
humanos deveriam ser respeitados como iguais aos dos seres humanos, mas não previram as
consequências práticas deles, como a rejeição da exploração animal.” (ÉTHIQUE ANIMALE,
2020, tradução nossa).19 E complementam essa concepção utilitarista dizendo: “Segundo o
utilitarismo, o uso de animais não humanos só pode ser aceitável se a felicidade que sua

18

De acordo com Darwin (2009, p.32) os princípios gerais da expressão são: o princípio dos hábitos associados
úteis, o princípio da antítese e o princípio das ações devidas à constituição do sistema nervoso, totalmente
independentes da vontade e, num certo grau, do hábito.
19
Ils ont déclaré que les intérêts des animaux non humains doivent être respectés comme égaux a ceux des êtres
humains .Ils n’ont cependant pas réussi à prévoir les conséquences pratiques qui en découlent, telles que le rejet
de l’exploitation animale. Disponível em: https://www.animal-ethics.org/utilitarisme/ Acesso em: 27 jul. 2020.
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exploração gera for mais importante do que o dano que causa”. (ÉTHIQUE ANIMALE, 2020,
tradução nossa).20
Os utilitaristas defendem que todos nós devemos nos preocupar com a felicidade
de outros indivíduos que têm direito a ser felizes. Assim, se por algum motivo a felicidade dos
animais é reduzida ou retirada, devemos combater esse flagelo. Nesse contexto, a ciência
passa a questionar as faculdades dos animais, pois, até então, não se admitia autoconsciência
nesses indivíduos.

Bentham considera que todo animal sensível visa um estado de felicidade, que supõe
dar-lhe o direito a essa aspiração. Segundo ele, o bem-estar que podemos afastar dos
animais está intimamente ligado ao da raça humana, e o da raça humana é
inseparável da deles. (ÉTHIQUE ANIMALE, 2020, tradução nossa) 21.
[...] A verdadeira questão para Bentham é se os animais são suscetíveis ao
sofrimento e se é possível comunicar prazer a eles? Portanto, a questão não é se eles
têm menos motivos, mas se estão sofrendo. (ÉTHIQUE ANIMALE, 2020, tradução
nossa)22

Por fim, a esta exposição vai se conectar a questão do bem-estar, pois esta palavra
“designará a balança em favor dos prazeres”. (ÉTHIQUE ANIMALE, 2020). Partindo do
pressuposto de que os animais são sensíveis, o princípio da utilidade estabelece que seus
prazeres e dores sejam levados em consideração, devendo esses indivíduos ser beneficiados
por normas que proíbam a crueldade e lhes garantam direitos básicos, como o da sua própria
existência e a sua integridade física. A regra para os utilitaristas é que o prazer deve ser
maximizado, e a dor reduzida ou suprimida, pois todos os seres vivos buscam o prazer e
rejeitam a dor, como se comprova em Naves e Reis (2019):

Útil é aquilo que aumenta a felicidade (prazer); por outro lado, a infelicidade
depende de coisas que causam mal (dor). A felicidade consiste em buscar o prazer
(útil) e fugir da dor (não-útil). Quanto maior o prazer, mais distante da dor, e, por
conseguinte, maior será a felicidade. (NAVES; REIS, 2019, p. 122-123)

John Stuart Mill, filósofo e economista inglês, compartilhou o utilitarismo de
Bentham e se tornou um dos seus grandes representantes. Foi autor das obras La Liberté

20

D’après l’utilitarisme, l’utilisation des animaux non humains peut uniquement être acceptable si le bonheur
que leur exploitation génère est plus important que le mal qu’elle cause”.
21

Selon lui, le bien-être que nous pouvons départir aux animaux, est intimement lié à celui de la race humaine, et
celui de la race humaine est inséparable du leur.
22

La véritable question est pour Bentham de savoir si les animaux sont susceptibles de souffrances et si ils nous
est possible de leur communiquer du plaisir ? La question n'est donc pas de savoir si ils ont moins de raison,
mais de savoir si ils souffrent.
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(1859) e L’Utilitarisme (1861). Aplicou em sua teoria o princípio de que a liberdade é um dos
elementos da felicidade, buscando, assim, conciliar liberalismo e utilitarismo. Esses
pensadores utilitaristas clássicos combatiam a escravidão humana e a exploração animal
estabelecendo uma comparação entre a situação dos escravos e dos animais, pois, nas duas
situações, ambos eram tratados como simples mercadorias. Para Stuart Mill, os animais
sencientes teriam direito à felicidade assim como os seres humanos, conforme trecho extraído
do seu livro Utilitarismo:

[...] Sendo isto o fim da acção humana, é necessariamente, segundo a opinião
utilitarista, também o padrão da moralidade. Este padrão define as regras e os
preceitos da conduta humana, cuja observância pode assegurar aos seres humanos,
no maior grau possível, uma existência como a que descrevemos e não só a eles,
mas, na medida em que a natureza das coisas o permite, a todas as criaturas
sencientes.(MILL, 2005, p. 368)

Henry Stephens Salt foi um pensador humanitário, ativista e, assim como Stuart
Mill, era adepto da concepção filosófica utilitarista. Autor do livro Animals' Rights:
Considered in Relation to Social Progress (1892), Salt difundia a proteção aos animais e era
contra a crueldade. Não admitia que fosse causada a seres a dor desnecessária. Desse modo,
defendia a não violência e os direitos dos animais, e a sua filosofia, o “humanitarismo”,
aplicava-se a todos os seres, e não apenas aos humanos.
Afastando-se do antropocentrismo e na linha do utilitarismo, surge o filósofo
Peter Singer, australiano e uma das principais personalidades contemporâneas do utilitarismo.
Autor do famoso livro Libertação Animal (1975), Singer expõe as condições execráveis em
que são submetidos os animais utilizados em experimentação nos laboratórios, questionando a
real necessidade de se utilizar animais em experimentos científicos. Descreve, ainda, as
dificuldades enfrentadas pelos movimentos protecionistas que lutam pela liberdade dos
animais. Fiel a essa concepção, Singer vai preconizar a libertação dos indivíduos oprimidos.
No seu livro Ética Prática (1979), encontra-se um capítulo que trata da proteção
ambiental e a aplicação da ética, “descrevendo ideias importantes e relevantes, que se tornam
essenciais para a formação da Consciência Ecológica”. (ROCHA; MONTEIRO, 2017, p. 28).
Ainda nessa perspectiva, acrescentam os autores:

A ética proposta por Singer visa englobar também indivíduos não humanos em seu
escopo, retirando de sua teoria o caráter humanista, colocando-a em uma conjuntura
ética universal. Ou seja, a ética universal também deve ir além dos seres humanos,
englobando todas as espécies. Segundo ele é arbitrário defender o ponto de vista de
que só os seres humanos possuem um valor intrínseco. (Ibidem, p. 30).
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Nessa mesma obra, Singer defende o princípio de que todos são iguais e têm seus
próprios interesses. Por isso deve ser reconhecida a consideração moral do homem com o
animal, ou seja, tanto o ser humano como o não humano devem ter os seus interesses levados
em consideração (consideração de interesses). E em se tratando dos humanos, isso deve se dar
independentemente de raça, sexo, religião. Esse pensamento mostra-se contrário ao de Kant,
que excluía os animais da comunidade moral com base na premissa de que eles não teriam
valor intrínseco. No caso dos animais como seres sencientes, que experimentam dor e prazer,
para Singer, o interesse maior é em não sofrer. Assim:

É nesse patamar que entra a ética com um caráter universal, fazendo com que o
indivíduo atribua aos interesses alheios o mesmo valor que atribui aos seus próprios.
Ou seja, os interesses de uma pessoa não podem contar mais do que os interesses de
outra. ( ROCHA; MONTEIRO, 2017, p .28).

Poucos anos antes de Peter Singer, em 1970, o escritor e psicólogo britânico
Richard D. Ryder sustentou a ideologia do antiespecismo, o que significa que o especismo “é
a discriminação contra aqueles que não pertencem a uma certa espécie”. (ÉTICA ANIMAL,
2020)
De acordo com essa ideologia, as características típicas de determinada espécie é
que determinarão os direitos que ela terá. Sobre o condenável especismo, Singer afirmou o
seguinte: “Não há justificativa para se recusar a estender o princípio fundamental de igual
consideração de interesses aos membros de outras espécies – além do desejo egoísta de
preservar os privilégios do grupo explorador”( tradução nossa).23
Tom Regan, conhecido como defensor dos direitos humanos, desenvolveu a
“teoria dos direitos”, assim como a teoria relacionada aos animais, que, no seu ponto de vista,
seriam “sujeitos de uma vida”. Essas duas concepções filosóficas demonstram o radicalismo
no que diz respeito à abolição de toda escravidão animal praticada pelo homem. Fala-se de
abolicionismo animal. Sobre esse aspecto, notamos a controvérsia existente entre a utopia e a
realidade, entre os abolicionistas que protestam pela liberdade total dos animais e os
defensores de uma exploração mais comedida dos animais (bem-estarismo).

23

“Rien ne justifie de refuser d’étendre le principe fondamental d’égalité de considération des intérêts aux
membres des autres espèces – hormis le désir égoïste de préserver les privilèges du groupe exploiteur.” (Peter
Singer). Disponível em: https://www.franceculture.fr/societe/de-pythagore-a-yourcenar-sept-vegetariens-avant-lheure
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A esse respeito, Henry Salt propõe o equilíbrio entre o abolicionismo e o bemestarismo, nos seguintes termos: “Nós propomos, assim, o estabelecimento de algumas poucas
razões pelas quais, assim como nos parece, as duas partes possam se considerar aliadas, e não
adversárias”. (SALT, 2010, p. 33).
Mais adiante, o autor continua a desenvolver o seu pensamento:

Em uma palavra, não há necessidade de restrição ou abolição, mas de restrição e
abolição; pois a primeira não deve ser uma alternativa, mas a introdução e porta de
entrada, digamos, para a última.
[...] A mente mais arguta é aquela que pode olhar tanto para o presente quanto para o
futuro, para o real e o ideal, e ao mesmo tempo em que está parcialmente satisfeita
com a “metade do pão”, está completamente satisfeita com nada menos que o pão
inteiro. (Ibidem, p. 34)

E, por fim, conclui:

Por outro lado, não é sinal de genuína sensatez simplesmente objetivar àquilo que é
chamado de “prático”; o pensamento mais sensato é aquele que consegue olhar tanto
para o presente como para o futuro, para o real e para o ideal, e, ao mesmo tempo em
que se satisfaz parcialmente com a “metade do pão”, está completamente satisfeito
com nada menos do que o pão inteiro. Da nossa parte, não temos nenhuma
desavença com aqueles que são apenas abolicionistas nem com aqueles que são
apenas benestaristas; cada um deve fazer aquilo que pode. (Ibidem, p. 36)

Até aqui, sem nenhuma dúvida, percebe-se certa oposição entre os principais
filósofos modernos, como Peter Singer e Tom Regan, no que diz respeito à doutrina animal. O
primeiro por ser adepto ao utilitarismo e poder ser classificado como anti-especista; o segundo
por se considerar totalmente abolicionista. Esses dois extremos influenciaram ativamente a
ciência do bem-estar animal (aplicável a todos as categorias de animais) e os defensores do
abolicionismo animal, como os vegetarianos e os veganos.
A filósofa francesa Elisabeth de Fontenay, autora de vários trabalhos sobre a
questão animal, destaca-se nesse contexto por ser menos radical no tratamento dado a essa
temática. A sua visão sobre os animais não se restringe apenas ao fato de eles experimentarem
a dor e o prazer, mas porque seus mundos se cruzam com os nossos. Em entrevista ao canal
francês France Culture24, Fontenay (2019) se intitula evolucionista, seguidora da escola de
Darwin e a favor da continuidade. Afirma que os animais têm uma psique (alma). Sob a sua
ótica, desde que Deus foi feito homem, que Cristo se ofereceu em sacrifício como um
cordeiro, ou seja, desde a era cristã, a condição do animal mudou de forma radical. A partir
24

Entrevista disponível em: https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/professionphilosophe-842-elisabeth-de-fontenay-philosophe-de-la-cause-animale Acesso em 1 jul. 2020.

47

daí se seguiram inúmeros questionamentos sobre a vida dos animais e como esses seres
deveriam ser vistos e tratados.
Na sua conhecida obra Le silence des bêtes: la philosophie à l’épreuve de
l’animalité (O Silêncio dos Animais: filosofia testada pela animalidade, 1998), é retratada a
linha de pensamento ocidental relativa à temática animal (animalidade), da ideologia dos
antigos filósofos aos atuais pensadores do nosso século. A autora descreve desde os
pensamentos dos estoicos, reforçados por Descartes, que consideravam o animal apenas uma
máquina, até as ideias de Platão, Rousseau, Locke, Schopenhauer e Aristóteles.
No trecho a seguir, Fontenay, na citada entrevista ao canal France Culture,
(2019)25 expressa a sua linha de pensamento:

Existe uma psique animal e uma psique humana. A psique é o que em grego
significa "a alma". O conceito de psique existe em Aristóteles, em Leibnitz e nas
lições do Collège de France, em Merleau-Ponty. O conceito aqui é a psique, que é o
que pode fazer a conexão entre animais e pessoas. Isso não significa que não há um
corte, eu não sou uma antiespecista. Eu acho que existe uma singularidade humana,
que a linguagem articulada é a marca, a responsabilidade. Sou darwiniana, sou
evolucionista, sou a favor da continuidade. Mas tive a sensação de que a coisa a
fazer para estar bem nos interstícios, estar bem nas margens, era trabalhar na questão
animal. Não especificamente na questão das mulheres, mas na questão dos animais!
(tradução nossa).26

Gary L. Francione, fílósofo, professor e palestrante, é, na atualidade, outro nome
de destaque no campo do direito animal. Foi o primeiro a lecionar direitos dos animais em
uma universidade americana. É conhecido por sua teoria abolicionista, pois faz críticas
severas à lei de bem-estar animal e ao status de propriedade que prevalece em nossa
sociedade sobre os animais. É autor de várias publicações de livros e artigos sobre a teoria dos
direitos dos animais e sua regulamentação.
A teoria de Francione se opõe ao pensamento de Peter Singer quando o filósofo
declara que não há justificativas, sob o ponto de vista moral, que fundamente o uso de

25

Entrevista disponível em: https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/professionphilosophe-842-elisabeth-de-fontenay-philosophe-de-la-cause-animale Acesso em 1 jul. 2020.
26
l y a un psychisme animal et un psychisme humain. Le psychisme est ce qui veut dire en grec « l’âme ». Le
concept de psychisme existe chez Aristote, chez Leibnitz et dans les leçons au Collège de France de MerleauPonty. Le concept ici c’est le psychisme, c’est ce qui peut faire le lien entre les animaux et les hommes. Ça ne
veut pas dire qu’il n’y a pas une coupure, je ne suis pas antispéciste. Je pense qu’il y a une singularité humaine,
que le langage articulé en est la marque, la responsabilité. Je suis darwinienne, je suis évolutionniste, je suis pour
la continuité. Mais j’avais le sentiment que la chose à faire pour être bien dans les interstices, pour être bien dans
les marges, c’était de travailler sur la question animale. Pas spécialement sur la question des femmes, mais sur la
question animale !
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animais, sob nenhuma circunstância. Contrariamente também a Tom Regan, a sua ideologia
se aplica a todos os seres sencientes e não somente àqueles animais que detêm habilidades
cognitivas superiores.

É o que defende em sua obra Animal Rights: The Abolitionist

Approach (s.d.)27.
Francione (2008) distingue a problemática do uso de animais e o tratamento
animal, apresentando uma teoria dos direitos dos animais que consiste em conceder a esses
seres sencientes o direito de não ser tratados como simples coisas, ou seja, objetos dos quais
podemos nos apropriar. Em um dos seus ensaios, o autor aprofunda na pesquisa sobre o valor
da senciência como pressuposto do significado moral dos animais e esclarece ainda como o
status dos animais, considerados como mercadorias econômicas, impede a consideração igual
de seus interesses.
Como representante do direito animal no Brasil e referência entre os
doutrinadores na atualidade, Lourenço (2008), professor, pesquisador e membro do Oxford
Centre for Animal Ethics (Centro de Oxford de Ética Animal)28, em sua importante obra
Direito dos Animais: Fundamentação e Novas Perspectivas, ressalta alguns pontos
importantes, como a diferença entre o bem-estarismo (que legitimaria o status de coisa aos
animais), o abolicionismo ( que reconhece os direitos animais) e a concepção de que os
animais são seres que devem ser incluídos nos grupos dos oprimidos (num comparativo com
a época da escravidão). Numa interpretação ampliada do pensamento do pesquisador, hoje
temos que os animais são seres que podem fazer parte também do grupo dos vulneráveis. Por
fim, o autor discorre sobre a “Teoria dos Entes Despersonalizados: animais como sujeitos de
direitos”, demonstrada em Claret (2018):

O douto doutrinador propõe a utilização da teoria dos entes despersonalizados,
permitindo-se assim um deslocamento da categoria de coisa para sujeito de direito.
Dessa forma, os animais imediatamente se enquadrariam como entes
despersonalizados até, numa breve e futura criação legislativa, serem reconhecidos
como sujeitos de direito, com status diferenciado a ser elaborado pelo legislador.
(CLARET, 2018, p. 26)

À época, essa nova concepção de Lourenço de incluir os animais no estatuto
moral e jurídico possibilitou inúmeros avanços na área dos direitos animais, influenciando as
decisões judiciais (inovações jurisprudenciais) e a criação de projetos de leis, com o objetivo
de garantir e proteger todas as categorias dos animais não humanos. Como exemplo, podemos
27

Disponível em: https://www.abolitionistapproach.com/about/gary-l-francione/ Acesso em 1jul. 2020.
Informação disponível no site: http://centrouniversitariounifg.edu.br/featured-person/daniel-braga-lourenco/
Acesso em 1 jul. 2020.
28
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citar o Projeto de Lei nº 27/2018, aprovado pelo Plenário do Senado Federal Brasileiro e que
aguarda o final da sua tramitação no Congresso Nacional, com imensas expectativas de
aprovação e sanção por todos os que lutam a favor da causa animal.
O referido Projeto de Lei, de autoria da Câmara dos Deputados, acrescenta
dispositivo à Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), para dispor
sobre a natureza jurídica dos animais não humanos. Determina, ainda, como objetivos
fundamentais a afirmação dos direitos dos animais não humanos e sua proteção, a construção
de uma sociedade mais consciente e solidária e o reconhecimento de que os animais não
humanos têm natureza biológica e emocional e são seres sencientes, passíveis de sofrimento.
Dessa forma, a previsão é de que seja instituído o regime jurídico especial para os
animais, classificando-os sui generis e sujeitos de direitos despersonificados. Entre esses
direitos, estão o de gozar e obter tutela jurisdicional em caso de violação, vedado o seu
tratamento como coisa. Complementando esse raciocínio, Dias (2019) assim se manifesta:
Torna-se urgente a criação de uma terceira categoria em nosso Código Civil, uma
específica para os animais, reconhecendo-os como seres sensíveis, distintos de
pessoas e bens. Sem sombra de dúvida, o mínimo de direito moral e direito à
dignidade, que todo animal merece, exige que o animal sensível seja tratado
legalmente como um ser vivo, diferente dos humanos e dos bens, e capaz de adquirir
direitos.
[...] Sujeito de direito significa que podem ser titulares de direitos previstos em leis,
e que esses direitos podem ser defendidos em juízo.
[...] Para devolver os animais sua dignidade, precisamos retirá-los da categoria de
bens. (DIAS, 2019, p. 76-77)

1.2.4 Do mecanismo ideológico para a construção de novos direitos
Considerando os contextos históricos e filosóficos relembrados nos tópicos
anteriores, observamos que as questões relacionadas aos animais foram ganhando terreno
fértil e se expandindo, de forma lenta, mas sólida, com novas reflexões e aspirações até que
surgiram as Convenções, Declarações, leis (que não são alvo desta abordagem) e outros
relevantes eventos e documentos sobre o tema. Como exemplo, trataremos aqui da Declaração
Universal dos Direitos dos Animais, da Declaração de Cambridge, de Curitiba, e mais
recentemente, a de Toulon. Além das declarações, abordaremos a Convenção Europeia para a
Proteção dos Animais de Companhia e a Convenção de Berna, que somam importantes
instrumentos aplicáveis à defesa dos animais.
No campo internacional, o destaque é a Declaração Universal dos Direitos dos
Animais, proclamada solenemente no dia 15 de outubro de 1978, na Organização das Nações
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Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)29, em Paris, França. O seu texto
retrata uma posição filosófica sobre as novas relações que devem prevalecer entre a espécie
humana e as outras espécies de animais. Trata-se de uma proposta baseada no conhecimento
científico e apoiada em uma ética biológica, com base na ideia de que todas as espécies têm
direito à vida, e o homem não é o criador nem o detentor exclusivo da vida no planeta.
O texto apresenta o preâmbulo e 14 (quatorze) artigos, e, entre os assuntos
listados, estão compreendidos princípios, como o respeito ao animal, a não submissão aos
maus-tratos, a possibilidade de o animal viver livremente em seu habitat natural. Também
aborda a utilização de animais em experimentos científicos. O preâmbulo elenca várias
considerações que justificam os artigos, conforme trecho a seguir:

Considerando que todo o animal possui direitos; Considerando que o
desconhecimento e o desprezo desses direitos têm levado e continuam a levar o
homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza; Considerando que o
reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies
animais constitui o fundamento da coexistência das outras espécies no mundo;
Considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há o perigo de
continuar a perpetrar outros; Considerando que o respeito dos homens pelos animais
está ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante; Considerando que a
educação deve ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e a
amar os animais, (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS
ANIMAIS, 1978).30

Em relação aos artigos proclamados, destacam-se os que declaram que todos os
animais nascem iguais e têm o mesmo direito à existência, e o ser humano na sua condição de
espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais ou explorá-los,
violando esse direito. É dever do homem proteger os animais, abolindo os maus-tratos e atos
cruéis e, caso a morte seja inevitável, ela deve ser instantânea, sem dor ou angústia. Para
garantir os principais direitos desses seres mais vulneráveis, a declaração é clara ao consagrar
que devem ser defendidos por leis, assim como ocorre com os direitos dos homens.
29

É de suma importância lembrar que “A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi adotada em 1977
em Londres pela Liga Internacional dos Direitos dos Animais. Porém, somente em 15 de outubro de 1978 foi
proclamado solenemente na Casa da UNESCO em Paris. Um texto revisado pela Liga Internacional dos Direitos
dos Animais em 1989 foi lançado em 1990.” Ela não tem, na realidade, nenhum valor jurídico, mas “É
simplesmente uma posição filosófica sobre a relação que deve ser estabelecida entre a espécie humana e outras
espécies animais. Seu texto é distribuído por muitas associações de proteção animal para aumentar a
conscientização da população sobre a causa animal.”
Para mais informações, vide JUSTIFIT, 2017: La déclaration universelle des droits de l´animal. Disponível em :
https://www.justifit.fr/b/actualites/declaration-universelle-des-droits-deanimal/#:~:text=Article%201%20%3A%20tous%20les%20animaux,ou%20%C3%A0%20des%20actes%20cruel
s. Acesso em: 27 jul. 2020.
Registra-se a mudança ocorrida em 28 de janeiro de 2015, com a adoção do artigo 515-14 do Código Civil pela
Assembleia Nacional que reconhece os animais como seres sencientes.
30
Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Disponível em:
http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf Acesso em 3 jul. 2020.
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Segundo Babadji (1999), além dessa declaração, há duas outras como a de 1977,
divulgada em 1978, e a de 1989, publicada em 1990, ou seja, são duas versões da Declaração
Universal dos Direitos dos Animais, sendo esta última revisada e publicada pela Animal Law
Foundation (LFDA). De acordo com o autor, os dois textos apresentam algumas diferenças,
que ele cita em seu artigo:

As diferenças entre o texto de 1977 e as de 1989 são significativas das concepções
do animal e de suas relações com o homem. O primeiro, que pode ser descrito como
patocêntrico,31 baseia-se na necessidade de proteger o animal por causa da dor que
ele pode sentir. O segundo, por outro lado, parece estar ligado a ecologia radical ecologia profunda - que postula indiferenciação entre seres vivos (BABADJI, 1999,
p.9, tradução nossa).32

Ao dar continuidade à análise das duas declarações, Babadji (1999, p. 17) entende
que não ocorreram grandes alterações no conteúdo da primeira em relação à segunda
declaração, que seria resultado de uma evolução influenciada pela ecologia profunda. No
primeiro texto, percebe-se que o ponto central é o sofrimento animal, que deveria ser banido,
proibido ou limitado tanto quanto possível. Já o segundo texto foi orientado pela concepção
biocêntrica.
Com base nessas afirmativas, concluiu o autor que os animais têm direitos, e os
principais são o direito à própria existência, ao respeito, à atenção e ao cuidado, a uma vida no
próprio ambiente, à liberdade, à limitação, duração e intensidade razoáveis de trabalho. Desse
reconhecimento, surgem as responsabilidades do homem sobre esses seres no que se refere ao
cuidado e à proteção, garantindo-lhes uma morte indolor e instantânea, sem gerar ansiedade.
Também fica proibida a experimentação com animais. Essas ações são decorrentes, na
maioria das vezes, da compaixão que se espera do ser humano.
A Declaração Universal dos Direitos dos Animais de 1989, a partir do seu
preâmbulo, consagra o direito à vida, que se torna extensivo a todos os seres vivos que
tenham direitos naturais e considera que todo animal com sistema nervoso tem direitos
especiais. Assim, todos os animais têm direitos iguais quanto à sua existência dentro da
estrutura do equilíbrio biológico. A sua importância está no reconhecimento da existência
desses direitos fundamentais, que devem ser reconhecidos juridicamente, e cuja defesa e
31

A argumentação patocêntrica ou senciocêntrica proclama como critério de moralidade a capacidade de sofrer
(dor ou prazer) dos animais. Tal critério inclui não só o agente moral ser humano, mas uma extensa gama de
seres viventes na qualidade de pacientes morais. (SANTANA, 2016, p.67)
32
Les différences entre le texte de 1977 et celui de 1989 sont significatives des conceptions de l'animal et de ses
rapports avec l'homme. La première, que l'on peut qualifier de pathocentrique, repose sur la nécessité de protéger
l'animal em raison de la souffrance qu'il peut ressentir. La seconde, par contre, semble pouvoir être rattachée à
l'écologie radicale - deep ecology- qui postule l'indifférenciation entre êtres vivants.
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salvaguarda competem não só aos representantes governamentais, mas também a toda a
sociedade civil.
Passados 40 anos da publicação da primeira Declaração Universal dos Direitos
dos Animais (1978), o Conselho de Administração do LFDA atualizou o texto, cujo objetivo
maior é que sejam efetivamente reconhecidos, no geral, os direitos dos animais, como se pode
verificar nos artigos transcritos a seguir.
DECLARAÇÃO DE DIREITOS ANIMAIS (2018)33
Artigo 1. O ambiente natural dos animais em estado de liberdade deve ser
preservado para que os animais possam viver e evoluir de acordo com suas
necessidades e que a sobrevivência das espécies não seja comprometida.
Artigo 2. Qualquer animal pertencente a uma espécie cuja sensibilidade seja
reconhecida pela ciência tem o direito de respeitar essa sensibilidade.
Artigo 3. O bem-estar fisiológico e comportamental dos animais sensíveis dos quais
os seres humanos dependem deve ser assegurado por quem cuida deles.
Artigo 4. Qualquer ato de crueldade é proibido. É proibido qualquer ato que
imponha um animal a dor, sofrimento ou ansiedade.
Artigo 5. É proibido qualquer ato que envolva, sem justificativa, a morte de um
animal. Se a matança de um animal é justificada, deve ser instantânea, indolor e não
causar ansiedade.
Artigo 6. Nenhuma manipulação ou seleção genética deve ter o efeito de
comprometer o bem-estar ou a capacidade de bem-estar de um animal sensível.
Artigo 7. Os governos garantem que a educação treine os alunos para cumprir esta
declaração.
Artigo 8. Esta declaração é implementada por tratados internacionais e pelas leis e
regulamentos de cada estado e comunidade de estados.34

33

Disponível em: http://www.fondation-droit-animal.org/la-fondation/declaration-des-droits-de-lanimal/ Acesso
em 5 jul. 2020.
34
DÉCLARATION DES DROITS DE L’ANIMAL (2018)
Article 1. Le milieu naturel des animaux à l’état de liberté doit être préservé afin que les animaux puissent y
vivre et évoluer conformément à leurs besoins et que la survie des espèces ne soit pas compromise.
Article 2. Tout animal appartenant à une espèce dont la sensibilité est reconnue par la science a le droit au
respect de cette sensibilité.

Article 3. Le bien-être tant physiologique que comportemental des animaux
sensibles que l’homme tient sous sa dépendance doit être assuré par ceux qui en
ont la garde.
Article 4. Tout acte de cruauté est prohibé. Tout acte infligeant à un animal sans nécessité douleur, souffrance ou
angoisse est prohibé.
Article 5. Tout acte impliquant sans justification la mise à mort d’un animal est prohibé. Si la mise à mort d’un
animal est justifiée, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
Article 6. . Aucune manipulation ou sélection génétique ne doit avoir pour effet de compromettre le bien-être ou
la capacité au bien-être d’un animal sensible.
Article 7. Les gouvernements veillent à ce que l’enseignement forme au respect de la présente déclaration.
Article 8. La présente déclaration est mise en œuvre par les traités internationaux et les lois et règlements de
chaque État et communauté d’États.
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A Declaração Sobre a Consciência de Cambridge foi redigida por Philip Low e
editada por Jaak Panksepp, entre outros. O seu anúncio ao público foi em Cambridge, Reino
Unido, em 7 de julho de 2012, na Conferência sobre a Consciência em Animais Humanos e
não Humanos, em memória a Francis Crick, realizada no Churchill College da Universidade
de Cambridge, por Low, Edelman e Koch. A Declaração foi assinada, naquela mesma noite,
no Salão Balfour do Hotel Du Vin, em Cambridge, por todos os participantes da conferência –
proeminentes

neurocientistas

cognitivos,

neurofarmacologistas,

neurofisiologistas,

neuroanatomistas e neurocientistas computacionais – na presença do astrofísico Stephen
Hawking. (DECLARAÇÃO DE CAMBRIDGE SOBRE CONSCIÊNCIA ANIMAL, 2012).
Sem qualquer sombra de dúvida, esse evento foi um marco histórico no que diz
respeito ao tratamento dado aos animais, porém, nos ordenamentos jurídicos, eles continuam a
ser tratados como coisas. No entanto, com esse enorme avanço da ciência, ao afirmar que os
animais – não apenas os vertebrados, mas também vários invertebrados – são seres dotados de
consciência (sencientes), tornou-se imperial que as legislações se atualizem e se adaptem
visando reconhecer efetivamente os direitos animais. Vimos que, ao longo de séculos, a
questão animal vem sendo cada vez mais debatida por filósofos, pesquisadores, acadêmicos e
interessados no assunto. Sabemos que as mudanças são profundas e complexas para se alterar
os textos legais, para se admitir essa nova categoria de direitos. Por conseguinte, essas
transformações decorrem de uma evolução e amadurecimento necessários para mudar o
paradigma no campo jurídico, que é influenciado pelo antropocentrismo enraizado em nossa
sociedade.
A verdade é que a Declaração de Cambridge passou a fazer toda a diferença na
busca por uma conscientização universal de proteção aos animais, o que nos leva a repensar
as novas formas de tratamento que lhes devem ser dispensadas, levando-se em conta a
afirmativa consistente da comunidade científica sobre o fato de que os animais têm
consciência, cognição e emoções. Sobre essa assertiva, a declaração dispõe:

Evidências convergentes indicam que animais não humanos têm os substratos
neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos dos estados conscientes, além
da capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso da
evidência indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos
neurológicos que geram consciência. Animais não humanos, incluindo todos os
mamíferos e aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem
esses substratos neurológicos. (ANIMAL ETHICS, 2017).35

35

Convergent evidence indicates that non-human animals have the neuroanatomical, neurochemical, and
neurophysiological substrates of conscious states along with the capacity to exhibit intentional behaviors.
Consequently, the weight of evidence indicates that humans are not unique in possessing the neurological
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No Brasil, em breve síntese, no ano de 2014, foi redigida e se tornou pública a
Declaração de Curitiba, quando da realização do III Congresso Brasileiro de Bioética e Bemestar Animal (5 a 7 de agosto), promovido em parceria do Conselho Federal de Medicina
Veterinária com a Universidade Federal do Paraná. A redação desse documento foi proposta
por Philip Low, neurocientista norte-americano, idealizador e redator da Declaração de
Cambridge e pelo pesquisador brasileiro, Daniel Braga Lourenço (já referenciado
anteriormente no tópico anterior), com a colaboração de Carla Forte Maiolino Molento,
veterinária, coordenadora do laboratório de bem-estar animal da Universidade Federal do
Paraná e presidente da comissão organizadora do congresso. O referido documento foi
assinado por 26 pessoas, entre palestrantes e participantes no evento, e contou também com a
presença simbólica de “Cedar”, cão-guia do Governo Federal. A declaração ficou como um
importante instrumento para auxiliar no avanço das relações entre seres humanos e os
animais. (DECLARAÇÃO DE CURITIBA, 2014)
A principal mensagem que essa declaração nos traz é que os animais são seres
sencientes e não coisas, como fica evidenciado neste trecho:

Declaração de Curitiba
No dia 7 de agosto de 2014, durante o III Congresso Brasileiro de Bioética e Bemestar Animal, os participantes, considerando as discussões e as ideias apresentadas,
decidiram realizar a seguinte declaração: “Nós concluímos que os animais não
humanos não são objetos. Eles são seres sencientes. Consequentemente, não devem
ser tratados como coisas”. Curitiba, 7 de agosto de 2014.

Em texto divulgado no site do Conselho Federal de Medicina Veterinária
(CFMV)36,

Philip Low e Benedito Fortes de Arruda (à época presidente do CFMV)

expressam a importância desse manifesto como resultado das discussões desenvolvidas no
Congresso.

A Declaração de Curitiba reforça a ideia de que os animais não podem ser tratados
como propriedade de alguém. É o que defende Low, que completa: “Ela (a
Declaração de Curitiba) é importante por ser o limite para quem faz as leis, que
devem refletir sobre a forma como os animais devem ser tratados. Isso não é uma
declaração de cientistas, é um contrato”. (LOW, Philipe, 2014).
Um dos signatários do manifesto, o presidente do CFMV, o médico veterinário Dr.
Benedito Fortes de Arruda, diz que a Declaração de Curitiba vem para “mostrar para
outras partes do mundo que o Brasil tem ciência, tecnologia e profissionais à altura
do trabalho feito pelo bem-estar animal”.
substrates that generate consciousness. Nonhuman animals, including all mammals and birds, and many other
creatures, including octopuses, also possess these neurological substrates. (tradução nossa)
36
Disponível em: http://portal.cfmv.gov.br/noticia/index/id/3912 Acesso em 5 jul. 2020.
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Outra relevante contribuição na defesa dos direitos animais foi a proclamação, no
dia 29 de março de 2019, da Declaração de Toulon, em sessão solene realizada na Faculdade
de Direito de Toulon, na França, durante o simpósio “A personalidade jurídica do animal”,
coordenado por Louis Balmond, Caroline Regad e Cédric Riot.
Concebida como uma resposta à Declaração de Cambridge (2012), esses
pesquisadores e juristas acadêmicos da Faculdade de Toulon, considerando que a lei deve
acompanhar o progresso das ciências na busca do reconhecimento pelos direitos dos animais
não humanos, os quais , na maioria dos sistemas legais, são tratados como coisas, passaram a
declarar oficialmente:

Que os animais devem ser considerados universalmente como pessoas, não como
coisas.
Que existe uma necessidade urgente de encerrar definitivamente o reinado da
reificação.
Esse conhecimento atual requer uma nova visão legal do animal.
Que, consequentemente, a qualidade da pessoa, no sentido jurídico, deve ser
reconhecida aos animais.
Dessa forma, além das obrigações impostas aos seres humanos, seus próprios
direitos serão reconhecidos aos animais, autorizando a consideração de seus
interesses.
Que os animais devem ser considerados pessoas físicas não humanas.
Que os direitos das pessoas físicas não humanas serão diferentes dos direitos das
pessoas físicas humanas.
Esse reconhecimento da personalidade jurídica dos animais se apresenta como um
passo essencial para a coerência dos sistemas jurídicos.
Que essa dinâmica faz parte de uma lógica jurídica nacional e internacional.
Que apenas o caminho da personificação legal é capaz de trazer soluções
satisfatórias e favoráveis a todos.
Que as reflexões sobre a biodiversidade e o futuro do planeta devem incluir pessoas
físicas não humanas.
Isso enfatizará o vínculo com a comunidade dos vivos que pode e deve encontrar
uma tradução legal.
Que, aos olhos da lei, a posição legal do animal mudará pela sua elevação a
categoria de sujeito de direito. (DECLARAÇÃO DE TOULON, 2019, tradução
nossa) 37

37

Que les animaux doivent être considérés de manière universelle comme des personnes et non des choses.
Qu’il est urgent de mettre définitivement fin au règne de la réification.
Que les connaissances actuelles imposent un nouveau regard juridique sur l’animal.
Qu’en conséquence, la qualité de personne, au sens juridique, doit être reconnue aux animaux.
Qu’ainsi, par-delà les obligations imposées aux personnes humaines, des droits propres seront reconnus aux
animaux, autorisant la prise en compte de leurs intérêts.
Que les animaux doivent être considérés comme des personnes physiques non-humaines.
Que les droits des personnes physiques non-humaines seront différents des droits des personnes physiques
humaines.
Que la reconnaissance de la personnalité juridique à l’animal se présente comme une étape indispensable à la
cohérence des systèmes de droit.
Que cette dynamique s’inscrit dans une logique juridique à la fois nationale et internationale.
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A Convenção Europeia para a proteção dos animais de companhia, de 13 de
novembro de 1987, assinada pelos Estados-membros do Conselho da Europa, com abertura
para qualquer Estado convidado que deseje aderir à sua causa, aborda principalmente a
questão do bem-estar dos animais, em particular aqueles mantidos pelo ser humano (de
estimação). Entre suas disposições, reconhece que o homem tem obrigação moral de respeitar
todas as criaturas vivas e ressalta a conduta responsável que as pessoas devem ter em relação
aos animais, de forma a proporcionar-lhes uma existência digna. Assim, os signatários dessa
Convenção acordaram inúmeros artigos que elencam definições, escopo e implementação de
princípios, que tratam do comércio, criação e custódia de animais, participação em shows,
exposições e espetáculos, sacrifícios e programas de informação e educação. (CONVENÇÃO
EUROPEIA PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE COMPANHIA, 1987)
Por fim, outro acontecimento de relevância nessa área foi a Convenção de Berna
(Suíça), de 19 de setembro de 1979, que só entrou em vigor em 6 de junho de 1982. Essa
Convenção contém 24 artigos e 4 anexos. Trata-se de um acordo europeu que visa à proteção
da fauna e da flora selvagens, consideradas patrimônio natural que deve ser preservado e
transmitido às futuras gerações. A sua finalidade é garantir os habitats naturais e proteger
espécies migratórias ameaçadas de extinção.

Que seule la voie de la personnification juridique est à même d’apporter des solutions satisfaisantes et favorables
à tous.
Que les réflexions concernant la biodiversité et l’avenir de la planète doivent intégrer les personnes physiques
non-humaines.
Qu’ainsi sera souligné le lien avec la communauté des vivants qui peut et doit trouver une traduction juridique.
Qu’aux yeux du droit, la situation juridique de l’animal changera par son exhaussement au rang de sujet de droit.
.
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2 A RELAÇÃO DA FAUNA COM O MEIO AMBIENTE: A
SUSTENTABILIDADE E A AGROPECUÁRIA
Alguns fatores como crise econômica, mudanças climáticas e aumento substancial da
produtividade no setor do agropecuário, entre outros, impõem, nos dias de hoje, o desafio de
manter o crescimento econômico, em bases sustentáveis tendo a tecnologia como forte aliada.
Sambuichi (2014), ao tratar do tema, destaca a importância das novas tecnologias na
integração dos sistemas agricultura, pecuária e floresta e enfatiza:

Outro ponto importante é que as novas tecnologias sejam pautadas em
conhecimentos ecológicos das interações dos processos produtivos com o meio
ambiente, internalizando pontos importantes, até então negligenciados, como o
manejo integrado do solo, da água e da biodiversidade. Precisamos avançar para
além da monocultura e partir para novos modelos de cultivos diversificados,
integrando agricultura, pecuária e floresta em variados sistemas produtivos, rotativos
ou consorciados, adaptados às condições ambientais de cada região (SAMBUICH,
2014, s.p.)

O cenário agropecuário brasileiro é favorável a um futuro sustentável, mas
necessita, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
modernizar o setor para continuar produzindo com mais intensidade sem, contudo, aumentar
os efeitos nocivos no meio ambiente.

2.1 Aspectos gerais: a tríade homem-natureza-animal
Numa visão genérica, em resposta às modificações ambientais verificadas no
processo de evolução da humanidade vêm, ocorrendo, concomitantemente, a transformação
dos sistemas vivos no planeta. A diversidade encontrada surgiu de “mutações em códigos
genéticos ocorridas de geração em geração ao longo do tempo geológico”. (RODRIGUES,
2008, p. 33). Ainda segundo o autor, o “ser vivo”, tanto o humano como o não humano,
“define o meio em que vive de acordo com a própria constituição e especificidade ou
conforme a capacidade de alterá-lo. Assim, do conjunto de interações e da dinâmica dos
sistemas, emerge a vida” (p. 35). Desse modo, todos os seres, ao integrarem a biosfera, são
dependentes um do outro para existirem neste mundo, como se observa no seguinte excerto:

[...] Assim, as relações são as essências do mundo vivo, já que cada ser é um pouco
do outro ser, em outras palavras, cada qual é um pouco de cada um, de cada
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organismo vivo. Desse modo, o homem é um pouco do mar, um pouco da floresta,
um pouco do Animal, um pouco de outro homem. Assim, imediatamente
compreende-se que, ao não vivenciar a consciência de outro ser, o homem não
consegue compartilhar a unicidade do mundo e deixa escapar a grandiosa sensação
de sentir-se parte integrante e necessária de algo maior que o próprio ser, o
Universo. (Ibidem, p. 38-39)

Como se pode observar, o homem em sua trajetória foi-se distanciando do
processo sistêmico da vida, reduzindo a segundo plano todas as demais coisas que compõem
o planeta único, e essa “falha da percepção da unidade de todas as coisas existentes no
Universo colabora com a manutenção da ruptura do homem com a Natureza e,
consequentemente, do homem com os Animais”. (Ibidem, p. 39).
Para concluir, o autor enfatiza a importância suprema da relação do homem com o
meio ambiente.

A relação entre Homem e Natureza é fundamental. A vida dos Animais associa-se à
do homem, pois vivem em equilíbrio dinâmico com o meio e a ele reagem de forma
individual. Entretanto, a falta da maturidade humana acarreta o sentimento de
menosprezo e desvalorização por ver-se originário do Reino Animal e,
paralelamente, eufórico com a probabilidade de ter condição superior aos Animais.
(Ibidem, p. 42)

Nessa linha de pensamento, adicionam-se as considerações de Boff (2012, p. 9):
“Todos moram juntos na Casa Comum, que é a Terra e juntos se entreajudam para se
alimentar, se reproduzir e co-evoluir. É o chamado meio-ambiente que, na verdade, é o
ambiente inteiro porque engloba todos os seres”.
No mesmo diapasão, aborda o Papa Francisco (2015, p.139), em sua Encíclica
“Laudato Sí”, a questão da amplitude das mudanças e a busca de soluções integrais que
possam considerar “as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais”.
Para o Papa,

Quando falamos de «meio ambiente», fazemos referência também a uma particular
relação: a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto impede-nos de
considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da
nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramo-nos. As
razões, pelas quais um lugar se contamina, exigem uma análise do funcionamento da
sociedade, da sua economia, do seu comportamento, das suas maneiras de entender a
realidade. (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 139).

Nos termos da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), meio ambiente vem
a ser um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que possibilita, abriga e rege a vida em todas as suas formas (artigo 3º, I, da Lei nº
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6.938/1981). Diante disso, a fauna é considerada um recurso ambiental, juntamente com a
flora, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar
territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera.
Além disso, devem ser realçados três dos princípios da PNMA relacionados a
fauna e ao desenvolvimento socioeconômico. “O primeiro princípio refere-se à ação
governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como
um patrimônio público que deve ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o
uso coletivo; o segundo trata do planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; o
último, por sua vez, faz referência aos incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias
orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais.” (BRASIL, 1981).
Com base na definição legal de meio ambiente apresentada pelo legislador
infraconstitucional, acrescidos dos princípios elencados anteriormente, podemos considerar
que todos os seres vivos estão protegidos e são “destinatários diretos do direito ambiental
brasileiro”. (FIORILLO, 2013, p. 48). No entanto, vale atentar para a ressalva feita pelo autor:

Todavia, não nos parece razoável a ideia do animal, da fauna, da vida em geral
dissociada da relação com o homem. Isso importa uma vez mais reiterar que a
proteção do meio ambiente existe, antes de tudo, para favorecer o próprio homem e,
senão por via reflexa e quase simbiótica, proteger as demais espécies. (Ibidem)

2.2 A importância da fauna no contexto ambiental
Em se tratando da fauna como objeto da tutela jurídica, Milaré (2014) vincula-a
“estreitamente à biodiversidade, com os seus valores de várias ordens”. Constata o autor, com
satisfação, que:

Felizmente, desde duas décadas, outra visão do mundo natural vem se impondo,
visão esta que procura modificar, de maneira radical, o comportamento da espécie
humana em face das demais espécies vivas, particularmente de algumas espécies
animais. Trata-se de um posicionamento ético, inspirado pela assim chamada
“Ecologia Profunda”, que pretende inculcar uma revisão das atitudes meramente
pragmáticas, da ambição sem medidas e da crueldade para com o mundo natural.
Surgem, assim, movimentos auspiciosos, que poderão contribuir em muito para o
ordenamento jurídico e para a vida no planeta Terra. (MILARÉ, 2014, p. 560).

A contar do início do século até os dias atuais, observamos que a concepção de
fauna e o tratamento dado a ela no âmbito do direito ambiental foi se modificando, passando
de mero objeto de propriedade (considerado como coisa no nosso Código Civil) a elemento
importante no equilíbrio ecológico do planeta, “o qual é imprescindível à sobrevivência das
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espécies, em especial do homem” (FIORILLO, 2013, p. 282). E a mudança de paradigma é
assim destacada:

Buscando resguardar as espécies, porquanto a fauna, através da sua função
ecológica, possibilita a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, é que se passou
a considerá-la como um bem de uso comum do povo, indispensável à sadia
qualidade de vida. Com isso, abandonou-se no seu tratamento jurídico o regime
privado de propriedade, verificando-se que a importância das suas funções
reclamava uma tutela jurídica adequada à sua natureza. Dessa forma, em razão de
suas características e funções, a fauna recebe a natureza jurídica de bem ambiental.
(Ibidem)

O legislador pátrio se encarregou de incluir no texto constitucional o dever do
Poder Público de proteger a fauna, de acordo com o artigo 225, §1º, VII:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo- se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- l para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
[...]
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade. (BRASIL, 1988)

A Lei Federal nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, apresenta como objeto a proteção
exclusiva da fauna silvestre, segundo o disposto no seu artigo 1º:

Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento
e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem
como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo
proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. (BRASIL, 1967)

Verifica-se que, embora haja lei específica para a proteção de animais silvestres, a
Constituição Federal prevê a proteção de todas as categorias de animais existentes, tais como
os domésticos, de produção, exóticos e outros, não fazendo distinção entre as espécies. Nesse
aspecto, Fiorillo (2013, p. 283) nos lembra que “a Constituição Federal, ao prescrever a
incumbência do Poder Público e da coletividade de proteger a fauna, fê-lo de forma ampla,
não restringindo a tutela à fauna silvestre somente”.
O referido autor considera que o benefício que a fauna pode trazer ao homem é
que deve justificar a sua utilização. Quanto às suas funções, o autor as classifica como
ecológica, científica, recreativa e cultural.

A função ecológica é aquela relacionada à

manutenção do equilíbrio ecológico e essencial à sadia qualidade de vida. “A função
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ecológica é cumprida na medida em que a fauna participa da manutenção e equilíbrio do
ecossistema, sendo responsável pela criação de um ambiente sadio, o qual, como sabido, é
essencial à vida com qualidade” (FIORILLO, 2013, p. 285); a função científica compreende a
utilização dos animais em experiências, testes em laboratórios, em estudos biomédicos, entre
outros. No ordenamento jurídico brasileiro a Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008,
estabelece os procedimentos para o uso científico de animais, em atividades de ensino e
pesquisa científica, conforme esclarece Morais (2017):

A Lei 11.794/2008, responsável por regulamentar o procedimento para o uso
científico de animais vai literalmente de encontro à Lei de Crimes Ambientais
(9.605/98) e à Declaração Universal dos Direitos dos Animais (1987), da qual o
Brasil é signatário. (MORAIS, 2017, p.169)

Recreativa é a função atrelada ao lazer, que configura a finalidade da criação de
jardins zoológicos. E finalmente a função cultural pode ser entendida como aquela que está
aliada à preservação e ao exercício da cultura nacional, como as atividades de grupos
religiosos (sacrifícios de animais) e as festividades regionais (farra do boi, rodeios, vaquejada
e outros). Essas duas últimas funções geralmente são alvos de inúmeras controvérsias e
debates acirrados. A nossa Constituição, ao tratar do meio ambiente, disciplinou essa questão
em seu artigo 225, §7º:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e
futuras gerações.
[...]
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se
consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam
manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal,
registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural
brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar
dos animais envolvidos. (BRASIL, 1988)

O posicionamento de Fiorillo (2013) a respeito dessa situação é claro:

Diante de uma situação conflitante, em que ambos os direitos são difusos e
provenientes da mesma raiz jurídica de direito ambiental (direito ao lazer e
preservação e conservação da fauna), deve-se analisar o conflito em conformidade
com o princípio do desenvolvimento sustentável, de modo a compatibilizar a
conservação do meio ambiente e o exercício de certas atividades. (FIORILLO, 2013,
p. 287)
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2.3 Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável
Como já tratamos anteriormente, o meio ambiente foi inserido no texto
constitucional (artigo 125, caput, da CF/88) e teve assegurada a sua defesa e proteção, por
parte do poder público e do cidadão. Também foi definido como ecologicamente equilibrado,
como um direito de todos e bem de uso comum do povo, sendo essencial à sadia qualidade de
vida, para as gerações presentes e futuras. Nesse âmbito, Milaré (2014) expõe a sua reflexão
afirmando que:

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é, assim, condição inafastável para o
desenvolvimento saudável da vida humana, assim como a saúde ambiental é
pressuposto básico para a saúde humana, notadamente nos quadros da saúde pública.
[...] Ao protegê-lo, por outro lado, garante o futuro de seus descendentes e realiza-se
como indivíduo e como ser biótico. (MILARÉ, 2014, p.131)

Na concepção do autor supracitado, o meio ambiente necessita de soluções para os
problemas causados pelo próprio homem:

Ao falarmos de meio ambiente, buscamos compreender as dinâmicas dos processos
naturais relacionadas com a ação humana que os modifica. Pesquisar meio ambiente
significa conhecer os problemas, e é necessário formular alternativas a eles. (Ibidem,
p. 32)

Para Costa, Matos e Rosa (2019):

A dispersão global de efeitos negativos, no que tange ao meio ambiente, elucida
como a natureza é frágil-uma vez adulterada o seu percurso-, mas também aponta à
necessidade de uma consciência global, haja vista a capacidade da propagação dos
efeitos negativos, desde a escala local a global, afetando em longo prazo tanto os
países.
[...] O equilíbrio do meio ambiente é fundamental para o desenvolvimento social,
seu desbalanceamento culmina com extinção de espécies componentes da natureza,
assim como as sociedades. As correções das externalidades produzidas pelo
desenvolvimento da produção humana são a grande necessidade de respostas de
mudança em busca de uma reprodução social desenvolvida através da
sustentabilidade. (COSTA; MATOS ; ROSA, 2019, p. 241)

No constante progresso da humanidade, não há como deixar de fazer referência
ao termo desenvolvimento, que é considerado condição precípua para o crescimento
econômico. Por outro lado, o aumento global da demanda populacional por recursos acarreta,
ao mesmo tempo, um aumento na crise de biodiversidade e na extinção das espécies,
refletindo na quebra de paradigmas e na nova concepção mundial por um desenvolvimento
mais sustentável.
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Boff (2012), ao analisar essa questão, expressa o seu entendimento:

O crescimento e o desenvolvimento movem-se dentro de dois infinitos: o infinito
dos recursos naturais e o infinito do crescimento e desenvolvimento rumo ao futuro.
Esse crescimento e desenvolvimento é incompatível com a natureza e a Terra. Ele
não é sustentável.
[...] Sustentável seria aquele crescimento econômico e desenvolvimento social que
atendessem às nossas demandas, sem sacrificar o capital natural e que estivesse
aberto às demandas das gerações futuras. (BOFF, 2012, p.18-19)

Para Augustin, Rodrigues e Leonardelli (2014), a palavra desenvolvimento remete
a várias correntes ideológicas, mas os autores fazem referência a pelo menos três, a saber:

Uma que acredita no desenvolvimento como critério essencial para o crescimento
econômico; outra que vê este como uma rede de ilusão e manipulação ideológica e
ainda há aqueles que acreditam no “caminho do meio” dessas duas linhas.
(AUGUSTIN; RODRIGUES ; LEONARDELLI, 2014, p. 91)

No entanto, dizem os autores, seja qual for a corrente,

o desenvolvimento sustentável permeia a ideia de aproveitamento racional dos
recursos ambientais disponíveis, de forma a não travar o crescimento econômico,
bem como a questão populacional que sempre esteve presente como enfoque
constante para um desenvolvimento sustentável. (Ibidem, p. 95).

Os sistemas de produção atuais adeptos da sustentabilidade, aliados à ciência e à
tecnologia favorecem um o crescimento econômico que procura preservar o meio ambiente,
minimizando os impactos decorrentes do desenvolvimento industrial. É o que se confirma no
excerto a seguir:

Com a mutabilidade dos processos de produção, o crescimento econômico é possível
sem a degradação ambiental. Com a introdução de novas tecnologias atreladas ao
processo de desenvolvimento, é viável pensar na conservação dos recursos que são
(ou serão) escassos, com a consequente recuperação ecológica derivada do próprio
crescimento econômico. (AUGUSTIN; RODRIGUES; LEONARDELLI, 2014, p.
94).

A migração para os sistemas sustentáveis não configura uma tarefa simples e
fácil, com fórmulas de aplicação imediatas e irrefutáveis, é uma nova ordem mundial, que não
admite retrocessos, e que se mostra promissora em relação a seus propósitos. Essa mudança é
marcada pela transdisciplinariedade, como se observa:

A humanidade encontra-se em um período de grandes desafios. O aumento de bemestar, proporcionado pelo vigoroso crescimento econômico mundial ocorrido no
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século XX, e ameaçado por alterações ambientais ocorridas, em grande parte, pelas
externalidades das próprias ações humanas. O momento exige imediata atenção, pois
são vigorosas as transformações a enfrentarem-se neste século. (IPEA, 2010, p. 15)

É incontestável que as atividades humanas e econômicas promovem profundas
transformações no meio ambiente e repercutem sobre os sistemas das mais variadas formas, e
nem sempre de maneira positiva. Na análise de Fiorillo (2010, p. 58), “não há dúvida de que o
desenvolvimento econômico também é um valor precioso da sociedade. Todavia, a
preservação ambiental e o desenvolvimento econômico devem coexistir, de modo que aquela
não acarrete a anulação deste”.
O desenvolvimento sustentável surgiu como forma de viabilizar o inevitável
desenvolvimento econômico. Essa denominação surgiu em 1972, na Conferência Mundial
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), em Estocolmo. O termo foi se
difundindo e passou a ser empregado nas conferências sobre o meio ambiente que se
seguiram. Dessa conferência, podemos extrair o conceito de meio ambiente como sendo “o
conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos
diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades
humanas”.
Quanto ao termo sustentabilidade, ele é assim definido por Varijakshapanicker et
al (2019, p. 39): “sustentabilidade é um conceito holístico que considera conjuntamente as
dimensões ecológicas, sociais e econômicas de um sistema ou intervenção para uma
prosperidade duradoura”. (Tradução nossa).38
A Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento foi acionada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas para formular um relatório sobre uma política de
desenvolvimento sustentável contida em “Uma Agenda Global para a Mudança”.

Essa

comissão, presidida por Gro Harlem Brundtland e Mansour Khalid, acredita que o homem
pode construir um futuro mais próspero, mais justo, e mais seguro. Assim, em 1987, surgiu o
Relatório Brundtland.
A proposta do relatório, também conhecido como “Nosso Futuro Comum” (Our
Common Future), prevê a possibilidade de uma nova era de crescimento econômico
fundamentado em políticas que sustentem e expandam a base de recursos ambientais. Isso
significa aliar uma vida saudável a um ambiente produtivo. Desse relatório saiu a definição de

38

“sustainability is a holistic concept that jointly considers ecological, social, and economic dimensions of a
system or intervention for long-lasting prosperity”.
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desenvolvimento sustentável, elaborada pela CMMAD (1991) e que se projetou
internacionalmente:

Um processo de transformação, no qual a exploração dos recursos, a direção dos
investimentos, a orientação da evolução tecnológica e a mudança institucional se
harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender as
necessidades e aspirações humanas. (IPEA, 2010, p.27-28)

Outro ponto importante desse relatório é a preocupação com a sobrevivência das
futuras gerações.

A humanidade tem a capacidade de tornar o desenvolvimento sustentável para
garantir que atenda às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. O conceito de
desenvolvimento sustentável implica limites - não limites absolutos, mas limitações
impostas pelo estado atual da tecnologia e organização social, recursos ambientais e
pela capacidade da biosfera de absorver os efeitos das atividades do ser humano.
(OUR COMMON FUTURE, 1987, tradução nossa).39

O Banco Mundial, por sua vez, divulgou, em 1992, o seu relatório sobre
desenvolvimento e meio ambiente, declarando que, “apesar dos impasses entre crescimento
econômico e qualidade ambiental, é possível atingir um modelo de crescimento econômico
aliado ao bem comum”. (IPEA, 2010, p. 28).
Outro evento de destaque mundial foi a Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1992, na cidade do Rio de
Janeiro, denominada também de “Cúpula da Terra”, RIO-92 ou ECO-92. Foram debatidas
questões referentes ao desenvolvimento e meio ambiente, incluindo as socioambientais. Das
discussões, resultou a elaboração da Agenda 21 contendo diretrizes globais. Nesse
documento, “cada país ficou responsável em programar ações (locais, regionais e nacionais)
para atingir os objetivos e as metas estabelecidas” (IPEA, 2010, p. 29).
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Agenda 21 pode ser
definida como “um instrumento de planejamento para a construção de sociedades
sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental,
justiça social e eficiência econômica”. Em nosso país, foi criada a Agenda 21 Brasileira e a
Agenda 21 Local:
39

Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The concept of sustainable
development does imply limits - not absolute limits but limitations imposed by the present state of technology
and social organization on environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of
human activities.
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A Agenda 21 Brasileira é um instrumento de planejamento participativo para o
desenvolvimento sustentável do país, resultado de uma vasta consulta à população
brasileira. Foi coordenado pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento
Sustentável e Agenda 21 (CPDS); construído a partir das diretrizes da Agenda 21
Global; e entregue à sociedade, por fim, em 2002.
A Agenda 21 Local é o processo de planejamento participativo de um determinado
território que envolve a implantação, ali, de um Fórum de Agenda 21. Composto por
governo e sociedade civil, o Fórum é responsável pela construção de um Plano
Local de Desenvolvimento Sustentável, que estrutura as prioridades locais por meio
de projetos e ações de curto, médio e longo prazos. No Fórum são também definidos
os meios de implementação e as responsabilidades do governo e dos demais setores
da sociedade local na implementação, acompanhamento e revisão desses projetos e
ações. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE)40

A Rio+20, realizada em 2012, foi outra Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável que se constituiu num dos maiores eventos da história da ONU,
segundo o Ministério das Relações Exteriores. Ao seu final, foi redigido o documento
intitulado “O Futuro que Queremos” (2012). Entre os pontos principais que merecem
destaque nessa declaração, estão a renovação do compromisso com o desenvolvimento
sustentável e com a promoção de um futuro econômico, social e ambientalmente sustentável
para o nosso planeta e para as atuais e futuras gerações, assim como a erradicação da pobreza
no mundo.

2.3.1 Das Políticas Públicas ao incentivo do desenvolvimento sustentável
Como importante aliado nesse processo, está o Poder Público responsável por
realizar políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento sustentável, num contexto em que
a resposta geral dos governos à velocidade e mudanças na escala da globalização não tem sido
célere no que se refere à adoção de novas políticas de enfrentamento aos desafios, exigindo
abordagens abrangentes e participação popular. (OUR COMMON FUTURE, 1987).
Sobre esse aspecto, Pereira (2014) alerta:

Dessa forma, o Estado, como propulsor do desenvolvimento, necessita implantar, a
partir desses aportes financeiros, uma política de promoção de sustentabilidade
(econômica, social e ambiental) inovadora e eficiente, capaz de assegurar o bemestar da sociedade e igualdade de oportunidades produtivas.
[...] Sustentabilidade é um termo que expressa que se deve preservar o existente e,
para mantê-lo efetivamente, deve haver meios instrumentais (regulatórios) que
equilibrem o social, o econômico, o ecológico, o político e o ambiental. (PEREIRA,
2014, 119-120)
40

Ministério do Meio Ambiente. Disponível
socioambiental/agenda-21. Acesso em 25 jul. 2020.

em:

https://www.mma.gov.br/responsabilidade-
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Para concluir, a autora acrescenta:

Para que haja o desenvolvimento de uma economia sustentável com a perspectiva de
inclusão social e de atividade de impactos ambientais mais leves, é necessário um
Estado regulador para cumprimento de mecanismos de mercado, bem como um
normativo de políticas públicas ambientalmente responsáveis com as futuras
gerações. (Ibidem, p.135)

É certo que a adesão a uma economia globalizada conduz a sociedade a uma série
de transformações e adaptações relacionadas ao desenvolvimento econômico, com vista a
uma vida mais sustentável, sem perder o foco no crescimento econômico, que deve, sim,
avançar, mas sem negligenciar a proteção ambiental.
Ainda de acordo com Pereira (2014):

A relação entre crescimento econômico e meio ambiente ficou abalada diante das
formulações de um novo conceito de exploração econômica com consciência de
preservação da natureza, frente ao pensamento retrô sobre o meio ambiente, de que
este era inesgotável. Atualmente começa a dar sinais de reformulações, tendo em
vista a diversificação de empreendimentos de negócios. (PEREIRA, 2014, p.128129)

Sobre essas questões relativas às políticas públicas, manifesta-se o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA:

Portanto, o conceito de desenvolvimento sustentável envolve uma nova consciência
dos gestores de políticas públicas, os quais devem observar os limites e as
fragilidades dos ecossistemas globais, enfocando o desenvolvimento
socioeconômico com equilíbrio ecológico, orientando-o para a satisfação das
necessidades básicas e reconhecendo o papel fundamental que a autonomia cultural
desempenha nas comunidades locais. (IPEA, 2010, p. 30-31)

A responsabilidade por um desenvolvimento mais sustentável como, por exemplo,
na cadeia produtiva, deve ser compartilhada entre os envolvidos no processo de crescimento
econômico, e cada um deve assumir as suas responsabilidades, com o olhar voltado para o
campo da gestão ambiental. “Entende-se, assim, que os vários agentes se complementam,
cada qual no seu âmbito de ação e com seus métodos próprios”. (MILARÉ, 2014, p. 672).
Alguns

apontamentos

devem

ser

feitos

sobre

a

distribuição

dessa

responsabilidade, em que o ambiental e o social vão dar origem à responsabilidade
socioambiental. Milaré (2014, p. 677) define essa responsabilidade como “aquela que estende
a sua preocupação também aos danos ou males econômicos e sociais que afetam a sociedade

68

por causa dos danos ambientais, notadamente os setores ou camadas mais pobres e
desfavorecidas da população.”
Nesse movimento de juntar forças para se alcançar um objetivo maior, o setor
privado corresponde a uma grande e expressiva parcela de contribuição, acordando para uma
nova realidade em que vive o empresariado atual. A respeito dessa mudança. Milaré (2014, p.
675) conjectura que “um reverdecimento do meio empresarial ajudará, por certo, a
transformar os processos de produção e moldará o perfil dos líderes empresariais que
conduzem a economia do século XXI”. E reforça:

Não há dúvida que o mundo empresarial, notadamente a indústria, tem
responsabilidade especialíssima para com o meio ambiente e a sua boa qualidade.
Nos países mais avançados, em que a sociedade industrial vem cedendo espaço à era
pós-moderna, o grau de consciência ecológica e responsabilidade ambiental caminha
na vanguarda, não obstante a mobilização das forças contrárias, com as suas
enormes pressões de ordem econômica, que atuam nos canais políticos. (Ibidem, p.
673)

Pode-se perceber que o empresariado brasileiro ainda caminha a passos lentos em
direção a essa mudança de atitude, com algumas exceções. A abertura para uma nova
realidade nas empresas deve fazer parte de uma política interna direcionada para a
implantação de novas diretrizes, objetivos e caminhos que conduzam a uma boa gestão
ambiental. É o momento de repensar e adotar um modelo de desenvolvimento que integre
uma boa qualidade de vida do homem, atrelada à sustentabilidade ecológica e a uma
economia eficiente. Ainda nesse contexto, Milaré (2014) demonstra essa preocupação ao
explanar o panorama das empresas no país:

No panorama brasileiro, o descortino de visão ambiental no mundo das empresas é
ainda muito elementar, salvo sempre notáveis exceções. Não existe, todavia, a
mentalidade aberta às realidades, por vezes acachapantes, da exaustão e da
degradação dos recursos planetários, assim como das séries ameaças que pesam
sobre a sobrevivência do planeta Terra nas condições de hoje. A compreensível
ânsia de crescimento econômico em curto prazo, o anseio pelo retorno rápido dos
investimentos financeiros somado à baixa disposição para investimentos ambientais,
a histeria dos números e as pressões crescentes do consumismo são alguns dos
inúmeros fatores que contribuem para embotar a inteligência empresarial. Em tal
contexto, a gestão ambiental na maioria das empresas reduz-se, deploravelmente, às
preocupações com o licenciamento e a satisfação, mínima possível, das exigências
do órgão ambiental licenciador.
É indiscutível que o empresariado brasileiro precisa descobrir o seu papel na Política
Nacional do Meio Ambiente e no grande processo de Gestão Ambiental: diretrizes
próprias, metas próprias, caminhos próprios. (MILARÉ, 2014, p. 674)
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E conclui:
É preferível que o mundo empresarial desperte, tranquila, mas pontualmente, para as
suas responsabilidades ambientais amplas – indo além daquelas estritamente
indispensáveis sob o ponto de vista legal. Há que atender ao chamado histórico do
nosso tempo, início de uma nova era para o planeta Terra: a era ecológica que marca
o mundo pós-moderno. Por outro lado, além do pesadelo com um cortejo de riscos,
não será nada econômico despertar sobressaltado no dia em que desastres sérios
baterem à porta, e quando as providências a tomar vierem a ser extremamente
onerosas, quer sob o ponto de vista microeconômico da empresa, quer sob o aspecto
macroeconômico do meio ambiente. (Ibidem, p. 680)

Outro segmento de fundamental significado nesse movimento para um
desenvolvimento efetivamente mais sustentável é o denominado Primeiro Setor, em que o
Poder Público se posiciona à frente para estabelecer políticas públicas que busquem conciliar
o crescimento econômico do país com a conservação ambiental, quase sempre movido por
pressões sociais. Segundo Pellegrini (2013, p.140), entende-se aqui por políticas públicas
“programas e ações tendentes ao atingimento dos objetivos do Estado brasileiro”. Extrai-se
desse conceito que as políticas públicas “pressupõem modelos de ações, programas ou
atividades públicas, evidenciando o comprometimento de todas as funções do Estado com a
realização das metas de efetivação dos direitos constitucionais fundamentais”. (DANIEL,
2013, p.114).
Dessa forma, as políticas governamentais devem se mostrar eficientes, adequadas
de forma que suas medidas e instrumentos contemplem tanto o setor econômico como o
socioambiental, em busca de crescimento e fortalecimento de uma política direcionada ao
desenvolvimento sustentável.
Por fim, o segmento social é outro importante colaborador nessa busca de um
desenvolvimento realmente sustentável. A sociedade precisa exercer cada vez mais a sua
cidadania fiscalizando e cobrando dos demais setores envolvidos políticas e práticas que
levem a uma melhor qualidade de vida do homem por meio da preservação dos recursos
naturais. Para se atingir o esperado, o ponto de partida é a conscientização que tem seu
fundamento na educação ambiental.

2.3.2 A Educação Ambiental na formação de uma nova consciência
Ao se buscar alternativas para conter a degradação ambiental, sabemos que
somente por meio de ações humanas será possível encontrar soluções para evitar a perda da
biodiversidade e minimizar as mudanças climáticas, que são apenas alguns de uma série de
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outros problemas que ameaçam a vida no planeta. Uma forte aliada nessa busca por uma vida
mais sustentável é a educação ambiental. De acordo com a Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), por meio da educação, constrói-se valores e
perspectivas e desenvolvem-se habilidades, conceitos, ferramentas ou instrumentos que
podem ser usados para reduzir ou abolir práticas insustentáveis em nossa sociedade.
Para a UNESCO (2016), três componentes básicos contribuíram para a
degradação ambiental: a demografia, o estilo de vida moderno e o comportamento do homem.
No que tange à demografia, a população mundial triplicou entre 1950 e 2015, e a projeção é o
crescimento em torno de um bilhão adicional para atingir 8,5 bilhões de pessoas em 2030. Em
decorrência do estilo de vida moderno, as áreas urbanas e os países desenvolvidos consomem
mais recursos per capita, já que se vê um consumismo predominante no mundo capitalista.
Sob o aspecto comportamental, pode-se dizer que os indivíduos são a fonte dos problemas
ambientais, o que demanda novas políticas de incentivo ao consumo sustentável. É o que
almeja as campanhas apoiadas pelos governos, com a finalidade de aumentar a
conscientização sobre os problemas ambientais, identificando as causas e informando as
pessoas sobre possíveis soluções e melhores medidas a serem adotadas.

A educação tem um papel fundamental a desempenhar na resposta aos desafios
ambientais. [...] A educação é capaz melhorar os meios de subsistência, aumentando
a renda, e indivíduos qualificados são essenciais para transformar economias e
sistemas alimentares. A educação pode influenciar o comportamento individual e
coletivo em relação ao meio ambiente, graças a uma abordagem contemporânea,
tradicional ou ao longo da vida.41 (UNESCO, 2016, p. 1, tradução nossa)

Costa, Matos e Rosa (2019), ao estudar a questão da educação socioambiental,
assim a conceituam:

Considera-se a educação socioambiental um instrumento capaz de produzir
resultados práticos e permanentes, porém o grande desafio é convencer as pessoas a
modificar suas atitudes, sem nenhum tipo de estímulos ou compensação material; e a
implementação desta educação dependerá dos jogos políticos e interesses
econômicos entre as classes dominantes e a sociedade, em geral. (COSTA; MATOS;
ROSA, 2019, p. 240)
41

L’éducation a un rôle fondamental à jouer pour répondre aux défis environnementaux. [...]L’éducation est
capable d’améliorer les moyens de subsistance en augmentant les revenus, et les individus qualifiés sont
indispensables à la transformation des économies et des systèmes alimentaires. L’éducation peut peser sur les
comportements individuels et collectifs vis-à-vis de l’environnement, grâce à une approche contemporaine,
traditionnelle ou tout au long de la vie de l’apprentissage.
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E particularmente sobre a educação ambiental, dizem:

O desenvolvimento econômico é progressivo e depende do aumento da produção
com o alargamento do mercado, culminando no aumento exponencial de consumo
disposto às sociedades mais remotas. A educação ambiental é a meta a ser alcançada
de forma que a reprodução social seja socioambiental, um modelo de reprodução
econômica através de meios sustentáveis, ecologicamente referendados. (Ibidem, p.
246)

Milaré (2014), sobre a educação ambiental, assim se manifesta:

Vale dizer, a Educação Ambiental, como preceito constitucional, é uma exigência
nacional que engloba dois aspectos distintos, contudo complementares: trata-se de
exigência social e natural – duas faces da mesma moeda. Em decorrência dessas
considerações, percebemos as novas feições que deve assumir a Educação
Ambiental como exercício da cidadania. (MILARÉ, 2014, p.190)

Certo é que a educação ambiental promove estilos de vida sustentáveis e deve
contar com o apoio de toda a sociedade, das organizações não governamentais (ONG’s) e
religiosas, das organizações sindicais, associações comunitárias e sem fins lucrativos, do setor
privado e, principalmente, das agências governamentais. Sobre a importância das ONG’s na
divulgação desses novos valores e comportamentos ambientalmente saudáveis, a UNESCO se
manifesta:

Por meio de suas campanhas de informação para populações, projetos, parcerias e
alianças "verdes", as organizações não governamentais (ONGs) desempenham um
papel crucial na mobilização de apoio público para a proteção de projetos 42
(UNESCO, 2016, p.1, tradução nossa).

Por meio da educação é possível obter maior apoio e participação nas medidas de
mitigação de eventos climáticos e no fortalecimento e superação das populações expostas a
experiências catastróficos deles decorrentes, que ocorrem geralmente em países com baixos e
desiguais níveis de educação. “As projeções mostram que, se o progresso da educação
estagnar, as mortes por desastres aumentariam 20% por década” (UNESCO, 2016).

42

Par leurs campagnes d’information des populations, leurs projets, leurs partenariats et leurs alliances « vertes
», les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle crucial en mobilisant le soutien du public aux
projets de sauvegarde.
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Linhares; Piemonte (2010) destacam a importância da educação ambiental,
buscando a conscientização da população a fim de provocar mudança comportamental. Para
elas.

Compreende-se, no entanto, que a Educação Ambiental deve apontar para propostas
pedagógicas centradas na conscientização, mudança de comportamento,
desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e participação dos
educandos. A Educação Ambiental deve propiciar, assim, aumento de
conhecimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de habilidades, condições
básicas para estimular maior integração e harmonia de todos os indivíduos com o
meio ambiente. A relação entre meio ambiente e educação para a afirmação de
direitos específicos de cada ser humano, sem distinção de gênero, raça, cor, credo,
sexo etc., assume um papel cada vez mais desafiador, demandando a emergência de
novos saberes para apreender processos sociais que se complexificam e riscos
ambientais que se intensificam. (LINHARES; PIEMONTE, 2010, p. 108).

Outra mudança de comportamento relevante promovida pela educação é o
consumo consciente. Para Nghiem e Carrasco (2016, p.384), o consumo ético seria o
responsável por conciliar a produção agrícola global e a conservação da biodiversidade. Hoje,
já existem aparelhos eletrônicos, como os smartphones que são equipados com aplicativos de
sustentabilidade que tornam possível orientar as decisões dos consumidores com base em
levantamentos de impactos ambientais na biodiversidade. Assim, os aplicativos móveis que
vinculam consumo a impactos na biodiversidade são novas ferramentas do mundo moderno
para informar as escolhas de compra do consumidor, em tempo real, e, assim, incentivar o
consumo sustentável.
Em nosso país, encontra-se em vigor a Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de
1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que dispõe sobre
educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. O art.1º da norma
entende por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências com foco na
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de
vida e à sua sustentabilidade. A lei incumbe ao poder público, nos termos dos artigos 205 e
225 do texto constitucional, de definir políticas públicas que incorporem a dimensão
ambiental, promovam a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da
sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente.
A referida lei, em seu art.13, incisos I, II, III e VI, atribui mais uma
responsabilidade ao poder público de incentivar, em todos os níveis de governança, a difusão,
por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de programas e
campanhas educativas, assim como de informações acerca de temas relacionados ao meio
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ambiente; a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não
governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação
ambiental não formal; a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de
programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações
não-governamentais e; a sensibilização ambiental dos agricultores; e outros. (BRASIL, 1999).
Além do poder público, a norma, em seu art.3º, IV, prevê a colaboração dos meios
de comunicação de massa, de forma ativa e permanente, na disseminação de informações e
práticas educativas sobre o meio ambiente e a incorporação da dimensão ambiental em sua
programação.
Compete, ainda, segundo o inciso V do referido artigo, às empresas, entidades de
classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos
trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem
como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente.
Para finalizar, cabe à sociedade, em geral, manter atenção permanente à formação
de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva destinada à
prevenção, identificação e solução de problemas ambientais.
Entre os princípios básicos da educação ambiental, enfatizamos a concepção do
meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o
socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade e a abordagem articulada das
questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais.
Em relação aos objetivos fundamentais, destacam-se o desenvolvimento de uma
compreensão integrada ao meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações,
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos,
científicos, culturais e éticos; o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da
qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania e; o fomento e o
fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia (art.5º, I, IV e VI).

2.4 A agropecuária sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável
A partir do momento que a comunidade científica declarou oficialmente que os
animais são seres sencientes, a sociedade passou a se preocupar e atuar em relação à
sensibilidade à dor animal, que se manifesta em várias situações como naquelas em que se
comprovam maus tratos, nos testes realizados em laboratórios e na criação de animais
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destinados ao consumo. Nesse contexto, torna-se difícil o diálogo entre os defensores do
abolicionismo, que não admitem a exploração animal sob nenhuma condição, e os apoiadores
do desenvolvimento de novas técnicas, métodos e instrumentos (inclusive normativos) para
melhorar as condições de vida dos animais destinados à produção industrial (bem-estarismo).
Nessa seara, procurando evitar os extremos, seguindo o caminho do meio,
observamos alternativas na linha do desenvolvimento sustentável para gerar novas condições
de produção, que atendam aos interesses da sociedade, ao crescimento econômico e, ao
mesmo tempo, favoreçam o bem-estar dos animais de produção, com vista a uma menor
degradação ambiental. A sociedade encontra-se em ritmo de progresso para uma consciência
sustentável, ao optar por escolhas mais conscientes sobre políticas pecuárias em apoio à
produção sustentável de alimentos.
O que se pode verificar é um clima de tensão entre o aumento da população
mundial, que gera uma demanda cada vez maior para suprir os mercados de produtos de
origem animal, e a aceitabilidade social em relação ao tratamento de animais de criação em
sistemas agrícolas modernos, conforme demonstra o Gráfico 1, a seguir.
Figura 1 – Crescimento exponencial da população mundial

Fonte: Cia World Factbook

De acordo com informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA), a estimativa é de que, no ano de 2050, a população mundial seja formada por
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aproximadamente 9,7 bilhões de pessoas. Em termos de porcentagem, a população deverá
crescer mais de 26% do ano de 2019 até 2050, resultando em mais 2,3 bilhões de pessoas para
serem alimentadas. Estimativas mostram que, em 2050, a produção de alimentos precisará
aumentar em escala global na faixa de 70%, e quase 100% nos países em desenvolvimento,
para alimentar essa população. Daí, também, observa-se que um aumento no poder de compra
da população está associado a mudanças nos padrões de consumo alimentar. As pessoas
passam a incluir em suas dietas mais carne, ovos e derivados de origem animal, quando a
renda aumenta. (VARIJAKSHAPANICKER et al, 2019, p.45). Com relação a essas
previsões, acrescenta-se:
A população cresce, aumenta a expectativa de vida e o poder de compra, o que
demandará mais água, energia, alimentos e fibras. Tudo isso em um cenário de
mudanças climáticas que pode limitar a produção. A busca do desenvolvimento
sustentável representa um dos maiores desafios da humanidade. É preciso produzir
cada vez mais, com tecnologias conservacionistas de solo, água, flora e fauna,
reduzindo os impactos no meio ambiente. E o mundo conta com o Brasil para isso.
(EMBRAPA, 2019, p. 1).

No Brasil, o crescimento da população passará de 209,469 milhões de habitantes,
em 2018, para 226,348 milhões de habitantes em 2050. A perspectiva de crescimento da renda
per capita do brasileiro é de 32.595 (PIB per capita), em 2018, para 53.319 (PIB per capita)
em 2050. O Gráfico 2, a seguir, mostra os indicadores do PIB Mundial, apurado em 2017,
nos principais países. O Brasil, como se pode ver, ocupa a 8ª posição.
Figura 2 – PIB mundial em 2017

Fonte: Cia World Factbook
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No Gráfico 3, estão disponíveis os dados relativos ao PIB per capita mundial, no
ano de 2017, dos principais países, encontrando-se o Brasil na 87ª posição (SECRETARIA
DE AGRICULTURA DE MINAS GERAIS, 2020, p.7).
Gráfico 1 – PIB per capita mundial em 2017

Fonte: Cia World Factbook

O setor agropecuário brasileiro, por sua vez, contribui com 21,1% do PIB e 20%
da força de trabalho, já que o país um grande produtor de grãos, carne e frutas. O valor bruto
da produção brasileira em 2018 ficou em US$164,23 bilhões, e a pecuária contribuiu com
13,2%, antecedido da soja (24,3%) e outros (13,5%). (EMBRAPA, 2019).
Em termos de exportação de produtos agropecuários, o Brasil está entre os
maiores do mundo. É o maior exportador mundial de soja, café, açúcar, suco de laranja, etanol
de cana-de-açúcar, carne bovina e de frango. As exportações do agronegócio em 2018,
segundo a EMBRAPA (2019), foram da ordem de US$ 101,686 bilhões, aumentando 5,91%
em relação aos US$ 96,014 obtidos em 2017. É o que mostram os gráficos a seguir.
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Gráfico 2 – Crescimento do agronegócio no Brasil

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da Secex/MDIC
Fonte referência: Embrapa/Sire - Julho 2019

Gráfico 3 – Principais produtos exportados em 2018

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da Secex/MDIC
Elaboração: Embrapa/Sire – Dezembro 2018

Como podemos observar, a agropecuária tem um peso considerável no
agronegócio brasileiro e se mantém como uma atividade de relevância no cenário nacional e
no comércio internacional. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2020), “no âmbito externo, o Brasil é um dos principais países no comércio
internacional de produtos agropecuários, como soja, café e carnes. A tradicional participação
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brasileira no mercado mundial tem contribuído positivamente com o resultado da balança
comercial”.
Gráfico 4 – Evolução anual da balança comercial brasileira e do agronegócio – 1989 a 2018

Fonte Secex (MDIC), AgroStat Brasil (Mapa) Elaboração: Embrapa/Sire -Março 2019

2.4.1 A importância da pecuária e suas características gerais
Considerando a margem ocupada pela pecuária na economia do país, esta seção
do trabalho se concentra em verificar, na atual conjuntura, como tem-se dado o
desenvolvimento de uma pecuária sustentável e quais são as perspectivas. Esse tema continua
a gerar polêmicas entre os interessados, mas, ao mesmo tempo, tem ganhado mais espaço nas
discussões, o que tem possibilitado o surgimento de novas ideias que visam tornar
compatíveis o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida do homem e do meio
ambiente, sempre levando em conta o bem-estar dos animais de produção, em prol de um
desenvolvimento sustentável.
A cada dia, os métodos tradicionais da pecuária devem ser repensados em nossa
sociedade, considerando seus impactos negativos no meio ambiente e a urgente necessidade
de se reformular os padrões conservadores, para atender às exigências do mercado
internacional, embora o nosso país já seja destaque mundial no setor agropecuário, como já
vimos anteriormente. “Conciliar a produção agrícola com a preservação dos recursos naturais
é um desafio que cada vez mais tem mobilizado a pesquisa agropecuária” (EMBRAPA, 2019,
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p.1).

“É

fundamental

harmonizar

ecologia

com

desenvolvimento”.

(VARIJAKSHAPANICKER et al., 2019, p.39).
“A agropecuária é um dos poucos setores, no país, que apresenta diagnóstico
detalhado de seu cenário de emissões de gases e oportunidades de mitigação.”
(BUNGENSTAB et al., 2019, p.15). Não se pode negar também que a atividade agropecuária
ocupa grande área territorial do Brasil, aproximadamente 20% do nosso território, segundo
dados da Organização WWF-Brasil43 (2015), e contribui para a geração de empregos e renda
para milhões de cidadãos brasileiros.
De acordo com Malafaia et al. (2019), a cadeia da carne bovina movimenta cerca
de US$ 167,8 bilhões/ano, gera 7 milhões de empregos, arrecada em impostos US$ 16,5
bilhões e fatura US$ 42 bilhões para os frigoríficos.
Na definição dos referidos autores:

A cadeia produtiva de carne bovina é um conjunto de componentes interativos, com
diferentes sistemas produtivos, fornecedores de serviços e insumos, indústrias de
processamento e transformação, distribuição e comercialização de produtos e
subprodutos, e seus respectivos consumidores finais.
O processo de produção de carne tem seu início no setor de insumos, que representa
as empresas de bens e serviços na área de nutrição, manejo, genética e sanidade.
Após, tem-se os setores produtivos, que reúnem as unidades de produção
fornecedoras das matérias-primas iniciais. Os frigoríficos transformam a matéria–
prima em produto acabado, sendo os responsáveis pelo avanço do produto final em
direção ao consumidor por meio da distribuição para o segmento de varejo. A
missão desse segmento é disponibilizar o produto final, carne bovina, de forma
apresentável, higiênica e em formato útil ao consumidor. (MALAFAIA et al., 2019,
p.118)

Como é do conhecimento geral, é imputada a essa atividade a contribuição no aumento
das emissões dos gases de efeito estufa (GEE) e, consequentemente, a alteração do clima no planeta,
que tem provocado aumento significativo das temperaturas. Daí advém a necessidade de encontrar
alternativas viáveis na redução dessas emissões, que causem menor impacto ambiental, por meio da
adoção de medidas e estratégias de mitigação que possam equilibrar a balança do crescimento
econômico, via sustentável, e a proteção ambiental, conforme se considera a seguir.

Com o aumento da conscientização global sobre as mudanças climáticas e estudos
indicando que o gado é um dos contribuintes de gases efeito estufa, degradação
ambiental e perda da biodiversidade, vários esforços conjuntos foram direcionados a
desenvolver e/ou garantir a sustentabilidade dos sistemas pecuários que prestam
serviços econômicos e ecossistêmicos sem comprometer a integridade, saúde e bem-

43

O WWF-Brasil é uma organização da sociedade civil brasileira, de natureza não governamental e constituída
como associação civil sem fins lucrativos que trabalha em defesa do meio ambiente. Disponível em:
https://www.wwf.org.br/wwf_brasil/organizacao/
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estar
futuros
do
meio-ambiente,
dos
(VARIJAKSHAPANICKER et al., 2019, p. 39)

humanos

e

animais.

Entre as soluções sugeridas para garantir a sustentabilidade na produção pecuária,
visando reduzir a intensidade de emissão dos gases de efeito estufa, está a criação de dietas
sustentáveis animais. Desenvolvidas por cientistas no campo animal, são baseadas em dados
nutricionais e novas estratégias de saúde e gestão, levando-se em consideração,
principalmente, a fisiologia animal. Essas dietas, segundo os pesquisadores, seriam rentáveis,
éticas e socioculturalmente aceitáveis, por possibilitarem um ambiente mais favorável.
(VARIJAKSHAPANICKER et al., 2019, p. 40).
O Brasil vem mantendo destaque nesse mercado e permanece nas primeiras
posições no setor produtivo da pecuária. O rebanho bovino nacional é o segundo maior do
mundo, perdendo apenas para o da Índia. Nosso país continua sendo o líder no ranking
mundial em exportação de carne. O mercado interno também é bem expressivo e absorve em
torno de 38 quilos per capita (CAMPOS, 2015). Os gráficos a seguir, divulgados pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, comprovam
essa realidade.
Gráfico 5 – Carne bovina: Produção e rebanho bovino

Fonte: USDA
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Gráfico 8 – Carne bovina: exportação e importação

Fonte: USDA

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
(FAO, s.d.), o aumento acelerado da atividade pecuária tornou a América Latina o maior
exportador de carne bovina e aves no mundo, representando 45% do PIB agrícola da região.
Juntos, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Equador e Bolívia representam mais
de 30% da produção global de carne. Diante desse crescimento, surge a urgência em se
implantar práticas sustentáveis de produção, para evitar a alta pressão sobre os recursos
naturais da região e sobre o meio ambiente. As previsões atuais são de que, nos próximos 20
anos, o consumo de carne dobrará, o que faz aumentar as preocupações com os impactos
ambientais decorrentes desse volume. (FAO, s.d.).
A FAO mostra, ainda, que cerca de 70% das áreas de pastagens da América
Latina e do Caribe estão em processo de degradação em diferentes graus. Os ecossistemas da
Amazônia no Brasil, do Chaco, na Argentina, Paraguai, Bolívia, áreas áridas e semiáridas da
Argentina e do Chile são as regiões mais sensíveis à expansão da fronteira agropecuária.
Diante do exposto, assim se manifesta a FAO:

Medidas decisivas devem ser adotadas para que o crescimento do setor seja
realizado de forma ambientalmente sustentável e que possa, ao mesmo tempo,
contribuir para diminuir o impacto das alterações climáticas, reduzir a pobreza e
melhorar a saúde humana.
O desmatamento causado pelo aumento dos sistemas extensivos de pastagens em
certas regiões é uma característica comum nos países da América Central e do Sul.
No entanto, há estratégias tecnológicas e de manejo para se intensificar a produção
pecuária de forma sustentável e evitar o desmatamento e expansão da fronteira
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pecuária. Ou seja, o setor pode desempenhar um papel fundamental na mitigação das
alterações climáticas.
A FAO promove práticas como o plantio direto de culturas em áreas de pastagens
degradadas e implementa sistemas que integrem a agricultura, a pecuária e a
silvicultura, como alternativas viáveis de recuperação de áreas degradadas, para
desenvolver uma pecuária sustentável e promover a intensificação sustentável da
produção. (FAO, s.d.).

Nesse sentido, avalia-se que é possível atenuar os impactos negativos do
segmento pecuário sobre o meio ambiente, sem perder o potencial de produtividade, e, para
isso, tecnologias inovadoras devem ser desenvolvidas e aplicadas no auxílio às práticas
sustentáveis.

2.4.2 As perspectivas para uma produção sustentável na pecuária
Considerada um dos grandes desafios ambientais da atualidade, a pecuária
sustentável vem ganhando, ao longo dos últimos anos, cada vez mais espaço para debates, no
setor do agronegócio no país, embora permaneça a dúvida sobre a sua efetividade. Trata-se de
um segmento em contínua expansão, com as suas peculiaridades, e retrata uma realidade na
qual se busca o esforço conjunto dos vários atores envolvidos, para atenuar os efeitos
prejudiciais da pecuária tradicional no meio ambiente. Para a organização WWF “é possível
produzir com pouco impacto sobre o meio ambiente e manter a rentabilidade para o
pecuarista”. (CAMPOS, 2015, p.1).
Se a tendência é o aumento da produtividade, torna-se fundamental a
implementação de políticas públicas que acompanhem o desenvolvimento sustentável no setor
pecuário, para que os recursos naturais sejam cada vez mais conservados, na busca pela
preservação dos agroecossistemas. Não se pode olvidar que as políticas comerciais (acordos
comerciais) influenciam, de forma considerável, a dinâmica dos mercados mundiais de carne.
(FAO, 2019).
Serve de exemplo para a pecuária sustentável em nosso país o estado do Mato
Grosso do Sul, na região do Pantanal, que possui 21 milhões de cabeças de gado, o que
corresponde a uma faixa de 10% da criação bovina do país. “O que proporcionou esse avanço,
com a adoção de técnicas sustentáveis, foi a mudança de uma cultura pecuarista, que
impactava negativamente o ecossistema, para uma produção responsável”, com o auxílio do
trabalho conjunto realizado desde 2004, entre a organização WWF-Brasil, a Associação
Brasileira de Pecuária Orgânica (ABPO), a EMBRAPA-Pantanal e o Grupo de Trabalho de
Pecuária Sustentável (GTPS). (CAMPOS, 2015, p.1).
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No que se refere à adoção de práticas sustentáveis na cadeia produtiva da
pecuária, vale trazer à baila experiências vivenciadas por outros países como o Paraguai, onde
essas ações já são bastante disseminadas, embora ainda haja muitos desafios a superar, entre
os quais o de “buscar apoio para que a atividade ganhe escala”. (CAMPOS, 2015, p.1).
Outra interessante contribuição positiva para o meio ambiente que se deve
enfatizar e diz respeito à produção de animais é a reciclagem animal. De acordo com a
Associação Brasileira de Reciclagem Animal (ABRA, 2019, p.11), consiste em “uma
atividade realizada em todo o mundo, indispensável para a sustentabilidade da cadeia
produtiva de proteína animal”.
Essa atividade possibilita um bom desempenho econômico e traz benefícios
ambientais, já que os resíduos decorrentes do abate dos animais, sejam eles bovinos, suínos,
aves ou pescados, têm uma destinação correta, evitando que sejam dispensados em lixões ou
aterros, ou então incinerados. Defendem igualmente essa ideia da correta destinação para as
carcaças de animais Veschi, Barros e Mandagaran (2010, p.180): “Dentre as ações que são
necessárias para a melhoria das condições ambientais e sanitárias na produção de pecuária, a
correta destruição das carcaças de animais que morrem por diferentes causas na propriedade
rural é uma medida de grande importância”.
O setor de reciclagem animal, conforme informações da Associação Brasileira de
Reciclagem Animal – ABRA, investe na produção de insumos para outras áreas como a
alimentação animal (rações para pets, ração de produção pecuária), agricultura (fertilizantes,
adubos), setor petroquímico (indústria química), saboaria (sabão, sabonetes, desinfetantes),
indústria farmacêutica (cápsulas de medicamentos), construção civil (tintas, resinas), indústria
de beleza (esmaltes, colágenos), indústria automotiva (borrachas) e indústria esportiva
(suplementos para atletas).
Relevante citar esses tipos de indústria, pois existe uma relação direta com o setor
pecuário, já que os resíduos provenientes do abate dos animais constituem matéria-prima para
a fabricação dos produtos já relacionados. Como foi demonstrado anteriormente, o Brasil
encontra-se entre os principais líderes mundiais na produção de carne bovina, suína e aves.
(ABRA, 2019, p. 27). Como reflexo, o nosso país, em 2017, figurou na 6ª posição do ranking
mundial entre os principais exportadores de farinhas de animais terrestres, com um volume de
136.249 toneladas. (ABRA, 2019, p.15).
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) é o responsável
pelas normas que regulamentam esse setor de reciclagem animal, no qual se devem observar a
Lei 1.283/1950, regulamentada pelo Decreto 9.013/2017, o Regulamento da Inspeção
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Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), e a Instrução Normativa
34/2008 do MAPA (2019, p. 27).
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) a reciclagem animal, no campo do
desenvolvimento sustentável, exerce um papel relevante na questão ambiental, visto que
trata-se de uma “atividade de interesse público”. (ABRA, 2019, p. 29). É fundamental dar um
destino correto aos resíduos do abate dos animais, transformando-os em co-produtos
destinados a outros tipos de indústrias.
Sob o ponto de vista da ABRA (2019), as circunstâncias atuais da agropecuária
são favoráveis na medida em que se criou um ambiente responsável, uma fiscalização mais
efetiva e um impacto ambiental bem reduzido com a reciclagem animal, conforme se verifica
a seguir:
Atualmente, o cenário da agropecuária brasileira evoluiu para um ambiente
responsável e com fiscalização crescente. Juntamente com a legislação, essa
realidade contribuiu com a destinação correta dos resíduos de origem animal,
colaborando com a preservação do meio ambiente e com a geração de renda, por
meio da reciclagem animal. Considerado uma solução para esse problema, o setor de
reciclagem animal é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como
um serviço público essencial, inclusive recebendo incentivos governamentais em
alguns países do mundo, como nos casos do Canadá e Estados Unidos.
A reciclagem animal contribui para o tripé da sustentabilidade do país, alcançando a
questão social, ao gerar empregos e um ambiente de trabalho mais salubre aos
envolvidos na indústria da carne. Na esfera ambiental, o setor de reciclagem animal
tem vocação para sua proteção, gerando impacto muito baixo, para não dizer nulo,
devido ao modelo de negócio com política reversa e foco na utilização dos resíduos
da indústria da carne como matéria-prima para produção de novos produtos.
Igualmente, é uma indústria criada em torno da rentabilidade, gerando bilhões de
dólares em todo o planeta, inclusive no Brasil. (ABRA, 2019, p. 97)

Nessa linha da pecuária sustentável, o MAPA, por meio da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), criou um projeto denominado Complexo Multiusuário de
Bioeficiência e Sustentabilidade da Pecuária, com vistas a realizar “pesquisas multidisciplinares
inovadoras que objetivam implantar estratégias para a melhoria da eficiência dos sistemas de produção
pecuária de maneira sustentável”. (EMBRAPA, 2014).

O referido projeto surgiu da demanda global para o aumento da eficiência dos
sistemas produtivos de leite e carne, com baixo impacto ambiental. Conta com a participação
de entes públicos e privados, cujas pesquisas desenvolvidas auxiliam tanto os produtores
quanto as indústrias e governo a ter uma atuação mais dinâmica, eficiente e sustentável.
As pesquisas concernentes a esse projeto são realizadas no Campo Experimental
denominado “José Henrique Bruschi” da EMBRAPA – Gado de Leite, complexo situado em
Coronel Pacheco, Minas Gerais. Entre os seus objetivos, estão:
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Estabelecer métricas de sustentabilidade para os sistemas de produção e nortear
programas de certificação das cadeias produtivas e;
Propor soluções para minimizar os impactos ambientais e agregar valor aos resíduos
gerados pela pecuária. (EMBRAPA, 2014, s. p.).

Existem diversos tipos de sistemas pecuários que variam de acordo com a
disponibilidade de recursos, condições ambientais, contextos sociais e econômicos e outros.
Entre os sistemas pecuários disponíveis, veremos dois sistemas agrícolas mistos que
contribuem de forma significativa na preservação dos ecossistemas.
O potencial de mitigação no segmento da agropecuária pode ser visto, também,
nesses dois sistemas denominados integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e lavourapecuária (ILP), que vem sendo adotados no país, com a finalidade de reduzir o desmatamento
e compensar a emissão de gases do efeito estufa, com o poder de equilibrar a relação entre a
produção e a sustentabilidade, num esforço simultâneo. Esses sistemas de integração são
ações que visam ao desenvolvimento sustentável e que possibilitam reverter ou minimizar os
impactos decorrentes do sistema de produção, contribuindo para o equilíbrio dos
ecossistemas. A EMBRAPA define o sistema ILPF como:

Os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) que integram atividades
agrícolas, pecuárias e florestais na mesma área em cultivo consorciado, em sucessão
ou rotação, buscando efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema,
contemplando a adequação ambiental, a valorização do homem e a viabilidade
econômica (EMBRAPA, 2019, s. p).

Os sistemas integrados lavoura-pecuária (ILP) são considerados “sistemas
agrícolas que integram o cultivo agrícola e a criação de animais em uma única propriedade –
são sistemas de produção que podem aprimorar os meios de subsistência e os indicadores
ambientais nessas paisagens”. (EMBRAPA, 2019, p.1). Esses sistemas de produção
proporcionam vantagens econômicas e ambientais em relação aos sistemas tradicionais
existentes, mas encontram entraves para a sua maior expansão no país tais como custos
iniciais elevados, maior intensidade de manejo, preferências por estilo de vida, acesso
limitado a mercados e restrito a crédito e informações técnicas.
Torna-se fundamental para o sucesso desses sistemas o desenvolvimento de
políticas públicas relacionadas a incentivos financeiros que facilitem o acesso a linhas de
crédito rural para um maior investimento nesse setor, de forma a obter melhorias de
infraestrutura, buscando na ciência e novas tecnologias o auxílio necessário para o seu
crescimento, sem perder de vista a contribuição para o meio ambiente equilibrado.
Complementando esse raciocínio, a EMBRAPA assim se posiciona:
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Neste contexto, os sistemas ILP têm potencial formidável de atender às necessidades
de aumentar a produção de alimentos e a renda dos produtores e, ao mesmo tempo,
reduzir os riscos apresentados pelas mudanças climáticas e pelas flutuações de
mercado, além de reduzir a pegada hídrica e climática da agricultura (EMBRAPA,
2019, p. 2).

Considerada como estratégia, o ILPF funciona “para maximizar efeitos desejáveis
no ambiente, aliando o aumento de produção com a conservação de recursos naturais no
processo de intensificação de uso das áreas já desmatadas no Brasil” (EMBRAPA, 2019,
p.332). Nessa linha de pensamento, para alguns pesquisadores como Mamede et al. (2012, p.
24), o momento que vivemos é propício para se expandir os sistemas de produção em
integração, como o ILPF, em decorrência de uma nova e crescente tendência do mercado em
demandar produtos que tenham levado em conta, durante o curso da cadeia produtiva, fatores
favoráveis ao meio ambiente e sejam socialmente corretos.
Em pesquisas empreendidas pela EMBRAPA (2019), verificou-se que o sistema
ILPF proporciona ganhos de produtividade com mais animais por área, além de renda mais
diversificada, em razão da utilização de uma mesma área para cultura anual de grãos e
silagem e produção de madeira. O referido órgão governamental constatou vários benefícios
da utilização dos sistemas integrados, conforme relacionados a seguir:

- Aumento da produtividade;
- Melhoria das propriedades físicos, químicas e biológicos do solo devido ao
aumento da MOS44;
- Redução da pressão de desmatamento de novas áreas pelo efeito “poupa-terra”;
- Aumento do lucro;
- Redução dos riscos climáticos e;
- Melhoria na qualidade de vida do produtor rural. (EMPRAPA, 2019)

Em razão dessas vantagens apresentadas, tem havido mais divulgação e, assim,
tem crescido a implantação desse tipo de sistema, no país. Conforme dados da EMBRAPA
(2019, s.p) a estimativa é que existam cerca de 15 milhões de hectares que adotam diferentes
sistemas de integração. Para a EMBRAPA (2019) “os sistemas integrados ampliam o
aproveitamento dos fatores de produção e a oferta ambiental das áreas agrícolas entre 90% e
100%, intensificando a eficiência sustentável do uso dos solos nas regiões tropicais”.
Trata-se, é verdade, de um desafio constante criar sistemas de produção fundados
em bases sustentáveis, que atendam aos setores econômico, social e ambiental e,
principalmente, que tenham alcance na redução dos impactos ambientais. Esse Sistema
Silvipastoril apresentado, na concepção de Costa et al. é:
44

Matéria Orgânica no Solo
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um sistema de produção formado por pastagens, animais e componente arbóreo
convivendo em perfeito equilíbrio e harmonia. Esse consórcio constitui uma
extraordinária alternativa de manejo sustentável e visa agregar valor à propriedade e
promover conforto aos animais, além de favorecer a ciclagem de nutrientes no solo e
conservação dos seus recursos naturais.
O sistema silvipastoril torna o ambiente mais estável e traz benefícios para os
animais amenizando os efeitos climáticos negativos. Os arranjos são feitos em
espaçamento e densidade planejada, utilizando-se várias essências florestais, como
teca, mogno, paricá, faveira, dendê, nim indiano, coqueiro, seringueira e outras.
Também se pode aguardar a regeneração natural da floresta. Mais recentemente, o
cultivo de espécies florestais de crescimento rápido, como eucalipto e acácia
mangium, tem sido um investimento atrativo para os produtores. O sistema
silvipastoril pode ser uma opção viável para melhor utilização do solo, bem-estar
animal, aumentar a disponibilidade de produtos madeireiros e não madeireiros,
reverter os processos de degradação e promover a proteção ambiental com equidade
social e econômica. (COSTA et al., p.120-121)

Para finalizar, importante lembrar que a tendência atual no mercado consumidor é
a valorização de produtos que tenham uma “pegada ecológica”, que possam ter rastreadas
toda a sua produção verificando se são derivados de práticas sustentáveis, que lhes confiram
carimbo de certificação. Para a WWF-Brasil, organização sem fins lucrativos e integrante da
rede mundial: WWF (Fundo Mundial para a Natureza), o novo consumidor deve estar
consciente do que consome, ser responsável e sustentável:

Isso significa escolher o que consumir a partir de uma avaliação do impacto gerado
na sociedade e no meio ambiente. Saber de onde vem os produtos, como foram
produzidos e o destino dado aos resíduos (lixo) são algumas atitudes que cada um de
nós pode tomar. Consumo é diferente de consumismo. Não compre por comprar.
Reflita antes de adquirir um produto. (WWF-BRASIL, 2014).

Essa é a mensagem que deve incorporar o cotidiano dos consumidores, no
fortalecimento de um novo padrão de consumo, em que é urgente consumir menos e melhor,
dando preferência por produtos que apresentem rótulos ou critérios de desenvolvimento
sustentável. Isso significa priorizar o consumo responsável, que leva em conta não só o
impacto ambiental como também o impacto social, econômico e na saúde (melhor qualidade
de vida). Assim, na aquisição dos produtos, devem-se considerar alguns critérios tais como:
“certificação de respeito ao meio ambiente ou à biodiversidade, com baixa pegada de carbono,
preocupação com a qualidade de vida e padrões de saúde e, principalmente, a obediência a
certos princípios éticos ou morais”, como o respeito ao bem-estar animal (YOUMATTER,
2019).
Em relação ao bem-estar animal, o próximo capítulo tratará com mais
profundidade desse tema.
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3 BEM - ESTAR ANIMAL
Os debates acerca do Bem-Estar Animal tem-se intensificado nos últimos anos, e a sua
importância vem sendo admitida em várias áreas, em especial, na científica, a qual se baseia
nas características psíquicas dos animais, reconhecendo que são seres sencientes e
conscientes. Essas características relacionadas à sensibilidade e consciência vão ser o alicerce
para se formular os conceitos de bem-estar animal e dos deveres morais que os seres humanos
devem ter para com os animais que vivem sobre seu poder e controle.
Esse tema pode ser visto sob

vários contextos, além do científico, como o

filosófico, o social, o legal, e podem sofrer influências morais, tecnológicas e econômicas,
entre outras. É um assunto que requer uma reflexão aprofundada dependendo da área de
atuação e abrange várias categorias de animais, sejam eles de estimação, de fazendas,
zoológicos, selvagens ou de experimentação. O objetivo primordial é proporcionar melhor
qualidade de vida a esses seres, afastando os maus-tratos, buscando minimizar a dor e o
sofrimento e maximizar o lado positivo dos prazeres e satisfação, com base no conhecimento
de que os animais, assim como os humanos, têm a capacidade de sentir e expressar emoções,
conforme descreveu Charles Darwin, em sua obra intitulada A expressão das emoções no
homem e nos animais.

3.1 O bem-estar animal: origem, conceito e aspectos gerais
Partimos do princípio de que a ciência tem conseguido comprovar a senciência
animal, ou seja, a capacidade dos animais (vertebrados e alguns moluscos) de sentir, que antes
era considerada exclusiva dos seres humanos. Isso quer dizer que os animais são passíveis de
sentir dor, medo, stress, alegria, prazer, entre outros. Esses sentimentos podem ser
manifestados nos animais por expressões perceptíveis, “embora o estudo da expressão seja
difícil devido ao fato de que os movimentos muitas vezes são extremamente sutis e de
natureza efêmera”. (DARWIN, 2009, p.19). Em sua experiência com vários animais e suas
expressões, Darwin concluiu que, em relação aos ruminantes, “o gado e as ovelhas destacamse por exprimir muito pouco suas emoções ou sensações, exceto as de dor extrema”.
(DARWIN, 2009, p.115).
No que se refere às pesquisas realizadas nesse campo das expressões, vale
destacar a posição de Grandin (2010):
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É natural que os humanos olhem para a cara do animal para ver o que estão
pensando porque os homens são primatas, e os primatas usam a cara para se
comunicarem. Alguns antropólogos acham que as expressões faciais são até mais
importantes do que as palavras. (GRANDIN, 2010, p.77)

O reconhecimento da senciência animal é fundamental para o estudo do
comportamento animal e o seu bem-estar. Nesse sentido, surge a etologia, palavra que vem
do grego “ethos” (costume, hábito) e “logos” (estudo). Trata-se de um ramo da biologia,
reconhecido como uma ciência recente que estuda o comportamento animal. O cientista
Konrad Lorenz, no prefácio da obra A expressão das emoções no homem e nos animais, de
Darwin (2010, p.9), definiu resumidamente a etologia como “a biologia do comportamento” ,
já que ela, segundo ele, é mais dependente do enfoque selecionista do que qualquer outra
ciência biológica que ele pudesse citar.
No campo da etologia, trouxe significativas contribuições o etologista e
ornitólogo holandês Nikolaas Tinbergen quando, em 1963, publicou artigo intitulado “Sobre
os objetivos e métodos da Etologia”. Anteriormente, em 1951, ele havia publicado o livro The
Study of Instinct, que também tratava do comportamento animal. Justamente pelo grau de
relevância do seu trabalho sobre o comportamento dos animais foi premiado com o Nobel de
Fisiologia ou Medicina de 1973, juntamente com Karl Von Frisch e Konrad Lorenz.
Importante destacar, ainda, que, dentro da etologia, existe um ramo denominado
etologia aplicada que estuda o comportamento animal em cativeiro. Esse estudo visa
contribuir para o desenvolvimento de ambientes e técnicas de manejo que aumentem o nível
de bem-estar dos animais mantidos em zoológicos, laboratórios de pesquisa científica e em
fazendas de criação, de forma a auxiliar o aumento da produtividade em rebanhos comerciais.
Conforme pressupostos da Agência Nacional de Segurança Alimentar, Ambiental e Saúde
Ocupacional – ANSES( 2018), os progressos obtidos nas pesquisas, no campo da etologia,
mostram cada vez mais a proximidade entre as capacidades psíquicas dos seres humanos e
certas espécies animais..
Paranhos (2002, p.1) acredita que “o estudo do comportamento animal (Etologia)
pode propiciar uma nova perspectiva para o modelo convencional de produção animal,
trazendo luz a situações até agora não consideradas ou pouco compreendidas”,
É fato, pois, que a etologia está intimamente relacionada à avaliação do bem-estar
animal e do meio ambiente em que vive, pois um ambiente inadequado para a manutenção de
um objeto de estudo poderá fornecer dados equivocados, comportamentos estereotipados,
além de prejuízos enormes à integridade física e mental do animal. Esses comportamentos
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estereotipados – as estereotipias – são comportamentos anormais repetitivos, como os define
Grandin:
As estereotipias são extremamente comuns, fáceis de ver, e certamente anormais em
humanos, embora tanto os animais quanto os homens tenham estereotipias normais
em momentos de maior tensão. As que me deixam apreensivo são as contínuas, que
duram horas. As estereotipias realmente intensas, que os animais apresentam muitas
horas por dia, raramente ocorrem na natureza e são freqüentes em humanos com
distúrbios como esquizofrenia e autismo. [...] Animais cativos podem ter
comportamento de automutilação, principalmente os primatas. Entre 10 a 15% dos
macacos rhesus que vivem sozinhos numa jaula passam a se morderem, bater a
cabeça na parede e se estapearem. Na natureza, nunca encontramos os
comportamentos de automutilações tão graves. Portanto, se os vemos em cativeiro,
significa que algo vai mal. (GRANDIN, 2010, p. 20-21)

Em seus estudos mais recentes, Grandin mostra que:
[...] as estereotipias são anormais, mas não se pode supor automaticamente que um
animal estereotipado não tem bem-estar naquele momento ou que um que não as
possui tem bem-estar. Um animal com estereotipias pode ter maior bem-estar do que
outro que não as possui. O comportamento repetitivo anormal significa uma das três
situações: o animal está sofrendo naquele instante ou o animal penou no passado,
mas não está padecendo no momento ou o bem-estar atual do animal pode não ser
ótimo, mas ele está em melhor estado do que outros que vivem nas mesmas
condições e que têm estereotipias. (Ibidem, p. 25)

Por meio da análise do comportamento, busca-se entender a maneira como cada
espécie age e se relaciona com o ambiente, seus semelhantes e seus parentes. “Sempre que
possível, as pesquisas de comportamento animal devem começar pela observação”.
(GRANDIN, 2010, p. 247).
O comportamento animal será retomado mais adiante, quando forem tratadas as
conhecidas “cinco liberdades” propostas pelo Comitê Brambell para a avaliação do bem-estar
de um animal.

3.1.1 Origem
No ano de 1964, foi publicado Animal Machines (Máquinas de Animais), de
autoria da jornalista inglesa Ruth Harrison, obra considerada o marco inicial para a questão do
bem-estar animal, cuja abordagem denunciava prática abusiva (maus tratos) na produção
industrial animal (animais em confinamento), atividade que se intensificou após a Segunda
Guerra Mundial, época marcada pela grande escassez de alimentos na Europa. Nesse cenário,
o modelo de produção industrial em larga escala atingiu todos os setores da economia,
inclusive o pecuário. Em repercussão a essa obra, o governo britânico instituiu, em 1965, o
denominado Comitê Brambell (Brambell Report) como uma resposta à pressão popular, já
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que se tornou público o modo como eram criados os animais que dariam origem ao alimento
que chegava às mesas.
Além de investigar a denúncia, o Comitê tinha o objetivo de avaliar o bem-estar
dos animais em sistemas de pecuárias intensivas na Inglaterra, 45 tanto o bem-estar físico
(fisiológico) quanto o mental (comportamental). Como presidente da comissão atuava o
professor Francis Brambell, também pesquisador reconhecido por seus trabalhos na área de
saúde e imunologia.
Com base nas pesquisas e apurações realizadas, concluiu-se que parte dos animais
criados na Inglaterra vivia em espaços insuficientes para que pudessem se deitar, virar ou
esticar os membros. Além desse fato, a comissão também considerou que os animais podiam
experimentar dor, sofrimento e emoções, tais como stress, raiva, medo, apreensão, frustração
e prazer.
Seguiu-se a esse estudo o Relatório da Comissão de Brambell, de 1965, que, além
de enfatizar os sentimentos do animal, passou a incluir o item liberdade de circulação, dando
origem às conhecidas “cinco liberdades”, ou cinco condições para se constatar o bem-estar de
um animal. Isso quer dizer que o animal deve ter o mínimo de espaço para circular, de forma
que lhe seja possível virar-se, levantar-se, deitar-se, esticar os seus membros e realizar
cuidados corporais.
Em 1979, o citado relatório foi formalizado pelo Farm Animal Welfare Council
(FAWC) – Conselho do Bem-Estar dos Animais de Fazenda, em forma de lista, conhecida
como Five Freedoms (Cinco Liberdades):

1) Freedom from hunger and thirst (liberdade de fome e sede): acesso livre a água limpa e a
dieta que mantenha boa saúde e vigor.
2) Freedom from discomfort (liberdade de desconforto): direito a ambiente apropriado.
3) Freedom from pain, injury, or disease (liberdade de dor, injúria ou doença): direito a
cuidados de prevenção ou do pronto diagnóstico e tratamento.
4) Freedom to express normal behavior (liberdade para expressar comportamento normal):
direito a espaço, ambiente e companheirismo.
5) Freedom from fear and distress (liberdade de medo e experiências mentais conscientes).

45

Produção animal intensiva significa fazendas muito grandes para a criação de animais de abate ou produção
de ovos em espaços muito pequenos, em comparação com as fazendas tradicionais. (GRANDIN, 2010, p.7).
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Essas “cinco liberdades” fornecem um conjunto de princípios ou critérios a ser
utilizado na avaliação prática, para se alcançar o grau ideal de bem-estar animal. De acordo
com a Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar animal do Conselho Federal de Medicina
Veterinária, “um animal com alto grau de bem-estar, é aquele que tem boa saúde e que pode
expressar seu comportamento natural. O comportamento natural de um cão, por exemplo,
inclui cavar; o de um porco, fuçar; o de um pássaro voar, e assim por diante”. (CFMV, 2020).
Para Grandin, essas cinco condições avaliativas do bem-estar animal referem-se a
boas condições físicas: livre de fome e de sede, livre de desconforto, livre de dor, maus-tratos
e doenças; e as boas condições mentais: livre para expressar seu comportamento normal e
livre de medo e tristeza. A autora entende que o ponto chave do comportamento é interpretar
as emoções dos animais, de forma a ativar as emoções positivas reduzindo as negativas. “As
emoções vêm em primeiro lugar. É preciso ir ao cérebro para entender o bem-estar animal”.
(GRANDIN, 2010, p. 7-9).
E sobre as melhores condições de vida animal, observa a autora:

Penso que a melhor maneira de criar boas condições de vida para qualquer animal,
seja cativo num zoológico, seja um animal de fazenda ou de estimação, é criar um
programa de bem-estar baseado no sistema emocional cerebral. Minha teoria é que o
ambiente em que os animais vivem deve ativar as suas emoções positivas tanto
quanto possível, e não as negativas mais do que o necessário. Se entendermos
corretamente as emoções dos animais, teremos menos problemas de comportamento.
(Ibidem)

O ideal é disponibilizar mais liberdade aos animais, para que se comportem
normalmente, de maneira a satisfazer as suas emoções básicas. Algumas pesquisas na
neurociência e na área do comportamento animal admitem que as emoções influenciam o
comportamento. Contudo, se não houver condições para os animais agirem de forma natural
“é preciso pensar num meio de satisfazer a emoção que motiva seu comportamento, dando-lhe
outras coisas que fazer. O foco deve estar na emoção e não no comportamento”. (GRANDIN,
2010, p.9)
O relatório de Brambell foi fundamental para identificar a importância da etologia
para o desenvolvimento do movimento moderno de bem-estar animal. Além do mais, as
“cinco liberdades” consistem em uma estrutura de avaliação de cunho operacional, sendo
indispensáveis para criar uma situação favorável e mais confortável para os animais na
pecuária intensiva.
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Embora as “cinco liberdades”, assim denominadas pelo Comitê Brambell, tenham
surgido, a princípio, para melhorar o bem-estar de animais de produção, aplicam-se a todos os
animais nos mais diversos contextos nos quais estejam inseridos, como os animais utilizados
em experimentos em laboratório para pesquisas de medicamentos, cosméticos, animais em
cativeiro, os silvestres e os domésticos.
Após a publicação do Relatório Brambell (1965), avanços nas áreas científicas e
jurídicas possibilitaram o reconhecimento de que os animais têm habilidades psíquicas. Foi
ampliada a consideração relativa à noção de estado mental positivo e a satisfação das
expectativas dos animais, como se encontra em ANSES (2018):

Também precisamos saber o que o animal deseja experimentar ou evitar, bem como
avaliar seu estado mental. Estamos nos movendo aqui para levar o animal em
consideração como um indivíduo com suas próprias motivações, preferências e
expectativas. (ANSES, 2018, p. 20, tradução nossa).46

Os responsáveis por animais, sejam eles fazendeiros, criadores, funcionários de
zoológicos ou tutores de animais de estimação, precisam ter em mente um conjunto de
orientações fáceis de aplicar para proporcionar um bem-estar mental, aplicável a qualquer
animal, em qualquer situação. “O correto é estimular as emoções positivas como BRINCAR e
a BUSCA47 e evitar, sempre que possível, as emoções negativas de RAIVA, MEDO e
PÂNICO”. (GRANDIN, 2010, p.29). Essas emoções positivas ou negativas serão percebidas
observando-se o comportamento do animal o qual poderá revelar se o ambiente em que vive é
bom ou não. Reforçando, a ciência tem reconhecido que é necessário aos animais
experimentar emoções positivas como fator preponderante para o bem-estar animal.

3.1.2 Conceito
Existem diversas definições para o bem-estar animal, as quais podem sofrer
influência sociocultural e ter variações de acordo com o contexto em que forem aplicadas: no
46

Il nous faut aussi savoir ce que l’animal veut vivre ou veut éviter, ainsi qu’évaluer son état mental. On évolue
ici vers la prise en compte de l’animal en tant qu’individu avec des motivations, des préférences et des attentes
qui lui sont propres.
47

BUSCA: Dr. Panksepp diz que BUSCA é “o impulso básico para procurar, investigar e dar sentido ao
ambiente”. A BUSCA é sempre de alguma coisa que ainda não se tem, seja comida, abrigo, presentes de Natal
ou um entendimento do bem-estar dos animais. A BUSCA é uma emoção muito prazerosa, significa emoções
positivas de desejo, anseio ou curiosidade por alguma coisa. O sistema BUSCA pode vir a ser um motor
emocional de amplo espectro, que produz motivações tanto positivas quanto negativas para o animal se
aproximar ou evitar. (GRANDIN, 2010, p. 12-13).
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campo científico, produtivo ou outros. Trata-se de uma ciência complexa e multidisciplinar.
Gradualmente, novos conceitos foram sendo introduzidos, no sentido de melhor esclarecer,
completar, aprimorar ou renovar os já existentes. Quando surgiram os primeiros conceitos de
bem-estar animal, na década de 1960, esse bem-estar era definido pelo estado de saúde do
animal.
No entanto, embora a noção de bem-estar seja comum, as abordagens se
diferenciam, com base nas espécies existentes, nas características individuais e em diferentes
estruturas das relações homem-animal. Assim, “o bem-estar pode, portanto, ser definido como
um conceito comum a todos os usos dos animais, mas cuja implementação é específica para
cada um”. (ANSES, 2018, p.12).
De acordo com o Comitê Brambell, o “Bem-Estar é um termo amplo, que abrange
tanto o estado físico quanto o mental do animal”. Esse termo acabou por se estabelecer como
um conceito-chave na luta pela maior proteção aos animais, tendo se estendido a todas as
espécies e categorias, embora tenha surgido em resposta aos problemas verificados nas
condições de criação, nos sistemas industriais e intensivos de produção animal.
De forma genérica, o Bem-Estar (BEA) se refere à qualidade de vida de um
animal, se ele está com boa saúde, se suas condições física e psicológica são adequadas e se
pode expressar seu comportamento natural (World Animal Protection, 2016). “O bemestarismo tem como objetivo melhorar a condição dos animais sob a responsabilidade dos
seres humanos e, em especial, dos animais de produção”. (ANSES, 2018, p.7).
A doutrina descreve o que é bem-estar animal e o relaciona com a qualidade de
vida das espécies. Contudo, as definições são diversificadas, em razão da existência de várias
espécies nos setores de criação, o que exige que os conceitos sejam ajustados de acordo com
cada uma delas. Na concepção do pesquisador Donald Broom (1986), o BEA é definido pela
capacidade do animal em se adaptar ao seu meio ambiente, algo que pode ser mensurado,
como se observa:

O bem-estar é uma qualidade inerente aos animais, e não algo dado a eles pelo
homem. Na prática, isso significa que ninguém é capaz de oferecer bem-estar a um
animal, mas sim condições para que ele possa se adaptar, da melhor forma possível,
ao ambiente. Quanto melhor a condição oferecida, mais fácil será sua adaptação.
(WORLD ANIMAL PROTECTION, 2016)

Para Tannenbaum (1991) e Fraser (1995), a definição de bem-estar animal referese a uma boa ou satisfatória qualidade de vida que envolve determinados aspectos referentes
ao animal tal como a saúde, a felicidade, a longevidade. Alinhado a esse pensamento, Hughes
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(1976) conceitua o BEA como um estado de completa saúde física e mental, em que o animal
está em harmonia com o ambiente que o rodeia.
A ANSES, por meio do seu grupo de pesquisadores, propôs a seguinte definição
para o bem-estar animal:

O bem-estar de um animal é o estado físico e mental positivo ligado à satisfação de
suas necessidades fisiológicas e comportamentais, bem como suas expectativas. Este
estado varia dependendo da percepção do animal sobre a situação. (ANSES, 2018,
p.16, tradução nossa)48

O Código Terrestre de Saúde Animal da Organização Mundial de Saúde Animal –
OIE prevê, em seu artigo 7.1.1, que o bem-estar animal significa “o estado físico e mental de
um animal em relação às condições em que vive e morre” (OIE, 2019, s.p.). O referido código
ainda dispõe que o bem-estar de um animal pode ser atestado por meio de evidência científica
quando “estiver saudável, confortável, bem nutrido, seguro, for capaz de expressar seu
comportamento inato e se não estiver sofrendo com estados desagradáveis, como dor, medo e
angústia.” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE ANIMAL, 2019).
Importante também considerar que

O bem-estar animal refere-se à "qualidade de vida que um animal individual
experimenta". O bem-estar animal, em sentido amplo, abrange não apenas a saúde e
o bem-estar físico do animal, mas também seu bem-estar psicológico e a capacidade
de expressar comportamentos importantes específicos de sua espécie. O bem-estar
pode ser descrito como satisfatório se os animais estiverem em boa saúde física e
psicológica, se sentirem bem e não sentirem dores, de acordo com as Cinco
Liberdades. (CIWF FRANCE, 2020, tradução nossa)49

3.1.3 Aspectos Gerais
O Bem-estar animal pode ser considerado como multidimensional e “está na
encruzilhada de muitas influências às vezes contraditórias: filosóficas e morais, científicas,
tecnológicas e econômicas, reguladoras e sociais”. (ANSES, 2018, p. 4). Nota-se, pois, que, a
cada dia, esse tema vem despertando maior interesse por parte da sociedade civil quando se
48

Le bien-être d’un animal est l’état mental et physique positif lié à la satisfaction de sés besoins physiologiques
et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie em fonction de la perception de la situation par
l’animal. (tradução nossa)
49

CIWIF FRANCE – “Le bien-être animal fait référence à « la qualité de vie telle qu’un animal individuel en
fait l’expérience ». Le bien-être animal au sens large englobe non seulement la santé et le bien-être physique de
l’animal, mais aussi son bien-être psychologique et la possibilité d’exprimer les comportements importants
propres à son espèce. Le bien-être peut être décrit comme satisfaisant si les animaux sont en bonne santé
physique et psychologique, se sentent bien et ne souffrent pas, selon les Cinq Libertés.”
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constata que os animais são seres sensíveis, conscientes e vulneráveis, capazes de sentir dor e
emoções, como qualquer ser humano.
Essa questão tornou-se primordial no contexto da produção animal e está no
centro das atenções sobre o futuro da criação de animais, pois busca-se hoje proporcionar
melhor condição possível de vida e saúde a esses seres, além de uma morte humanitária. A
qualidade de vida é fundamental nos sistemas industriais e intensivos de produção animal,
conforme observa Del Campo:

O pensamento ocidental alcançou um consenso geral na determinação de critérios
básicos relacionados ao BEA, tais como: “evitar o sofrimento desnecessário” e “se
algo é prejudicial ao ser humano, é provável que também cause danos aos animais”.
(DEL CAMPO, 2016, p. 94)

A referida autora ressalta que, a partir de 1992, houve uma reviravolta na relação
com os animais, quando estes passaram a ser considerados seres sencientes. Nesse ponto, há
de ressaltar os recentes avanços científicos sobre a consciência animal. A partir daí, o bemestar passou a ser exigido no ato de definir políticas nos setores da agricultura, pecuária,
pesquisa, transporte e outros. Descreve, ainda, que, nos países desenvolvidos, a
conscientização sobre a importância do BEA se fortaleceu e tornou prioridade, funcionando
como uma ferramenta de pressão sobre o setor pecuário. Além disso, o bem-estar animal deve
ser visto sob uma perspectiva ética e econômica.

A abordagem a partir de uma perspectiva econômica o considera como uma
ferramenta de mercado em que sua importância é baseada no possível efeito
negativo sobre a produtividade, a qualidade e uniformidade do produto obtido. (DEL
CAMPO, 2016, p.94)

De acordo com a ANSES, a preocupação com o bem-estar pode assumir algumas
formas como: “reduzir ou minimizar ao máximo as supostas causas de sofrimento ou
desconforto, ou procurar promover a expressão de comportamentos específicos da espécie,
respeitando determinadas condições ambientais”. (ANSES, 2108, p.7).
O Instituto de Proteção Animal Internacional (VOICELESS)50 faz um trabalho de
levantamentos interativos entre as nações, avaliando, por meio de índices, o desempenho do
BEA de vários países, selecionados entre os maiores produtores de itens de origem animal.
Segundo dados desse Instituto, cerca de 70 bilhões de animais de criação são abatidos,

50

VOICELLESS The Animal Protection Institute. Disponível em: https://voiceless.org.au/. Acesso em 25 jul.
2020.
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anualmente, para consumo humano em todo o mundo. Isso equivale a mais de 191 milhões de
animais por dia, quase 8 milhões por hora ou 2.200 animais por segundo. (VOICELESS, s.d.).
Apurou-se, ainda, que os sistemas industriais de produção causam imenso
sofrimento a um grande número de animais em toda parte do planeta. Isso se dá em razão,
também, da troca de fazendas tradicionais baseadas em pastagens pela agricultura industrial,
entre outros fatores já expostos. A maior parte desses animais é criada e mantida em fábricas,
confinados em galpões ou gaiolas apertados, sujeitos a dietas e ambientes artificiais,
submetidos a práticas e procedimentos que causam dor e sofrimento. Em sistemas de
produção intensivos, quanto maior a densidade de estocagem, maiores os lucros, porém esse
sistema não possibilita atender às necessidades específicas dos animais confinados,
amontoados, desencadeando comportamentos anormais.
A VOICELESS, juntamente com uma equipe internacional de defensores do bemestar animal, uniu forças para produzir o primeiro “Índice de Crueldade Animal Sem Voz”
(VACI), com foco em animais de criação. Esse índice possibilita classificar os países, de
acordo com a natureza, extensão e intensidade da crueldade, associada à produção e consumo
desses animais, em uma amostra de 50 países, que totalizam 80% da população mundial de
animais de produção.
O índice VACI é avaliado com base nas dimensões relativas à crueldade na
produção (producing cruelty), no consumo (consuming cruelty) e sanção (sanctioning
cruelty). Na produção, avalia-se o desempenho do país com base no número de animais de
criação abatidos para alimentação todos os anos (base per capita), levando em consideração as
diferenças de cada país no tratamento e proteção desses animais. No que se refere ao
consumo, verifica-se a atuação do país com base no consumo de animais de criação. Em
relação à sanção, avalia-se o desempenho do país com base nas atitudes sociais e culturais em
relação aos animais de produção, refletindo na qualidade das estruturas regulatórias que
protegem ou não esses animais. (VOICELESS, s.d.).
O Brasil, na escala de índice VACI, relativa à crueldade geral, ficou em 43º lugar
no ranking mundial, o que significa um desempenho muito ruim, devido em grande parte à
sua alta produção e alto consumo de produtos de origem animal.
Em complementação ao índice VACI, é adotado o Índice Mundial de Proteção
Animal – API, da World Animal Protection (WPSA), em que são avaliadas as políticas e a
legislação de bem-estar animal de 50 países. Essa classificação varia de “A” (pontuação mais
alta) a “G”. O Brasil, em 2020, ficou, no ranking global, com o índice “D”. Quanto às
diferenças dos índices API e VACI, o primeiro se concentra na qualidade da legislação e
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regulamentação do bem-estar animal, enquanto o segundo se prende a resultados, fornecendo
estimativas das origens, escopo e intensidade do sofrimento animal induzido pelo homem.
(VOICELESS, s.d.). Segundo a WSPA, “o objetivo da API é avaliar se a sensibilidade animal
foi reconhecida na legislação e explorar as principais proteções legislativas concedidas aos
animais, como a proibição da crueldade animal”.
As avaliações possibilitaram concluir que, nos países desenvolvidos e em
desenvolvimento, as práticas cruéis são restringidas por boas estruturas regulatórias e sanções
mais efetivas. No entanto, somente as boas intenções e os marcos regulatórios não são
suficientes. Foi verificado, também, que os países que adotam dietas à base de plantas e
aqueles em que não foi implantada a agricultura industrial recebem uma pontuação maior na
escala VACI. (VOICELESS, s.d.).

3.2 As condições dos animais de produção frente ao bem-estarismo
De tudo o que foi abordado nos capítulos anteriores, em relação ao homem, à
natureza e aos animais, um tópico nos chama muito a atenção e merece um estudo mais
aprofundado: a situação nos matadouros ou fazendas industriais. Trata-se de um convite para
repensar a nossa relação com os animais, que, na maioria das vezes, passa despercebida.
O desenvolvimento nas áreas da genética, da alimentação, do manejo de rebanho e
projeto de criadouros possibilitou um aumento na produtividade. O foco dos sistemas
industriais intensivos de produção é justamente maximizar a produção e reduzir os custos,
negligenciando as consequências desses avanços científicos e técnicos na qualidade de vida
dos animais de criação. Quando se busca observar uma melhor qualidade na vida desses
animais, as práticas são limitadas e não podem interferir no nível de produção.
Ao longo dos anos, escândalos e denúncias envolvendo abatedouros ao redor do
mundo – e que se tornaram públicos – revelam práticas inadmissíveis ocorridas em locais
reservados ao abate de reses destinadas ao consumo público. Surge, então, a importância de
difundir o abate humanitário. É inaceitável que os animais sejam abatidos enquanto ainda
restam sinais de consciência e morram em grande sofrimento, em meio a convulsões e
espasmos de dor.
Além dos métodos de abate, as condições de vida e o tratamento que são
dispensados a esses animais de criação merecem toda a nossa consideração moral e ética.
“Eticamente analisando, são muito mais urgentes a causa dos animais de abate e a necessidade
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de se pensar na triste realidade deles, pois são bilhões sacrificados todos os anos após uma
vida levada como escravos”. (BRAGA, 2018, p.136).
A ANSES informou que um estudo publicado em 15 de março de 2016, pela
Comunidade Europeia, por meio da EUROBAROMETER51, mostrou que 94% dos cidadãos
europeus atribuem importância ao bem-estar dos animais, e 82% pensam que os animais
devem ser mais bem protegidos do que vem sendo atualmente.
Em continuidade a essa temática, no próximo item, a abordagem se dará sob o
ponto de vista técnico, baseado no trabalho desenvolvido, em campo, pela pesquisadora e
renomada cientista Temple Grandin, que é Ph.D. em ciência animal e professora na Colorado
State University, nos Estados Unidos, especialista em comportamento e bem-estar animal e
pioneira em defesa da qualidade de vida e de métodos menos cruéis no abate de animais.
“Grandin, ativista na luta contra abatedouros cruéis que impõem morte com grande
sofrimento aos animais, procura ensinar a nós, humanos, entender e cuidar dos bichos com os
quais escolhemos conviver”. (O BEM-ESTAR DOS ANIMAIS, 2010, prefácio).

3.2.1 O tratamento conferido aos animais de criação
Durante anos dedicados à pesquisa e projetando instalações e artefatos de
contenção para animais de fazenda, Grandin (2010) chegou à conclusão que nem tudo se
resolve com a tecnologia. O fator do comportamento e da emoção do pessoal que trabalha
com esses animais é determinante na qualidade de vida proporcionada a eles. Cerca de 20%
dos empregados podem manter voluntariamente um bom manejo do gado, mas o restante
precisa de incentivos, uma espécie de bônus, porque o bom tratamento não está adstrito à sua
natureza. Um desses incentivos seria a medição eletrônica do manejo do gado com dedução
ou bônus automáticos na folha de pagamento. Para fazer jus a bônus os empregados teriam
que tratar o gado com calma. Na concepção de Grandin:

Evitar o tratamento brutal é tão difícil quanto controlar a velocidade de carros em
vias expressas. É preciso monitoramento e vigilância constantes. Observei que
algumas pessoas têm prazer em maltratar animais. Essas pessoas nunca deveriam
trabalhar com eles. São como motoristas bêbados com muitas passagens pela
delegacia me que acabam perdendo a licença para dirigir. Mas muitos empregados
que tratam mal os animais não são sádicos por natureza. Apenas não tiveram o
aprendizado e a prática necessários para lidar com os animais de modo que seu
próprio sistema RAIVA não seja superativado ou não têm uma fiscalização contínua
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EUROBAROMETER: são instituições europeias que realizam pesquisas regulares de opinião pública em
todos os Estados-Membros da União Europeia.
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para que apliquem sempre as técnicas de bom manejo que aprenderam (GRANDIN,
2010, p.176)

Na indústria bovina, os programas de incentivo não são implantados com a
intensidade que deveriam, devido à menor interação vertical quando a empresa é proprietária
do animal desde o nascimento até o matadouro. Nesse caso, uma forma de incentivar
financeiramente seria “adotar critérios de seleção como a redução de hematomas, de
ferimentos e de gritaria durante o manejo.” (GRANDIN, 2010, p. 172).
A pesquisadora verificou, ainda, que maus-tratos graves não ocorrem onde há
uma boa supervisão. Os administradores das indústrias e os fazendeiros trabalham
diretamente com os vaqueiros (os que lidam com o gado), e cabe aos dois primeiros oferecer
bom ambiente de trabalho, supervisionar as atividades, ministrar bom treinamento e manter
fiscalização permanente dos trabalhos desenvolvidos pelos vaqueiros.
Para Grandin, as condições nas indústrias tiveram uma significativa melhora,
desde os anos de 1990, e cita um exemplo:
A fiscalização do bem-estar animal exigida pelo McDonald’s, pela Whole Foods e
por outras empresas levaram os administradores a monitorar, avaliar e aperfeiçoar o
comportamento dos empregados. As indústrias mantêm os equipamentos em
melhores condições e estão transferindo ou demitindo empregados que maltratam os
animais. Algumas empresas instalaram câmeras de vídeo, o que resolve o problema
de quem se comporta bem quando sabe que está sendo observado e reverte ao mau
comportamento com os animais quando não há ninguém por perto. (GRANDIN,
2010, p.177).

Uma das dificuldades encontradas é a de eliminar maus hábitos, como gritar com
os animais. Depois que os empregadores aprendem a tratar o gado corretamente, o mau hábito
acaba por retornar quando não há a fiscalização constante do empregador (fazendeiros e
indústria). De acordo com Grandin, isso acontece tanto nas fazendas quanto nos currais de
engorda ou matadouros. “As pessoas não mantêm as melhorias. Muitas vezes percebem que
voltaram gradualmente aos velhos maus hábitos. Chamo a isso de o mal se torna normal.”
(GRANDIN, 2010, p.173).
Em suas experiências nas fazendas, incluindo grandes fazendas pertencentes a
corporações, a pesquisadora deparou muitas vezes com pessoas tentando conter os animais à
força, dando choques e gritando, em vez de utilizar os princípios comportamentais. E
descobriu que os administradores de muitas delas tinham total desconhecimento sobre o
comportamento animal, e, quando detinham certo conhecimento, o entrave era a dificuldade
na mudança de hábitos.
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Os criadores de gado leiteiro e de corte, vaqueiros e demais pessoas que trabalham
com os animais de produção precisam reconhecer, acima de tudo, que o animal é um ser
consciente e que tem sentimentos. O bem-estar desses animais resulta em vantagens também
para o produtor, já que foi documentada, por exemplo, em um matadouro uma economia de
quinhentos a mil dólares por dia depois de ter sido incluído o manejo do gado com calma.
Entretanto, observa Grandin:

Em geral, as pessoas que trabalham na administração não querem saber que uma
prática pecuária amplamente usada é estressante ou dolorosa para um animal. Os
pesquisadores me disseram que é difícil obter financiamento para pesquisas com o
objetivo de mudar rotinas pecuárias. A política administrativa é Não enxergar o mal.
(GRANDIN, 2010, p.170)

Um dos problemas mais graves e corriqueiros na criação do gado de corte, é a
questão dos maus-tratos. Os responsáveis pelos animais e que lidam com eles no dia a dia
impregnam o ambiente com seus gritos, agressões a até mesmo choques elétricos. Diante
dessa situação de estresse, Grandin, com base em uma auditoria sobre o bem-estar animal,
criou os cinco “erros” automáticos que os criadores de gado cometem ao tratarem tão mal os
animais, os quais foram encaminhados para o American Meat Institute, em 1997:

a) bater ou espancar o animal;
b) arrastar animais vivos;
c) conduzir propositadamente os animais para ficarem uns em cima dos outros;
d) enfiar aguilhões e outros objetos em partes sensíveis do animal e;
e) bater propositadamente portões nos animais. (GRANDIN, 2010.p.144).

Como complementação aos erros apontados por Grandin (2010, p.145), o cientista
australiano Paul Hemsworth, que pesquisou o medo no gado, relacionou cinco estímulos
moderados que assustam o gado:

- gritar com o animal
- aparecimento súbito de um humano no campo visual do animal
- humano “se avantajar” sobre o animal
-movimentos rápidos (carros, bicicletas, predadores como lobos)
- movimentos repentinos (galho caindo de árvore; qualquer movimento inesperado
seja rápido ou lento).( HEMSWORTH, 2007 apud GRANDIN, 2010, p.145)

Diante dessas práticas que não devem ser adotadas a nenhum animal, o mínimo
que se espera de um criador/produtor é atribuir aos animais que estão sob os seus cuidados e
guarda, um tratamento com base nessas listas, sabendo como se comportar diante deles. As
vacas percebem quando alguém está com raiva e se assustam facilmente, devido ao “seu
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sistema nervoso ser sintonizado para detectar ameaças em potencial”. (GRANDIN, 2010,
p.146).
Na avaliação prática do bem-estar animal, outro problema encontrado por Grandin
(2010) foi o abuso da biologia pelos criadores de vacas. O exagero cometido na seleção para a
produção de leite acabou por criar um animal fraco e frágil, cuja criação tornou-se mais
difícil. Surge daí uma diferença marcante entre as vacas leiteiras que pastam e as que ficam
enclausuradas e jamais saem de um estábulo. As primeiras, ao contrário das segundas,
apresentam melhor forma física e emocional.
Foer (1977), com relação aos problemas observados na produção animal
industrial, aduz que:

[...] a criação industrial é difícil de definir, mas fácil de identificar. Num sentido
estrito, é um sistema de cultura intensificada e intensiva, no qual os animais – com
freqüência abrigados às dezenas ou mesmo às centenas de milhares – são
geneticamente preparados, têm mobilidade restringida e recebem como alimentação
uma dieta não natural (que inclui e quase sempre várias drogas, como
antimicrobianos.
[...] Mais do que qualquer conjunto de práticas, a criação em escala industrial é um
modelo mental: reduzir os custos de produção a um mínimo absoluto e ignorar
sistematicamente ou “externalizar” outros custos, como degradação ambiental,
doenças humanas e sofrimento animal. Por milhares de anos, proprietários rurais
ganharam sua sobrevivência usando processos naturais. A criação em escala
industrial considera a natureza um obstáculo a ser vencido. (FOER, 1977, p. 40)

O lado obscuro das criações industriais esconde a verdadeira realidade de
tratamento dos animais de produção, com prática de crueldades absurdas e desnecessárias,
cujo único objetivo é aumentar a produtividade, reduzindo os custos, em detrimento do bemestar desses seres. A conscientização pública dessa situação é determinante para que o bemestar seja observado, atendido e praticado, pois é errado sob vários aspectos (morais, éticos,
etc.) tratar mal os animais, infligindo-lhes dor e sofrimento, no seu curto período de vida.
Além disso, essas ações configuraram um mau negócio sob o ponto de vista econômico.

3.3 Legislação Internacional: o bem estar para todos os animais
A União Europeia (UE), em matéria de bem-estar animal, adota uma visão global
estratégica, com regras gerais para os animais de produção e exigências normativas
relacionadas a acomodação, transporte, abate e outros. A sua Comissão (responsável também
pelas inspeções oficiais) e os Estados Membros elaboram diretrizes e formulam
recomendações para melhorar a gestão da política do BEA. As principais legislações da UE,
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consideradas uma das mais rigorosas do mundo, em matéria de bem-estar dos animais de
criação, versam sobre a proteção de animais em matadouros (1977, atualizada em 1993 e
2013), a proteção de animais durante o transporte (1977), a proteção de galinhas poedeiras
(1986, atualizada em 1999), a proteção de bezerros e porcos (1991, consolidada em 2008) e a
proteção geral de todos os animais de fazenda, datada de 1998.
De acordo com a UE, o setor pecuário representa 45% da atividade agrícola da
Comunidade Europeia e gera um faturamento em torno de 168 bilhões de euros por ano e
representa cerca de 4 milhões de empregos. Há, ainda, outras indústrias que dependem dessa
atividade para a sua sobrevivência, como a de ração animal e processamento de leite e carne,
que geram um faturamento anual de aproximadamente 400 bilhões de euros. Foi observado
que os padrões mais rígidos de bem-estar animal auxiliaram na melhoria da produtividade e
na qualidade do produto, assim como na imagem das fazendas de produção. (UE, 2018, p.17).
Entre as questões abordadas na legislação da UE, estão a delimitação de um
espaço mínimo para os animais se movimentarem e expressarem seus comportamentos, a
redução do número de animais a serem transportados, evitando a sobrecarga, as paradas
durante as viagens para que os animais possam descansar e os cuidados necessários durante as
operações de abate, cuja falta pode comprometer a eficácia dos métodos de atordoamento.
Ressalta-se que todos os métodos utilizados durante esse processo de abate devem cumprir os
regulamentos de proteção aos animais.
A União Europeia registra inúmeras Diretivas que abrangem várias categorias de
animais, como a 1999/22/CE, que trata de proteger a fauna selvagem e conservar a
biodiversidade, prevendo a adoção de medidas pelos Estados-Membros para o licenciamento
e a inspeção de zoológicos na Comunidade. A Diretiva 2010/63/EU dispõe sobre a proteção
dos animais utilizados para fins científicos.
A Diretiva 1999/74/CE, de 20 de julho de 1998, estabelece, por sua vez, as
normas mínimas relativas à proteção das galinhas poedeiras. Dando continuidade à linha dos
animais de produção, está a Diretiva 98/58/CE relativa à proteção dos animais nas
explorações pecuárias. Em uma leitura minuciosa dessa diretiva, destacam-se alguns artigos
importantes na proteção desses animais, como se apresenta a seguir:
Art.3º Os Estados-membros tomarão disposições para que o proprietário ou detentor
tome as medidas adequadas para assegurar o bem-estar dos animais aos seus
cuidados e para garantir que não lhes sejam causados dores, lesões ou sofrimentos
desnecessários.
Art.4º Os Estados-membros assegurarão que as condições em que os animais (que
não os peixes, répteis e anfíbios) são criados ou mantidos observem o disposto no
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anexo, tendo em conta as diferentes espécies e o seu nível de desenvolvimento,
adaptação e domesticação e as suas necessidades fisiológicas e etológicas, segundo a
experiência e os conhecimentos científicos.
[...] Art.6º
1. Os Estados-membros assegurarão que a autoridade competente efetue inspeções a
fim de garantir a observância da presente diretiva. Essas inspeções podem ser
efetuadas em simultâneo com controles realizados para outros fins.
[...] Art.10 Os Estados-membros porão em vigor as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas, incluindo eventuais sanções, necessárias para dar
cumprimento à presente diretiva. [...] (EUR-LEX, s.d.).

A Diretiva 98/58/CE, em seu bojo, traz um Anexo, com 20 itens, em que são
tratadas disposições relevantes concernentes a: aspectos relacionados aos recursos humanos;
constantes inspeções; registros de animais em tratamento e o número de mortos, por um
período mínimo de três anos; garantia da liberdade de movimentos, mesmo quando os animais
estão presos ou amarrados; instalações e alojamento; condições para os animais serem criados
ao ar livre, assim como o funcionamento do equipamento automático ou mecânico,
alimentação, água e outras substâncias, além de tratar das mutilações e dos processos de
reprodução.
Entre as principais diretivas, relativas aos animais de produção, a Diretiva
91/630/CEE disciplina as normas mínimas de proteção aos suínos, e a Diretiva 91/629/CEE
dispõe sobre as normas mínimas de proteção dos vitelos. O Conselho da União Europeia
tratou de disciplinar a proteção dos animais no abate e/ou ocisão52, com a publicação da
Diretiva 93/119/CE, de 22 de dezembro de 1993, cujo objetivo se concentra em estabelecer
normas mínimas comuns para a proteção dos animais no abate ou ocisão, com a finalidade de
assegurar uma evolução racional da produção, de forma a atender aos padrões de bem-estar
animal, para que não ocorra dor ou sofrimento desnecessário aos animais. A referida diretiva
se aplica, de acordo com o art.1º, ao encaminhamento, estabulação, imobilização,
atordoamento, abate e ocisão de animais criados e mantidos para a produção de carne ou o
aproveitamento de pele ou de outros produtos e às ocisões para efeitos de luta contra as
epizootias.53
52

Ocisão: ação de matar alguém (homicídio), eutanásia, assassinato. (Dicionário on- line de português).
Disponível em: https://www.dicio.com.br/ocisao/. Acesso em 26 jul. 2020. A diretiva 93/119/CE define como
qualquer processo que provoque a morte de um animal.
53
É um conceito utilizado na saúde pública veterinária para qualificar a ocorrência de um determinado evento
em um número de animais ao mesmo tempo e na mesma região, podendo acarretar ou não a morte. As principais
são: Dengue, Febre Amarela, Febre do Nilo Ocidental, encefalite de Saint Louis, Mayaro, Oropouche,
Chikungunya e Encefalites Eqüinas. (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS). Disponível em:
https://www.saude.go.gov.br/biblioteca/7433-epizootias. Acesso em 26 jul. 2020.
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A Diretiva 93/119/CE retrata a importância no processo de abate de animais,
elencando em seus artigos os requisitos gerais aplicáveis aos matadouros, assim como o abate
e ocisão fora desses locais. Em seu texto, estão previstas as exceções, como no caso de abates
requeridos por determinados ritos religiosos, por serem objetos de métodos especiais.
Contudo, em todos os casos, os animais devem ser respeitados e preservados em sua condição
de vulnerabilidade, tornando-se obrigatória a imobilização de modo a evitar quaisquer dores,
sofrimentos, agitação, lesões ou contusões evitáveis. Entre as proibições, destaca-se o fato de
não poder utilizar o equipamento de atordoamento elétrico como meio de retenção ou
imobilização dos animais ou para obrigá-los a se moverem.
Ao final, em seus Anexos, a citada Diretiva relaciona os critérios específicos
relativos ao atordoamento e a ocisão, além da sangria. Descreve, ainda, os instrumentos e
métodos a serem utilizados, acrescentando os métodos de ocisão como forma de luta contra
doenças e de animais destinados ao aproveitamento da pele.
A Comunidade Europeia também trabalha com regulamentos, e, no sistema de
produção, destaca-se o Regulamento (CE) nº 1/2005, de 22 de dezembro de 2004, que
estabelece regras de proteção dos animais vertebrados vivos, durante o transporte dentro da
UE, e operações afins. O objetivo é melhorar a proteção e o bem-estar dos animais, prevenir a
ocorrência e a propagação de doenças infecciosas entre eles e adotar critérios para se evitar a
dor e o sofrimento aos animais durante o transporte. De acordo com o regulamento, os
profissionais que lidam com esses animais durante o transporte deverá ter um curso de
formação, ministrado pelos organismos acreditados pelas autoridades competentes. A
propósito, as regras desse regulamento são aplicáveis tanto aos transportadores quanto aos
agricultores, comerciantes, centros de agrupamentos e os matadouros.
O referido regulamento prevê, ainda, a rastreabilidade das operações de
transporte, como forma de comprovar que não foram ultrapassados os períodos máximos de
viagem previstos na legislação de bem-estar animal. Quanto aos veículos, devem atender aos
critérios de adaptação dos sistemas de ventilação, mais apropriados para viagens de longa
distância (que exceda às oito horas).
Além do rodoviário e ferroviário, outro meio de transporte que preocupa a
Comunidade Europeia são os navios. Essas viagens se caracterizam por serem muito longas e
transportarem um grande número de animais, o que implica necessidade de estabelecer
medidas e normas específicas para esse tipo de operação.
Entre as condições gerais aplicáveis ao transporte de animais, destacam-se o
fornecimento de água e alimentos, assim como o direito a repouso e intervalos adequados, em
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qualidade e quantidade indicadas para a sua espécie e o seu tamanho. Os animais jamais
poderão ser transportados em situações suscetíveis de lhes causar lesões ou sofrimentos
desnecessários.
No caso do manuseio dos animais, o regulamento é expresso e incisivo nas
proibições, a saber: bater ou dar pontapés nos animais; aplicar pressões em partes
especialmente sensíveis do corpo dos animais, de uma forma que lhes provoque dores ou
sofrimentos desnecessários; suspender os animais por meio mecânicos; levantar ou arrastar os
animais pela cabeça, orelhas, cornos, patas, cauda ou manuseá-los de forma a provocar-lhes dor
ou sofrimento desnecessários; utilizar aguilhões54 ou outros instrumentos pontiagudos e
obstruir voluntariamente a passagem a um animal que esteja a ser conduzido ou levado em
qualquer sítio onde os animais sejam manuseados. (REGULAMENTO (CE) Nº 1/2005 DO
CONSELHO, 2004).
A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), por sua vez, é responsável por
ditar uma estratégia global de bem-estar animal, com o objetivo de melhorar a qualidade de
vida e conceder uma morte digna aos animais, promover o desenvolvimento humano,
socioeconômico, a sustentabilidade e o meio ambiente. A organização se constitui de 180
países-membros, e a sua principal missão é desenvolver padrões internacionais de BEA, com
base no reconhecimento de que os animais são seres sencientes. Também é atribuição da OIE
divulgar informações, prestar assistência e oferecer orientações aos seus membros, coordenar
ações contínuas e promover a cooperação internacional.
Para a OIE, são elementos interligados o bem-estar animal, a saúde dos animais, a
saúde e bem-estar das pessoas, o sistema socioeconômico, o ecológico e a sustentabilidade.
Nos sistemas industriais intensivos de produção animal, o BEA contribui para a melhoria da
produtividade, traz benefícios econômicos e alimentares, proporcionando maior segurança
alimentar e prosperidade econômica.
A estratégia da Organização Mundial de Saúde Animal está baseada em quatro
pilares: o desenvolvimento de normas de BEA, o estímulo à parte educacional, a criação de
programas de comunicação entre governos, setores privados e sociedade e a implementação
de normas de políticas direcionadas ao bem-estar animal, apoiadas em estudos científicos e
considerações éticas, desde que respeitadas as particularidades de cada região. Em
complemento a esses quatro pilares, a OIE tem como referência para o bem-estar animal as
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Aguilhões são pontas de ferro que, fixadas na extremidade de um bastão, são usadas para perfurar bois.
(Dicionário on- line de português). Disponível em: https://www.dicio.com.br/aguilhao/. Acesso em 26 jul. 2020.
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denominadas “cinco liberdades”, as quais constam no artigo 7.1.2 do Código Terrestre de
Saúde Animal :
2. Que as “cinco liberdades” reconhecidas internacionalmente (liberdade de fome,
sede e má nutrição; de medo e angústia; de desconfortos físico e térmicos; de dor,
prejuízo e doença; e liberdade para expressar modelos normais de comportamento)
forneçam valiosa orientação em bem-estar animal. (OIE, 2017)

Outros importantes princípios norteadores para o bem-estar animal estão dispostos
no mencionado artigo 7.1.2.

1. Que existe uma relação crítica entre saúde e bem-estar animal;
[...]
5. Que o uso de animais na agricultura, educação e pesquisa, e para companhia,
recreação e entretenimento, tenha grande contribuição para o bem-estar das pessoas;
6. Que o uso de animais traga uma responsabilidade ética para assegurar o bem-estar
destes na maior extensão praticável;
7. Que melhorias do bem-estar animal na fazenda possam frequentemente melhorar
a produtividade, e segurança alimentar, e, portanto, permitir benefícios econômicos.
(OIE, 2017)

As bases científicas que fundamentam as recomendações da OIE estão elencadas
no artigo 7.1.3, conforme se vê nos itens 3 e 4 do Código Terrestre de Saúde Animal:

3. Algumas medidas de bem-estar animal envolvem avaliar o grau da função
prejudicada associada a lesões, doença e má nutrição. Outras medidas fornecem
informações sobre as necessidades dos animais e estados afetivos, como fome, dor e
medo, muitas vezes medindo a força das preferências, motivações e aversões dos
mesmos. Outras avaliam as alterações ou efeitos fisiológicos, comportamentais e
imunológicos que os animais apresentam em resposta a vários desafios;
4. Tais medidas podem levar a critérios e indicadores que ajudam a avaliar como
diferentes métodos de manejo de animais influenciam seu bem-estar. (OIE, 2017)

O artigo 7.1.4 do referido Código é o mais expressivo, ao relacionar
expressamente os princípios gerais para o bem-estar dos animais em sistemas de produção. O
seu texto contempla entre outros pontos: a seleção genética, que sempre deverá levar em conta
a saúde e o bem-estar dos animais; o ambiente físico, que tem de ser adequado às espécies de
modo a minimizar o risco de lesões e transmissão de doenças ou parasitas aos animais,
possibilitando um descanso confortável, uma movimentação segura, mudanças posturais
normais e oportunidade para realizar tipos de comportamentos naturais que os animais são
motivados a realizar.
Com efeito, outro tópico de relevância no referido artigo diz respeito à
alimentação dos animais, que devem ter acesso a ração e água suficientes, de acordo com a
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idade e as necessidades, de forma a manter a saúde e a produtividade normais e evitar a fome
prolongada, a sede, a desnutrição ou a desidratação. As doenças e parasitas devem ser
prevenidos e controlados, tanto quanto possível, por meio de boas práticas de manejo. Quanto
ao manuseio de animais, ele não deve causar ferimentos, pânico, medo duradouro ou estresse
evitável. Em suma, tanto os proprietários como os manipuladores devem ter o mínimo de
habilidade e conhecimento para garantir que os animais sejam tratados com todos esses
princípios elencados no Código Terrestre de Saúde Animal.
O Código Sanitário de Animais Terrestres da OIE apresenta, no seu artigo 7.3.12,
as características das diferentes espécies, entre as quais estão as particularidades dos bovinos
transcritas a seguir. Esse conhecimento torna-se primordial e eficaz quando se trata de bemestar na criação desses animais:
Os bovinos são animais sociáveis e podem ficar nervosos se separados do grupo. A
ordem social é geralmente estabelecida na faixa dos dois anos de idade. A mistura
de grupos diferentes altera a ordem estabelecida e pode dar lugar a comportamentos
agressivos até que se restabeleça uma nova ordem social. A aglomeração de bovinos
também pode favorecer a agressão, pois os animais necessitam de espaço próprio. O
comportamento social varia com a idade, raça e sexo; os animais da raça Bos indicus
ou produto do cruzamento com esta raça costumam ter um temperamento mais
nervoso que as raças europeias. Quando transportados em grupos, touros jovens são
relativamente brincalhões (tendem a empurrar e forçar os outros animais), mas com
a idade mostram mais agressividade e determinação em defender seu território. Um
touro adulto deve ter um espaço próprio mínimo de seis metros quadrados. As vacas
com crias possuem um comportamento muito protetor, o que torna perigoso o
manejo de bezerros na presença das mães. Os bovinos tendem a evitar passagens ou
vias sem saída. (OIE, 2017)

3.4 Legislação pátria e o bem-estar animal
O nosso ordenamento jurídico prevê medidas de proteção aos animais,
oficialmente, desde o ano de 1934, quando foi publicado o Decreto Federal nº 24.645. A
Constituição de 1988, ainda vigente, também contempla, em seu artigo 225, a proteção da
fauna e da flora. Quanto aos órgãos públicos e governamentais encarregados de proteger os
animais, a função é atribuída ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), que, por meio da Coordenação de Boas Práticas e Bem-Estar Animal (CBPA),
“busca estimular o desenvolvimento e o conhecimento técnico sobre o BEA, de forma a
promover o aprimoramento das normas nacionais em parceria com outras unidades” desse
Ministério. (MAPA, 2016).
Mais especificamente no setor agropecuário, destacam-se: a Lei de Política
Agrícola, que estabelece a obrigatoriedade da preservação ambiental e do uso racional da
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fauna e flora; o Decreto Federal nº 9.013 de 2017, que aprova o novo Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal; a Instrução Normativa nº 13
de 2010, que aprova Regulamento Técnico para exportação de ruminantes vivos para o abate;
a Instrução Normativa nº 56, de 6 de novembro de 2008, a qual estabelece os procedimentos
gerais de Recomendações de Boas Práticas de Bem-Estar para Animais de Produção e de
Interesse Econômico (Rebem), abrangendo os sistemas de produção e o transporte; a
Instrução Normativa nº 03 de 2000, que aprova o Regulamento Técnico de Métodos de
Insensibilização para o Abate Humanitário de Animais de Açougue; a Instrução Normativa nº
12 de 2017, que discorre sobre o credenciamento de entidades para Treinamento em Abate
Humanitário, e, por fim, a Instrução Normativa nº 46 de 2018, que trata da Exportação de
ruminantes vivos. (MAPA, 2016).
No contexto mais amplo, existem outras normas que disciplinam o Bem-Estar
Animal (BEA) sendo elas: a Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, que estabelece
procedimentos para o uso científico de animais; a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
que trata da Lei de Crimes Ambientais; a Resolução nº 675/2017 do Conselho Nacional de
Trânsito (CONTRAN), que dispõe sobre o transporte de animais de produção ou interesse
econômico, esporte, lazer e exposição, e, ainda, a Resolução nº 1.236/2018 do Conselho
Federal de Medicina Veterinária (CFMV), que versa sobre a conduta dos profissionais quanto
a diagnóstico e definição de maus tratos a animais vertebrados. (MAPA, 2016).
Retornando aos animais de produção, importante verificar mais atentamente os
dispositivos legais que regem esse setor. A lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 (Lei de
Política Agrícola), que, em seu artigo 3º, dispõe sobre os seus objetivos que inclui:

Art. 3º. [...]
XIII - promover a saúde animal e a sanidade vegetal (inciso incluído pela Lei nº
10.298, de 30.10.2001);
XV - assegurar a qualidade dos produtos de origem agropecuária, seus derivados e
resíduos de valor econômico (inciso incluído pela Lei nº 10.298, de 30.10.2001.
(BRASIL, 1991)

A Lei de Política Agrícola contempla, ainda, a proteção ao meio ambiente e a
conservação dos recursos naturais, cabendo ao poder público disciplinar e fiscalizar o uso
racional do solo, da água, da fauna e da flora (art.19, II). Na sequência, o capítulo VII, ao
tratar da defesa agropecuária, no artigo 27-A, vai assegurar a saúde dos rebanhos animais, a
idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade e a segurança
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higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos
consumidores e a vigilância e defesa sanitária animal.
O Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, nas disposições preliminares,
discorre sobre o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal,
que disciplina a fiscalização e a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal
(art.1º). Essas atividades serão executadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e prescritas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS. (§1º e §2º
do art.1º). Ao tratar do âmbito de atuação, o artigo 2º prevê que a inspeção e a fiscalização de
estabelecimentos de produtos de origem animal que realizem o comércio interestadual ou
internacional são de competência do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem
Animal – DIPOA e do Serviço de Inspeção Federal – SIF, vinculado ao MAPA. No que tange
aos estabelecimentos de carnes e derivados, este são classificados em abatedouro frigorífico e
unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos, como descrição a seguir:

Art.17 [...]
§ 1º Para os fins deste Decreto, entende-se por abatedouro frigorífico o
estabelecimento destinado ao abate dos animais produtores de carne, à recepção, à
manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição dos
produtos oriundos do abate, dotado de instalações de frio industrial, podendo
realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a
rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos comestíveis e não comestíveis.
§ 2º Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de carne e
produtos cárneos o estabelecimento destinado à recepção, à manipulação, ao
acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de carne e produtos
cárneos, podendo realizar industrialização de produtos comestíveis e o recebimento,
a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem
e a expedição de produtos não comestíveis. (BRASIL, 2017)

O aludido decreto, ao dispor da inspeção ante mortem, determina, no artigo 88,
que o estabelecimento é obrigado a adotar medidas para evitar maus tratos aos animais e
aplicar ações que visem à proteção e ao bem-estar animal, desde o embarque na origem até o
momento do abate. Na seção II, do artigo 102 a 104, encontram-se relacionadas as condições
para que se proceda o abate:
Art. 102. Nenhum animal pode ser abatido sem autorização do SIF.
Art. 103. É proibido o abate de animais que não tenham permanecido em descanso,
jejum e dieta hídrica, respeitadas as particularidades de cada espécie e as situações
emergenciais que comprometem o bem-estar animal.
Parágrafo único. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
estabelecerá parâmetros referentes ao descanso, ao jejum e à dieta hídrica dos
animais em normas complementares.
Art. 104. É proibido o abate de suídeos não castrados ou que mostrem sinais de
castração recente. (BRASIL, 2017)
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Outro ponto de importante que o referido Decreto regulamenta (art. 112),
concernente ao abate, é que esse procedimento só é permitido com o emprego de métodos
humanitários, utilizando-se de prévia insensibilização, baseada em princípios científicos,
seguida de imediata sangria. Insta ressaltar que os métodos empregados serão estabelecidos
em conformidade com cada espécie animal. Todavia, é facultado o abate de animais de acordo
com preceitos religiosos, desde que seus produtos sejam destinados total ou parcialmente ao
consumo por comunidade religiosa que os requeira ou ao comércio internacional com países
que façam essa exigência.
Por fim, o Decreto nº 9.013/2017 prevê, no Título XI, as responsabilidades, as
infrações e as penalidades. Uma das infrações é justamente desobedecer ou inobservar os
preceitos de bem-estar animal dispostos no próprio decreto e em normas complementares
referentes aos produtos de origem animal (art.496, VIII). Essa infração, de acordo com o art.
509, II, é considerada de gravidade moderada. Quanto às penalidades no geral (art.508),
deverão ser aplicadas por autoridade competente e terão natureza pecuniária ou consistirão em
obrigação de fazer ou de não fazer, assegurados os direitos à ampla defesa e ao contraditório.
De acordo, ainda, com a natureza e a sua gravidade, a infração acarretará, isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais cabíveis, as sanções que
iniciam com advertência e podem até resultar na cassação de registro ou do relacionamento do
estabelecimento.
A Instrução Normativa nº 13, de 30 de março de 2010, do MAPA, estabelece as
normas de procedimentos básicos para a preparação de animais vivos para a exportação,
incluindo a seleção nos estabelecimentos de origem, o transporte entre o estabelecimento de
origem e os estabelecimentos de pré-embarque e destes para o local de saída do país e o
manejo nas instalações de pré-embarque e no embarque (art.1º). Esse regulamento em seu
parágrafo único, do art.1º, se aplica somente aos bovinos, búfalos, ovinos e caprinos,
destinados à exportação para abate imediato ou engorda para posterior abate.
O artigo 4º, da citada Instrução Normativa, menciona que os veículos
transportadores devem atender aos princípios do bem-estar animal, vejamos:

Art. 4º Os veículos transportadores devem atender aos requisitos para transporte de
animais de forma segura e de acordo com os princípios de bem-estar animal, sendo
limpos e desinfetados antes do carregamento no estabelecimento de origem e no
estabelecimento de pré-embarque, sob a responsabilidade do transportador, que
deverá apresentar atestado ou certificado que comprove a realização do
procedimento. (Redação dada pela Instrução Normativa 53/2011/MAPA).
(BRASIL, 2010)
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Por conseguinte, de acordo com o artigo 36, da referida instrução, as pessoas
encarregadas do manejo dos animais nos navios devem ter experiência no transporte e
conhecimento do comportamento animal e dos princípios básicos necessários para o
desempenho das suas tarefas, sem utilização de violência ou qualquer método passível de
provocar medo, lesões ou sofrimento.
Conforme o artigo 44, tanto nos navios como nos veículos de transporte
rodoviário, o número de animais a serem abrigados em seu interior deverá atender às
condições de conforto e bem-estar animal, determinando-se este número em função do espaço
disponível, segundo a espécie animal. Ademais, caso ocorram problemas no transporte,
devem ser tomadas, conforme artigo 37, medidas necessárias para garantir o bem-estar
animal.
Por sua vez, a Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar Animal, que faz parte
do Departamento de Sistemas de Produção e Sustentabilidade e integra os quadros do MAPA,
adere às regras estabelecidas no artigo 7.3 do Código Terrestre de Saúde Animal, que trata do
transporte terrestre de animais. Esses animais a que se refere o citado artigo são os
domesticados: bovinos, búfalos, camelos, ovinos, caprinos, suínos, aves e equinos. Essas
diretrizes podem ser aplicáveis a outros animais (por exemplo, cervos, outros camelídeos e
ratitas), ressaltando que os animais selvagens e animais silvestres podem precisar de
condições diferentes.
A Instrução Normativa nº 56, de 6 de novembro de 2008, trata exclusivamente das
recomendações de boas práticas de bem-estar para animais de produção e de interesse
econômico – REBEM, englobando os sistemas de produção e o transporte. Destaque se dá
aqui ao artigo 3º, que vai elencar os princípios para a garantia do BEA:

Art. 3º Para fins desta Instrução Normativa deverão ser observados os seguintes
princípios para a garantia do bem-estar animal, sem prejuízo do cumprimento, pelo
interessado, de outras normas específicas:
I - proceder ao manejo cuidadoso e responsável nas várias etapas da vida do animal,
desde o nascimento, criação e transporte;
II - possuir conhecimentos básicos de comportamento animal a fim de proceder ao
adequado manejo;
III - proporcionar dieta satisfatória, apropriada e segura, adequada às diferentes fases
da vida do animal;
IV - assegurar que as instalações sejam projetadas apropriadamente aos sistemas de
produção das diferentes espécies de forma a garantir a proteção, a possibilidade de
descanso e o bem-estar animal;
V - manejar e transportar os animais de forma adequada para reduzir o estresse e
evitar contusões e o sofrimento desnecessário;
VI - manter o ambiente de criação em condições higiênicas. (BRASIL, 2008)
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Além do Decreto nº 9.013/2017, que revisamos anteriormente, a Instrução
Normativa nº 3, de 17 de janeiro de 2000, trata também de regulamentar a parte técnica de
métodos e de insensibilização para o abate humanitário de animais de açougue. Seu objetivo é
estabelecer, padronizar e modernizar os métodos humanitários de insensibilização dos animais
de açougue para o abate, assim como o manejo destes nas instalações dos estabelecimentos
aprovados para tal finalidade.
Para fechar essa parte legislativa, a Instrução Normativa nº 12, de 11 de maio de
2017, estabelece as normas para o credenciamento de entidade para realizar o treinamento em
manejo pré-abate e abate de animais e capacitação dos responsáveis pelo abate humanitário
nos estabelecimentos de abate para fins comerciais. E, por último, a Instrução Normativa nº
46, de 28 de agosto de 2018, dispõe sobre o regulamento técnico para exportação de bovinos,
bubalinos, ovinos e caprinos vivos, destinados ao abate ou à reprodução.

3.5 Protocolos de avaliação do bem-estar animal
A Welfare Quality® constitui um sistema de avaliação europeu do bem-estar
animal, cujo projeto criou padrões para essa avaliação em fazendas e matadouros. Os
protocolos de avaliação foram desenvolvidos com a participação e colaboração de vários
grupos e institutos de pesquisa, quais sejam, 40 instituições, em 13 países europeus e 4 na
América Latina.
Em 2006, a Comissão Europeia adotou um plano de ação comunitária para a
proteção e bem-estar dos animais. Esse plano de ação prevê um sistema de classificação de
práticas de bem-estar animal, a criação de padrões indicadores (padrões mais altos a padrões
mínimos) e a opção de um rótulo da União Europeia (UE), para promover produtos obtidos
em atendimento a certos padrões estabelecidos de bem-estar animal (WELFARE QUALITY,
2009, s.p).
O desenvolvimento de ferramentas científicas, no projeto Welfare Quality®
(2009), possibilitou avaliar o bem-estar animal, o que gerou conhecimento sobre novas
estratégias práticas para melhorar e aprimorar o grau de conforto dos animais nas fazendas e
no procedimento de abate. Foi criada uma metodologia baseada em espécies escolhidas
(porcos, aves e gado) por importância econômica e numérica, associada ao período de
produção da vida dos animais, que inclui desde o tratamento recebido na fazenda, seguido dos
cuidados no transporte, até os métodos utilizados no processo de abate.
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O protocolo estabelece os procedimentos e requisitos para a avaliação do bemestar, restringindo-se aos principais animais de produção (gado-bovino), e apresenta um
suporte consultivo e um programa de avaliação que tem por finalidade inspecionar o curso do
processo adotado na cadeia produtiva.
Segundo

descrição

do

Welfare

Quality®,

bem-estar

é

um

conceito

multidimensional e compreende a saúde física e mental dos animais, incluindo aspectos como
conforto físico, ausência de fome e doença e possibilidades de realizar comportamento
motivado. Nesse último aspecto, Grandin (2010, p. 9) explica que se o animal não tem
condições de agir naturalmente, é imprescindível “pensar num meio de satisfazer a emoção
que motiva seu comportamento, dando-lhes outras coisas que fazer. O foco deve estar na
emoção e não no comportamento”.
Os princípios e critérios, conforme Quadro 1 e Quadro 2, são a base para o
Welfare Quality®. Os protocolos identificaram quatro princípios de bem-estar, divididos em
doze critérios independentes e algumas medidas para avaliar esses critérios. Os princípios de
bem-estar se configuram em uma boa alimentação, bom abrigo (boa moradia), boa saúde e
comportamento apropriado, e correspondem às seguintes perguntas elaboradas pelo Welfare
Quality® (2009): Os animais são adequadamente alimentados e abastecidos com água? Os
animais estão alojados adequadamente? Os animais são saudáveis? O comportamento dos
animais reflete estados emocionais otimizados? (WELFARE QUALITY, 2009, p.15).

Quadro1- Protocolo Welfare Quality para avaliar o bem-estar de suínos no frigorífico

Fonte: Avaliação do BEA durante o abate de “inptus” a “outputs” (2016)
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Quadro 2- Protocolo Welfare Quality para avaliar o bem-estar de bovinos de corte no
frigorífico

Fonte: Avaliação do BEA durante o abate de “inptus” a “outputs” (2016)

Os critérios de bem-estar se relacionam a cada princípio. O primeiro princípio da
boa alimentação tem como critérios de avaliação a ausência de fome e sede prolongadas. O
segundo princípio é o da boa moradia e corresponde aos critérios de conforto ao descansar,
conforto térmico e facilidade de movimento. O terceiro princípio diz respeito à boa saúde, e
seus critérios avaliativos são as ausências de lesões, de doença e de dor induzida por
procedimentos de manejo. O último dos princípios é o comportamento apropriado, e seus
critérios de avaliação são a expressão de comportamentos sociais, a expressão de outros
comportamentos, a boa relação homem-animal e o estado emocional positivo. Para cada
desses critérios, a Welfare Quality® ainda estabeleceu definições mais detalhadas, que
auxiliam nas avaliações.
Existem as medidas baseadas em recursos, como, por exemplo, o tipo de
alojamento ou medidas baseadas no manejo ou estratégias de criação, ressaltando que o
Welfare Quality® não determinou uma medida “padrão-ouro” do bem-estar animal.
Durante a realização da coleta desses dados, as medidas desenvolvidas para
verificar critérios também abrangem o respeito à sua validade, confiabilidade e viabilidade,
sugerindo a inclusão de medidas baseadas em recursos e/ou gestão, quando as anteriores não
forem satisfatórias. É fundamental pelo menos uma medida por critério para avaliar o bemestar geral dos animais. (WELFARE QUALITY®, 2009, p.16).
Posteriormente a esses levantamentos, é realizado o cálculo de pontuações para
proceder a uma avaliação geral do bem-estar animal em determinada unidade. Para isso, são
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combinados os critérios e os princípios, gerando três tipos de cálculo. Ao final, de acordo com
as somatórias, foram relacionadas quatro categorias de bem-estar, para atender aos requisitos
das partes interessadas:

Excelente: o bem-estar dos animais é do mais alto nível. Melhorado: o bem-estar dos
animais é bom. Aceitável: o bem-estar dos animais está acima ou atende aos
requisitos mínimos. Não classificado: o bem-estar dos animais é baixo e considerado
inaceitável. (WELFARE QUALITY, 2009, p. 20, tradução nossa) 55

3.6 A relação do bem-estar animal com o sistema ISO/TS 34700:2016
A relação entre proporcionar uma melhor qualidade de vida aos animais e o
desenvolvimento econômico no setor pecuário, faz surgir o Instituto Compliance, com as
políticas socioambientais, regras de conduta a serem implementadas, em alinhamento com o
compromisso ético e ambiental. No mundo globalizado, as empresas buscam atingir um
esperado grau de sustentabilidade nos negócios que podem ser obtidos por meio das
certificações.
A conformidade torna possível seguir os padrões recomendados para determinada
atividade, com a criação de uma política, de diretrizes e princípios focados na integridade e
conduta ética. Para Blok (2018, p.18) “o termo compliance significa, pois, o ato ou
procedimento para assegurar o cumprimento das normas reguladoras de determinado setor”.
Destaca-se, nesse sentido, a significativa contribuição do compliance na cadeia
produtiva, quando se pretende garantir o bem-estar dos animais, com a adoção de
procedimentos, formas e protocolos de avaliação, além das recomendações a serem
observadas por todos que lidam diretamente com os animais, em todas as fases de produção,
até o resultado final. Como instrumento de auxílio, de acordo com Block, (2018), surge o
Código de Conduta com os parâmetros a serem seguidos pelos colaboradores, com o objetivo
de traçar diretrizes mais específicas para o setor.

55

“Excellent: the welfare of the animals is of the highest level. Enhanced: the welfare of animals is good.
Acceptable: the welfare of animals is above or meets minimal requirements. Not classified: the welfare of
animals is low and considered unacceptable.” (WELFARE QUALITY, 2009, p. 20).
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3.6.1 Princípios aplicáveis do ISO/TS 34700:2016 nos sistemas de produção
A partir do acordo de cooperação entre a ISO (International Organization for
Standardization)56 e a OIE, firmado em 2011, foi desenvolvida a ISO/TS 34700:2016,
relacionada aos animais de produção, estabelecendo requisitos e orientações para a prática dos
princípios de bem-estar animal, em consonância com as recomendações da OIE. Em se
tratando de normas de certificação, a ISO está restrita aos animais ligados a cadeia produtiva
uma vez que existem tratamentos diferenciados para as espécies existentes, conforme
complementam os autores a seguir:
[...] animais de diferentes espécies e complexidades precisam ser tratados de
maneiras diversas, assim como precisam ser tratados, de maneiras diversas, animais
que se encontrem em seu habitat natural ou em meio aos centros urbanos. (FIÚZA;
GONTIJO, 2014, p.13)

Proteger e aperfeiçoar o bem-estar animal, além de atender às necessidades
básicas (físicas e mentais) dos animais, possibilita mudar a cultura enraizada de que a criação
de animais é apenas um meio de produção. Isso promove a adoção e aprimoração da ética
nesse setor.
De acordo com a ISO, a denominada ISO/TS 34700:2016 não abrange os animais
utilizados em atividades de pesquisa e educação, os animais existentes em abrigos e
zoológicos, os animais de companhia, os animais vadios e selvagens, tampouco os animais
aquáticos ou aqueles destinados a abates para fins públicos ou de saúde animal que se
encontram sob a responsabilidade de autoridade competente.
Segundo a OIE, a referida ISO é observada nos transportes de animais por mar,
por terra e por via aérea, no abate de animais, no bem-estar animal e sistemas de produção de
gado de corte, de frangos de corte e de gado leiteiro.
A ISO / TS 34700:2016 é considerada uma ferramenta de destaque a ser utilizada
tanto no setor privado quanto no público, para esclarecer discrepâncias na estrutura
regulatória, em especial nos países em desenvolvimento, incentivando e auxiliando parcerias
público-privadas para a política de bem-estar animal. Essa valiosa ferramenta permitiu criar
uma linguagem e abordagem comum para o gerenciamento do bem-estar animal, facilitando e
melhorando o diálogo entre os envolvidos no processo de produção.
56

ISO: International Organization for Standardization – Organização Internacional de Normalização ou
Padronização. (tradução nossa)
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Embora a ISO / TS 34700:2016 constitua referência internacional para grandes
empresas envolvidas no mercado de produtos de origem animal, é uma norma que pode ser
adotada por pequenas empresas, como fazendas familiares, pequenas empresas de transporte e
pequenos matadouros, por também integrarem a rede de produção. Por outro lado,
varejistas,

consumidores

finais

e

as

Organizações

Não-Governamentais

os

(ONGs)

comprometidos com o bem-estar animal são os beneficiários indiretos, todos dispostos a
promover, incentivar e difundir as boas práticas de bem-estar animal.
Conforme informações da própria ISO, o grupo responsável por desenvolver essa
especificação técnica é composto de mais de 130 especialistas de várias partes do mundo e
conta com muitas participações de países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, além de
uma rede de interessados da área privada, setor público, ONGs e sociedade civil, o que
possibilita um equilíbrio representativo na tomada de decisões.

3.6.2 O sistema ISO como garantia do bem-estar animal
Adotar o sistema ISO tornou-se fundamental neste mundo globalizado e cada vez
mais competitivo. Esse processo avaliativo da conformidade gera benefícios, entre os quais
está a confiança dos consumidores e interessados. Isso desperta certa vantagem no mercado
para a empresa que aplica e auxilia os reguladores a garantir que as condições de saúde,
segurança ou o respeito ao meio ambiente sejam atendidas.
Os testes, a certificação e a inspeção são as principais formas de avaliação da
conformidade, sendo que existe um Comitê de Avaliação da Conformidade (CASCO),
responsável por desenvolver políticas e publicar padrões relacionados à avaliação da
conformidade. O CASCO mantém contatos com organizações internacionais na avaliação de
conformidade, com a finalidade de promover normas e harmonizar as atividades de avaliação
de conformidade em todo o mundo.
Entre as formas de avaliação de conformidade, a certificação tornou-se um
instrumento fundamental para comprovar o bem-estar animal na cadeia produtiva. Para o
sistema ISO (2019) a certificação “é a provisão por um organismo independente de garantia
por escrito (um certificado) de que o produto, serviço ou sistema em questão atende a
requisitos específicos”. Assim, as empresas e organizações que adotam a certificação
demonstram para o mercado que têm um sistema de gerenciamento de qualidade eficaz e
confiável.
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Aumentando-se o nível de conscientização do consumidor sobre a importância do
bem-estar animal, a demanda por produtos em conformidade com os padrões de bem-estar
animal cresce na mesma proporção, e isso incentiva os produtores a manter altos padrões de
qualidade e uma vantagem competitiva no mercado internacional.
No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como membro
fundador da ISO, incluiu o bem-estar animal entre as suas normas técnicas (ABNT/CEE-228),
cuja Comissão de Estudo Especial de Bem-Estar Animal atua como espelho do ISO/TC
34/WG 16 Animal Welfare, a partir da normalização no campo de bem-estar animal,
compreendendo a gestão do bem-estar de animais terrestres criados ou mantidos para a
produção de alimentos na cadeia de abastecimento alimentar, no que concerne à terminologia,
requisitos e generalidades (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2019).
Uma pesquisa realizada pela World Animal Protection (2016), nos países latinos
americanos, mostrou que a intenção de compra dos brasileiros por produtos com selo de bemestar animal está em torno de 82%. Cerca de 72% comprariam somente esses produtos, caso o
preço fosse igual ao dos produtos sem a certificação. Em relação ao quesito “produção com
bem-estar animal”, entre os consumidores entrevistados, na 6ª posição estão o Brasil, Chile e
México. Na Colômbia, essa preocupação sobe para a 5ª posição. Os resultados dessa pesquisa
possibilitam concluir que faltam educação e conscientização por parte dos consumidores, no
que diz respeito à ética e a sustentabilidade que devem orientar os processos de produção
desse setor. É possível, sim, produzir com bem-estar animal sem aumentar o custo da
produção.

3.7 Consumo de carne: entre o ideal e o real
No duelo que se trava entre os totalmente contrários à criação industrial de
animais e que, por isso, tornam-se vegetarianos ou veganos, e aqueles que não abrem mão do
consumo de carne, os que mais sofrem são os animais, que convivem com a realidade dos
maus-tratos e as más condições de vida e tratamento, enquanto, nos bastidores, as discussões
calorosas não auxiliam de forma efetiva o socorro imediato a eles.
Nessa seara, Grandin ressalta:

Se as pessoas assumem a responsabilidade de criar animais, devem também assumir
a responsabilidade de lhes dar condições de vida decentes e uma morte sem dor. É
preciso satisfazer todas as necessidades físicas e emocionais durante a vida inteira
dos bichos. É preciso melhorar as condições de vida dos animais nas fazendas de
criação intensiva. (GRANDIN, 2010, p.307).
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Nos dias atuais, presenciamos com mais intensidade o antagonismo entre o
relacionamento dos grupos de defesa dos animais e a indústria pecuária. Na verdade, o que
deve prevalecer é o conhecimento de ambos os lados da questão, para que se possam adotar
políticas efetivas com base em uma visão crítica. Segundo David Fraser, conhecido cientista
do bem-estar animal, para se entender um assunto é necessário buscar a literatura de autores
que “não seja de pessoas mais extremistas”. E reforçando seu ponto de vista, Grandin opina:

Acho que ele tem razão. Tanto as organizações que advogam o bem-estar animal
como os grupos industriais geralmente respondem a questões complexas com
informações simplistas e frequentemente contraditórias. Ao longo da minha carreira,
tenho observado que, em casos de confronto de posições extremistas a melhor
maneira de resolver os problemas dos animais é uma abordagem mais ou menos no
meio. Digo aos meus alunos que a verdade está mais ou menos no meio.(
GRANDIN, 2010, p. 262)

Nesse sentido, Pinheiro; Brito ponderam:
Grupos extremistas que lutam pelos direitos dos animais começaram a se
intensificar, porém de uma forma imperiosa, proibindo o consumo de alimentos de
origem animal. Esses grupos iam de encontro aos pecuaristas e profissionais da área
agrária, de tal forma que era inviabilizado qualquer tentativa de um diálogo racional.
O lado positivo disso é que a sociedade começou a se interessar mais em saber como
o seu alimento é produzido, bem como as pessoas passaram a ter um maior
envolvimento com as políticas públicas ligadas à pecuária. Outros fatores também
levaram a isso, como o uso indevido de medicamentos, a evolução da tecnologia
com o surgimento dos alimentos trangênicos e o aparecimeto e a disseminação de
novas enfermidades, como a doença da vaca louca, a influenza aviária e as
epidemias de febre aftosa.( PINHEIRO; BRITO, 2009, p.10)

A propósito, reproduz-se a seguir trecho de um diálogo entre o autor da obra
Comer Carne (2011) e uma produtora de carne, nos Estados Unidos, que é vegetariana,
chamada Nicolette. O trecho mostra justamente a polêmica relacionada à criação de animais.
A conversa nos convida a uma profunda reflexão sobre como o sistema de produção industrial
funciona e as alternativas para um futuro mais sustentável e uma criação mais humanitária:

Acredito que seja uma atividade nobre criar animais para servir de alimento
saudável – e proporcionar ao animal uma vida de alegria e livre de sofrimento. Suas
vidas são tiradas com um propósito. E penso que é isso que todos nós podemos
desejar: uma vida boa e uma morte tranquila. Para mim, a criação industrial é errada
não porque produz carne, mas porque priva cada animal do menor vestígio de
felicidade. Ser vegetariana não me exime da responsabilidade sobre como o nosso
país cria animais, sobretudo numa época em que o consumo total de carne está
crescendo em níveis nacional e global. Alternativas precisam ser defendidas e
apoiadas. Felizmente, há lampejos de esperança para o futuro. Um retorno a
métodos mais sensatos de criação está em ação. Está emergindo uma determinação
coletiva – uma determinação política, e também por parte dos consumidores,
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comerciantes e restaurantes. Um desses imperativos é o melhor tratamento dos
animais. E esse é o futuro: a criação verdadeiramente sustentável e humanitária.
(FOER, 2011, p. 211-214).

Como complemento da entrevista anterior, também faz parte da mesma obra o
depoimento do senhor Bill, pecuarista, nos Estados Unidos, e marido de Nicolette (a primeira
entrevistada). Para o produtor, comer carne é natural e foi base para a sobrevivência do
homem, desde os primórdios da humanidade. Mas tanto ele quanto sua esposa são defensores
do bem-estar animal:
Digo que comer carne é natural porque um grande número de animais na natureza
come a carne de outros animais. Isso inclui, é claro, os humanos e nossos ancestrais
pré-humanos, que começaram a comer carne há mais de 1,5 milhão de anos. Na
maior parte do mundo e durante a maior parte da história animal e humana, comer
carne nunca foi apenas uma questão de prazer. Foi base para a sobrevivência.
O principal cientista que investiga o uso de energia na produção de alimentos é há
bastante tempo David Pimentel, da Universidade de Cornell. Pimentel não é um
defensor do vegetarianismo. Ele até observa que “todas as provas disponíveis
sugerem que os seres humanos são onívoros”.
O objetivo do trabalho sustentável numa fazenda é minimizar a ruptura. A pecuária
baseada em pastagens, sobretudo quando faz parte de uma fazenda diversificada, é a
forma menos invasiva de produzir alimentos, minimizando a poluição da água e do
ar, a erosão e os impactos sobre a fauna selvagem. Também permite que os animais
de criação cresçam vigorosamente. (FOER, 2011, p. 221-223)

Não podemos ignorar que o ato de comer, não é simplesmente voluntário, pois há
toda uma representatividade em nossas vidas, embora não paramos para refletir. Existe toda
uma história por trás das nossas escolhas, que envolvem tradições seculares, costumes,
hábitos, convenções sociais e outros. Em Comer carne (2011), Foer expressa bem essa
situação:

Tem importância porque a comida têm importância (sua saúde física tem
importância, o prazer de comer tem importância) e porque as histórias unem nossa
família e unem nossa família a outras. Histórias sobre comida são histórias sobre nós
mesmos – nossa história de vida e nossos valores. Na tradição judaica da minha
família, aprendi que a comida serve a dois propósitos paralelos: alimenta e o ajuda a
lembrar. Comer e contar histórias são duas coisas inseparáveis. (FOER, 2011, p.19)

E acrescenta:
[...] Nossas decisões sobre a comida se complicam com o fato de que não comemos
sozinhos. A fraternidade à mesa vem forjando elos sociais até onde os registros
arqueológicos nos permitem ver. Comida, família e memória estão ligados de modo
primordial. Não somos meramente animais que comem, mas animais comedores.
Abrir mão do sabor do sushi ou do frango grelhado é uma perda que se estende para
além de uma experiência gastronômica agradável. Mudar o que comemos e deixar os
sabores sumirem gradualmente da nossa memória criam uma espécie de perda
cultural, um esquecimento.
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[...] Para me lembrar dos animais e da minha preocupação com seu bem-estar, eu
talvez precise perder certos sabores e encontrar outros apoios para as memórias que
eles um dia me ajudaram a carregar. (Ibidem, p. 197)

Em vista do exposto, fica evidente a importância, e até mesmo a urgência de
implementações de ações em prol de melhores condições de vida e de morte aos animais de
produção. O caminho é árduo, e a solução é aliar forças, criar políticas públicas ajustando as
suas finalidades, unir todos os setores envolvidos no processo para fortalecer o movimento de
proteção aos animais, sem desrespeitar as posições favoráveis ao ato de comer carne. O
objetivo maior deve ser o de beneficiar os animais de criação, dando-lhes o direito a uma vida
digna, decente, com melhor qualidade, baseada nos princípios do bem-estar animal, e a uma
morte humanitária.
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4 SAÚDE ÚNICA E BEM-ESTAR ANIMAL
A definição de saúde única consiste na integração da saúde humana, saúde animal
e o meio ambiente, e o seu conceito foi reforçado e ganhou maior repercussão com a explosão
da pandemia da covid-19.
A Organização das Nações Unidas (ONU) defende a saúde única (One Health)
como uma forma de evitar futuras pandemias. O seu novo relatório alerta para a possibilidade
do surgimento de novos surtos de doenças zoonóticas,57 caso os países não adotem as devidas
providências para controlar e impedir sua propagação. Para a diretora executiva do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, “a ciência é clara ao
dizer que, se continuarmos explorando a vida selvagem e destruindo os ecossistemas,
podemos esperar um fluxo constante de doenças transmitidas de animais para seres humanos
nos próximos anos”. (ONU, 2020).
De acordo com a ONU (2020), as doenças zoonóticas estão em crescimento em
todo o mundo, e é possível aproveitar a experiência de países que já foram afetados com
surtos zoonóticos fatais, para combater futuros surtos utilizando a abordagem da saúde única.
Como exemplo dessa experiência, podemos citar alguns países da África, pois o continente
africano é formado por florestas tropicais e outras paisagens selvagens, e a população na
África é a que mais cresce no mundo. Apresentando essas características, o risco passa a ser
maior quando ocorre o encontro de rebanhos e animais selvagens, pois a proximidade e
interação entre espécies diferentes fazem aumentar as chances de disseminação de doenças
zoonóticas.
O citado relatório da ONU, intitulado “Prevenir a próxima pandemia: doenças
zoonóticas e como quebrar a cadeia de transmissão”, foi resultado de estudos desenvolvidos
pelo PNUMA e o Instituto Internacional de Pesquisa Pecuária (ILRI). Os autores do
documento concluíram que a união entre a saúde pública, veterinária e ambiental é a melhor
ferramenta para prevenir e responder aos surtos de doenças zoonóticas e pandemias.
O relatório foi divulgado no dia 6 de julho de 2020, no Dia Mundial das
Zoonoses, em homenagem ao trabalho do biólogo francês Luis Pasteur, autor da primeira
vacina contra a raiva (doença zoonótica), em 1885.
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Doença Zoonótica ou Zoonose é uma doença transmitida de animais para seres humanos. (ONU, 2020).
Disponível em: https://nacoesunidas.org/relatorio-da-onu-defende-abordagem-que-une-saude-humana-animal-eambiental-para-evitar-futuras-pandemias/. Acesso em 10 ago. 2020.
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Esse documento elaborado pela ONU (2020) contém, ainda, dez ações práticas
que os governantes podem adotar para evitar futuros surtos de doenças, tais como: investir em
abordagens interdisciplinares, como a saúde única (one health); promover incentivos em
pesquisas científicas sobre doenças zoonóticas; proceder a melhorias nas análises de custobenefício das intervenções para incluir o custo total dos impactos sociais gerados pelas
doenças; sensibilizar a todos sobre as doenças zoonóticas; fortalecer o monitoramento e a
regulamentação de práticas associadas às doenças zoonóticas, incluindo os sistemas
alimentares; incentivar práticas de gestão sustentável da terra e desenvolver alternativas para
garantir a segurança alimentar e meios de subsistência que não dependam da destruição dos
habitats e da biodiversidade.
Por fim, os governos devem também melhorar a biossegurança, visando
identificar os principais vetores das doenças nos rebanhos e incentivar medidas comprovadas
de manejo e controle de doenças zoonóticas, dar apoio ao gerenciamento sustentável de
paisagens terrestres e marinhas a fim de ampliar a coexistência sustentável entre agricultura e
vida selvagem, operacionalizar os avanços da saúde única no planejamento, implementação e
monitoramento do uso da terra e do desenvolvimento sustentável, além de fortalecer a
capacidade dos atores do setor de saúde em todas as nações.

4.1 A alimentação de origem animal com as pandemias
A respeito da alimentação de origem animal, faz-se necessário investigar como o
aparecimento de doenças está relacionado com a criação e o consumo de proteína animal. No
que diz respeito às doenças, por exemplo, pode-se citar a causada pelo vírus Ebola (DVE), a
AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida), causada pelo HIV, a H1N1 e a covid-19.
Entre os vírus transmissores, é sabido que o Ebola e o HIV têm relação com morcegos e
macacos respectivamente. Essas patologias, segundo Marasciulo (2020), podem ser
encontradas tanto em sistemas primitivos de consumo e criação de animais como nos sistemas
intensivos de produção industrial, que põem em risco a saúde e a economia mundial.
Nesse contexto, surgem no campo de saúde pública global, as doenças
emergentes58 e reemergentes59 que afetam a população e têm origem em animais
58

Doença Emergente: é um problema de saúde novo cuja incidência cresceu nos últimos anos. Pode ser também
um problema conhecido, mas que, ultimamente, tem aparecido com mais frequência.
59
Doença Reemergente: são as doenças conhecidas há algum tempo, que estavam controladas, mas agora
retornaram, causando preocupação aos seres humanos. As doenças podem aparecer novamente, quando, por
exemplo, um novo vetor é inserido no local. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/doencas/doencasemergentes-reemergentes.htm. Acesso em 29 jul. 2020.
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domesticados ou silvestres. Um grande foco hoje, nos casos de animais silvestres, são os
mercados de animais vivos ou mercados úmidos como os da China, onde se encontram várias
espécies desses animais, que são considerados reservatórios para vírus de diversos padrões
genéticos.
Também conforme Marasciulo (2020), os sistemas industriais intensivos de
produção animal favorecem a propagação dos patógenos,60 pois a transmissão de vírus de um
animal para o outro ocorre com mais facilidade quando estão presentes fatores como: criação
de grande número de animais em confinamento, o que gera situação de estresse intenso
ocasionado pela alta densidade, falta de estímulos sociais e homogeneidade genética. Além
disso, considera-se um agravante o fato de os animais viverem em um ambiente sem
luminosidade e com má qualidade do ar, fator resultante da alta concentração de amônia fecal
(os animais defecam, e os excrementos ficam depositados no local, misturam-se aos animais e
com o tempo se evaporam). Essa alta concentração de amônia fecal pode afetar o sistema
respiratório desses animais confinados, resultando na baixa imunidade contra as infecções daí
decorrentes.
Outro fator comum, de acordo com Otte et al. (2007), é que as grandes
quantidades de resíduos produzidos por animais mantidos em confinamento podem conter
patógenos, que são descartados em terra, o que passa a ser um risco de contaminação em
mamíferos selvagens ou aves. O lixo doméstico de aves é outro fator que pode aumentar as
oportunidades de risco de contaminação em outras espécies, pois esses resíduos são utilizados
na aquicultura (uma forma de produção de alimentos), que resulta na formação de áreas
úmidas artificiais com as quais outros animais podem ter contato direto e se contaminarem,
como as aves selvagens.
Para alguns pesquisadores, como Marasciulo (2020), o ato de consumir carne
diretamente não é tão atuante nas pandemias61 e epidemias,62 pois, uma vez estabelecida “a
transmissão sustentada entre humanos, o contágio já se desligou da questão animal”. O que
está em jogo é o aumento do consumo de carne, que acaba por pressionar a criação de mais
sistemas de produção, fazendo aumentar o número de animais e, proporcionalmente, o risco
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Patógeno: Na biologia (Patologia) é o causador ou microorganismo específico que provoca doenças.
Disponível em: https://www.dicio.com.br/patogeno/. Acesso em 29 jul.2020.
61
Pandemia: é o nome para uma epidemia de âmbito global. É a Organização Mundial de Saúde (OMS) quem
determina se uma epidemia será chamada de pandemia, mas há um critério técnico: tem de haver transmissão
ativa em pelo menos três continentes. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/12/qual-adiferenca-entre-epidemia-e-pandemia. Acesso em 29 jul. 2020.
62
Epidemia: é quando uma doença apresenta um crescimento abrupto, além do que é esperado. Disponível em:
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/12/qual-a-diferenca-entre-epidemia-e-pandemia. Acesso em 29
jul.2020.
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de contraírem doenças. Como exemplo de outras formas de transmissão de vírus, além
daquelas resultantes da ingestão de carnes, pode-se citar os casos de bioterrorismo63 e as que
se dão pelo consumo de frutos infectados por animais, como os morcegos, em cuja saliva foi
detectada o conhecido “vírus Nipah”(1999).
Recentes patologias, como a gripe aviária causada pelo H5N1 e a atual covid-19,
surgidas após o aparecimento do SARS, em 2002, chamaram a atenção de todo o mundo e
aumentaram a conscientização pública, a ponto de suscitar vários estudos sobre possíveis
ligações entre os animais selvagens, a produção intensiva de gado e a saúde pública global.
Conforme verificamos nos capítulos anteriores, o rápido crescimento da
população mundial é como uma válvula propulsora na mudança dos sistemas de produção
industrial de animal e no surgimento de redes mundiais agroalimentares. Aliado a isso, está o
comércio de animais silvestres e as mudanças na mobilidade pessoal, ou seja, a política global
facilita o trânsito de pessoas, o que faz aumentar o risco de disseminação de doenças entre
humanos, conforme destaca Otte, 2007.
Uma das situações estudadas pelos cientistas, na busca de uma relação entre a
produção pecuária e o risco mundial de doenças, refere-se ao vírus influenza A (IAV) em
animais domésticos (gado), sendo a HPAI H5N1 a epidemia mais notável que foi
desencadeada por vírus originados da Ásia , mas com casos registrados na África, no Oriente
e na Europa. “Esse tipo de vírus influenza também foi encontrado em sistemas industriais de
produção de aves (aves de capoeira)”. (OTTE et al., 2007, p. 2).
Na produção industrial, animais como porcos, galinhas, frangos de corte, patos,
perus e outros são confinados, criados com uma única finalidade, e apresentam genótipos
semelhantes. A alimentação desses animais se baseia em alimentos industrializados densos
em nutrientes, em substituição às tradicionais culturas forrageiras. Há de se considerar ainda
outro agravante, que é o fato de, “nos países em desenvolvimento, a maior parte dessas
unidades industriais de produção estar localizada nos centros urbanos ou próximos a eles”.
(OTTE et al., 2007, p.3).
Em contrapartida, essa industrialização na criação animal tem gerado um
substancial aumento na produtividade, em razão, sobretudo, do progresso genético e do
desenvolvimento de dietas adaptadas a cada espécie, assim como aos estágios específicos de
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Bioterrorismo ou terrorismo químico-biológico é a liberação intencional de produtos químicos ou agentes
infecciosos prejudicais à saúde e ao meio ambiente. Os agentes causadores de infecções são liberados no ar, com
a clara intenção de prejudicar ou até mesmo aniquilar populações inteiras de um país- alvo com a possibilidade
de difundir doenças por todo o mundo por meio da disseminação do agente infeccioso. Disponível em:
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/bioterrorismo.htm. Acesso em 29 jul. 2020.
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produção. Na criação de aves e suínos, por exemplo, a produção industrial é organizada em
etapas que separam criadores, multiplicadores e produtores primários (geralmente
contratados). “Essas etapas são, geralmente, realizadas em diferentes locais, acarretando uma
movimentação dos animais, muitas vezes, além das fronteiras entre países”. (OTTE et al,
2007, p. 4).
Essa movimentação regular de animais confinados, entre as etapas de produção,
configura oportunidades de interação entre eles e colabora para o desenvolvimento e a
transmissão de agentes de doenças zoonóticas. Para Otte et al (2007, p. 6) “a proximidade de
milhares de animais confinados aumenta a probabilidade de transferência de patógenos entre
essas populações, com consequente impactos nas taxas de evolução de patógenos”.64
(Tradução nossa).
Resultados de pesquisas comprovam que “as aves aquáticas não domesticadas são
o principal reservatório do vírus influenza A (IAVs)” (OTTE et al, 2007, p.6), cuja principal
característica é a capacidade de sofrer mutações e se adaptar a novas populações hospedeiras,
com o potencial de causar moléstias graves.
Nesse contexto, em estudo sobre a fowl plague (gripe aviária), o Instituto Federal
Catarinense (2016) considera que pássaros silvestres em habitat aquático são os hospedeiros
reservatórios naturais, mas aves domésticas e outros pássaros também podem ser infectados.
Acrescenta, ainda, que os vírus da influenza aviária são altamente contagiosos e
extremamente diversos e difundidos na população de aves. Podem

afetar

mamíferos,

incluindo os seres humanos, após contato próximo com aves infectadas, e isso pode culminar
em pandemias, como as registradas nos últimos cem anos (H1N1, gripe espanhola, 1918;
H2N2, gripe asiática, 1957, H3N2, gripe de Hong Kong, 1968). E, falando dos dias atuais, a
covid-19.
Quanto ao poder de contaminação dos vírus da influenza, segundo resultados dos
estudos feitos dos estudos citados:

Em casos raros, os vírus da influenza aviária podem se tornar adaptados para
circular em espécies de mamíferos. Durante o século passado, alguns vírus causaram
ou contribuíram para pelo menos três pandemias em humanos, contribuindo para a
diversidade em vírus da influenza suína em porcos e também produziram um de dois
vírus da influenza canina que agora está circulando entre os cães.(INSTITUTO
FEDERAL CATARINENSE, 2016, p. 1)
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“The proximity of thousands of confined animals increases the likelihood of transfer of pathogens within and
between these populations, with consequent impacts on rates of pathogen evolution”.
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Em relação ao estudo dos fenômenos, causas e características do vírus da
influenza aviária, o referido estudo ainda esclarece:

A influenza aviária resulta de infecções pelos vírus pertencentes ao gênero vírus da
influenza A e famíla Orthomyxoviridae. Esses vírus também são chamados de vírus
da influenza tipo A. Os vírus da influenza A são classificados em subespécies
baseados em duas proteinas de superfície, a hemaglutinina (HA) e a neuraminidase
(NA). Os vírus que tinham um tipo HA 1 e tipo NA 2, por exemplo, teria o subtipo
H1N2. Pelo menos 16 hemaglutininas (H1 a H16), e 9 neuraminidase (N1 a N9)
foram encontradas em vírus de pássaros, enquanto dois tipos adicionais de HA e NA
foram identificadas, até a data, somente em morcegos. Algumas hemaglutininas
como a H14 e H15, parecem ser imcomumns, ou talvez são mantidas em espécies de
pássaros silvestres ou estão em locais que não são usualmente coletados.( Ibidem)

Os resultados da pesquisa com galinhas, de acordo com o estudo divulgado pelo
IFC(2016), revelam que o vírus pode ser classificado pela sua patogenicidade, ou seja, a sua
capacidade de causar doenças, que pode ser alta ou baixa. Assim, os que provocam doenças
graves com altos índices de mortalidade são classificados como altamente patogênicos (IAAP
ou HPAI), enquanto os que causam doenças brandas, como as respiratórias leves, a depressão
e a redução da produção de ovos, em aves de postura, são classificados como de baixa
patogenicidade (LPAI). Um exemplo de propagação do “vírus classificado como LPAI
(H5N2), ou seja, de baixa patogenicidade, ocorreu no México, em 1994, e se espalhou para a
Guatemala, em 2000, e para El Salvador, em 2001, provavelmente, por meio do comércio”.
(OTTE et al, 2007, p. 6). Posteriormente, foi encontrado em populações domésticas de frango
na América Central.
Ainda com base nas pesquisas desenvolvidas pelo IFC (2016), os vírus
classificados como de alta patogenicidade HPAI podem se desenvolver a partir de certos vírus
LPAI (baixa patogenicidade), quando estão em circulação nas criações de aves. Esse tipo de
vírus HPAI pode matar de 90% a 100% das criações e resultar em epidemias que podem se
propagar, rapidamente, devastando a indústria avícola e ocasionando até restrições
comerciais. Em face dessas considerações, conclui-se que o vírus LPAI é capaz de evoluir
para o vírus HPAI e, com isso, influenciar o comércio internacional, cujas transações se
tornam uma rota importante para a transmissão de doenças entre fazendas industriais.
Outros animais que podem se tornar fonte de surgimento de novos vírus influenza
(IAVs) são os suínos, pois eles podem ser infectados por vírus de aves e de humanos. A
proximidade de operações concentradas entre as aves e os porcos contribui para o aumento no
risco de contágio de IAVs e o aparecimento de doenças.
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Para Otte et al. (2007), os vírus clássicos da gripe suína H1N1, por sua vez, são
muito semelhantes aos vírus que causaram a pandemia de influenza humana de 1918-1919,
cuja circulação se deu predominante nos Estados Unidos e na Ásia. Os surtos de doenças
respiratórias em rebanhos suínos nos Estados Unidos têm sido causados por IAVs que
surgiram da recomposição do H3N2 humano, do H1N1 suíno clássico e genes virais aviários.
O Conselho de Agricultura, Ciência e Tecnologia dos EUA adverte que uma das principais
consequências dos sistemas industriais de produção pecuária modernos é o aumento de
patógenos e os consequentes riscos de infecção.
Outro meio de propagação de patógenos verificados em galpões de aves são os
insetos. Estudos realizados durante um surto de HPAI (vírus da influenza aviária com alta
patogenicidade) em Kyoto, no Japão, em 2004, revelaram que as moscas capturadas nas
proximidades de instalações de frangos de corte, onde ocorreu o surto, “carregavam as
mesmas cepas dos vírus influenza H5N1 como o encontrado em galinhas de uma fazenda de
aves infectadas”. (OTTE et al., 2007, p.10).
Importante ressaltar que os vírus da influenza A podem infectar outras espécies e
não somente circular em hospedeiros específicos. Alguns deles se adaptaram para circular em
suínos (vírus da influenza suína), em cavalos (vírus da influenza equina), em humanos (vírus da

influenza A em humanos) e em cães (vírus da influenza canina). As pesquisas realizadas
sugerem que esses vírus tiveram origem em aves, provavelmente, em um passado distante ou
recente.
Outra questão que merece comentário é a complexa relação entre os riscos para a
saúde animal e pública e o setor econômico. Deve-se reconhecer que alguns indivíduos e
empresas acabam lucrando com o surto de uma doença animal que afeta também o ser
humano.
O risco representado por uma doença infecciosa relacionada à produção animal
pode favorecer a inclusão de medidas a serem adotadas a tempo de controlar a sua
propagação, tais como: a introdução de incentivos e padrões que facilitam a detecção precoce,
com medidas de contenção e erradicação; o desenvolvimento de estratégias para mitigar o
impacto da doença (vacinação preventiva) e a adoção de incentivos na criação de
regulamentos para promover práticas destinadas à “redução da probabilidade de surtos
iniciais”. (OTTE et al, 2007, p.14).
No entanto, muitas vezes a política econômica e de interesses do setor privado
(grandes grupos econômicos) prevalecem diante de determinadas situações que poderiam ser
evitadas ou mitigadas com ações eficazes para conter os patógenos, já que, muitas vezes, “não
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são adotados os procedimentos devidos, e as doenças acabam fugindo do controle por falta de
divulgação precoce capaz de evitar contágios e disseminação rápida das patologias”. Nesse
ponto, torna-se imprescindível a intervenção do poder público para alinhar e ajustar interesses
individuais e de certos grupos, por meio de vigilância mais eficaz e adoção de critérios de
biossegurança,65 para proteger a saúde pública global. (OTTE et al., 2007, p. 15).
Entre as várias doenças infecciosas que podem afetar seres humanos e que são
transmitidas por vírus, presentes em animais selvagens, está aquela provocada pelo vírus
Ebola (DVE). Trata-se de uma doença com alta taxa de mortalidade. Na África Ocidental, o
Ebola está relacionado ao consumo de morcegos. A respeito disso, Paim; Alonso (2020)
afirmam:

No caso do surto de ebola na África Ocidental, acredita-se que o primeiro caso tenha
sido o de um menino de dois anos de Meliandou, um pequeno vilarejo na Guiné. O
menino costumava brincar com outras crianças no oco de uma árvore onde
habitavam morcegos. De acordo com os moradores, as crianças às vezes os
capturavam, e não era raro cozinharem suas capturas em espetos para comê-los.
(PAIM; ALONSO, 2020, p.11)

A hipótese mais provável na maioria dos surtos de ebola, principalmente na
África Central, está relacionada ao consumo de carne de animais silvestres. O maior perigo
não é o consumo da carne desses animais já cozida ou preparada, “mas como são obtidas, ou
seja, o processo que envolve desde a caça, passando pela manipulação, limpeza e corte, antes
do próprio consumo em si”. (Ibidem, p.13).
Nesse processo de preparação da carne, há contato direto de tecidos humanos
(como ferimentos e mucosas) aos patógenos que podem estar ali presentes, como no sangue
do animal manipulado. Além dessa forma de contágio, temos a contaminação cruzada de
outros alimentos com os fluidos corporais do animal infectado.
Nessa vertente, outro exemplo é a caça de chimpanzés para o consumo, ato
responsável pelo surgimento do HIV (sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência
humana) que acabou contaminando vários humanos. “Esses animais foram contaminados da
mesma forma, ou seja, ao caçar duas espécies menores de primatas infectados”. Para
relembrar, o HIV, causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), na
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Biossegurança: é uma área de conhecimento definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) como: “condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar,
reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio
ambiente”. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/biosseguranca-o-que-e. Acesso em 3 ago. 2020.
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década de 1980 vitimou milhões de pessoas, por complicações relacionadas à doença até
2018. (Ibidem).
Importante alertar que o risco não advém só do consumo direto de carne desses
animais, mas existem outras formas em que os patógenos podem infectar os seres humanos,
“como beber água contaminada, consumir alimentos contaminados com a saliva de animais
infectados (como já foi citado), o próprio contato físico com esses animais, a absorção de
poeira de ambientes contaminados, como de cavernas, e, muitas vezes, por meio de um
vetor”.66 (Ibidem p.12).
A Figura 3 a seguir mostra as formas de transmissão de patógeno a qual pode
ocorrer de animais selvagens diretamente para pessoas ou primeiro infectar animais de
produção, intensificando sua capacidade de transmissão para seres humanos.

Figura 3 – Formas de transmissão de patógenos entre animais e humanos

Fonte: Karesh, W. B. et al. Ecology of zoonoses: natural and unnatural histories. Lancet 380,
(2012).

1936–1945

No caso do atual vírus SARS-CoV-2, assim como em outros surtos provocados
por SARS, as pesquisas sugerem que a “forma de contaminação está relacionada ao consumo
de animais selvagens, adquiridos em mercados de animais vivos ou mercados úmidos,
localizados em grandes centros urbanos na China”. (PAIM; ALONSO, 2020, p.15). O
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Vetor é um termo oriundo do latim vecto, que significa “o que leva, que transporta”, do verbo vehere, que quer
dizer “carregar, levar”. Na medicina, mais especificamente na área epidemiológica, o vetor classifica todo ser
vivo que tem a capacidade de transportar um agente infectante (como parasita, bactéria, vírus e protozoário).
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primeiro foco de SARS-CoV-2 foi identificado naquele país em uma cidade populosa
chamada Wuhan.
O maior problema é como esses animais são expostos e colocados à venda. Podem
ser abatidos na hora, sem nenhuma condição de higiene e nem preocupação com a saúde
pública. Também são precárias as condições em que ficam mantidos, sofrendo todo tipo de
crueldade e maus-tratos, condenados a uma morte desumana e de forma indiscriminada,
simplesmente para satisfazer o prazer dos clientes que movimentam esse tipo de comércio.
Entre os animais comercializados nesses mercados vivos, estão as tartarugas, lontras,
pangolins, ouriços, morcegos, texugos, cobras, civetas, entre outros.
Paim; Alonso descrevem as condições do ambiente em que são encontrados tantos
os animais domésticos quanto os silvestres, expostos para a venda e consumo nesses
mercados úmidos:

O que torna os mercados úmidos diferentes é não só a grande diversidade de
espécies vendidas, mas também a forma como os animais são expostos para a venda,
e abatidos na hora a pedido do cliente. Mantidos em gaiolas e estandes pequenos,
ficam amontoados em espaços mínimos, em pilhas e prateleiras, onde os níveis mais
baixos são constantemente encharcados com excrementos oriundos dos andares de
cima. (PAIM; ALONSO, 2020, p.15)

Esse cenário de horror extremo é propício ao surgimento de novos patógenos,
segundo patologistas e viralogistas, pois ocorre, naquele local, uma mistura de diversos
patógenos de espécies selvagens e domésticas, convivendo em um mesmo ambiente,
impróprio para os animais, onde hospedeiros de várias espécies se encontram, podendo
infectar seres humanos “através de uma ferida aberta, da contaminação cruzada de outros
alimentos, ou pelo ar, através da aerossolização de material orgânico”. (PAIM; ALONSO,
2020, p.16).
Após o surto da SARS, em 2002/2003, a China proibiu o comércio e o consumo
de animais selvagens por um curto período, porém, como reação a essa proibição,
intensificaram-se os mercados ilegais. Há de ressaltar que os tais mercados vivos não são
exclusivos da China, pois existem em várias partes do mundo como em Bangladesh, onde
ocorre a venda de aves vivas (frangos), provenientes de várias regiões, trazidas por pequenos
produtores ou grandes empresas agrícolas. Nesses locais, as aves são vendidas, abatidas e
processadas, e as sobras são aproveitadas pela população mais pobre. E o que colabora para a
continuidade desse tipo de comércio “é a dificuldade de refrigeração desses animais, nos
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pontos de venda e durante o transporte, em razão da dificuldade do acesso à energia elétrica
por parte dessa população”. (PAIM; ALONSO, 2020, p.16-17).
Outro perigoso vírus é o Nipah, detectado em vários países asiáticos e que afeta a
produção de suínos. Os porcos são um hospedeiro intermediário para a transmissão do vírus
para os humanos, por meio de via aérea, como qualquer doença respiratória. O vírus Nipah
surgiu em 1998, no Estado de Perak, na Malásia. Mais tarde, foram registrados outros surtos
em mais cidades. Trata-se de uma patologia que ameaça a saúde pública, pois é altamente
letal e transmitido de pessoa para pessoa. Em termos genéricos, “cerca de 40% das pessoas
infectadas morreram, principalmente homens associados à produção de suínos”. (PAIM;
ALONSO, 2020, p.16-17).
No que diz respeito ao processo de contaminação, Paim; Alonso (2020)
descrevem como ocorre na Malásia, onde foi registrado o foco inicial do vírus Nipah.

Na Malásia, as raposas voadoras (um tipo de morcego frugívoro) que chegam nas
plantações de manga durante a florada e período de colheita dos frutos podem
infectar os porcos criados na região quando estes consomem os frutos contaminados
com sua saliva ou com excrementos. Uma vez infectados, os porcos podem transmitir o vírus tanto entre si (principalmente naqueles lugares onde a densidade de
porcos é maior) como para as pessoas, como qualquer doença respiratória.(PAIM ;
ALONSO, 2020, p.19)

O surgimento de vírus capazes de infectar humanos está ligado

à grande

quantidade de animais mantidos em fazendas de criação intensiva, onde se misturam espécies
de aves (frangos) e porcos, por exemplo, que são vendidos para a população. Os ambientes
criadouros favorecem a mistura de diferentes cepas de influenza aviária que, juntamente com
a combinação do seu material genético, resulta no processo denominado mudança antigênica.
Dessa forma, os sistemas industriais intensivos de produção animal são o
ambiente propício para a criação e propagação de cepas virais altamente patogênicos e de
fácil contaminação de seres humanos. Nas criações extensivas, ou seja, ao ar livre, longe dos
confinamentos, a evolução e disseminação do vírus não ocorrem de forma tão simples, devido
a alguns fatores como a menor chance de sobrevivência do vírus em um ambiente externo e a
dificuldade de propagação do vírus após a morte do seu hospedeiro, pois onde há aglomeração
de animais o contato é direto e imediato, devido à proximidade com outros animais doentes
ou mortos.
Outro fator que contribui para a rápida propagação da doença é “a
imunossupressão causada pelo estresse crônico a que estes animais estão submetidos que faz
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com que eles percam parcialmente a resposta imunológica que os protege contra infecções”.
(PAIM; ALONSO, 2020, p.23-24).
A Figura 4 a seguir, mostra o processo de mudança antigênica, ou seja, as
mudanças genéticas que permitem que um vírus de influenza (da gripe) seja transmitido de
uma espécie para outra, incluindo a transmissão para humanos, que podem resultar em
pandemia e que ocorrem de três modos.
Figura 4 – Processo de mudança antigênica e a transmissão para humanos

Fonte: National Institute and Infectious Diseases, US.

O primeiro modo de contágio ocorre sem alterações genéticas, e um vírus de
influenza aviária pode passar diretamente de aves aquáticas para seres humanos (cepa viral
aviária).

135

No segundo modo de contágio, também sem alterações genéticas, um vírus de
influenza aviária pode passar para um animal (hospedeiro intermediário), a exemplo de
suínos, e, a partir daí, para humanos (cepa viral mesclada).
O último modo de contágio ocorre quando as pessoas podem passar o vírus
influenza humana para um hospedeiro intermediário, como uma galinha ou porco. As aves
aquáticas podem também transmitir vírus para esse mesmo animal. Quando as cepas de vírus
de influenza humana se encontram com as cepas virais das aves aquáticas, pode haver uma
mistura dos genes de ambos os tipos de vírus. A nova cepa (mesclada) pode, então, ser
transmitida a humanos. Assim, surge a pandemia de influenza, em que a nova cepa pode
evoluir e ser transmitida de pessoa a pessoa.
Em relação à covid-19 e sua forma de transmissão, explica Magat (2020):

O vírus está presente em animais selvagens que são seu reservatório. Os humanos
podem ser infectados ao tocar diretamente ou comer animais selvagens que
carregam o vírus. Estes últimos também infectam animais domésticos destinados ao
consumo, que passam a ser transmissores para os humanos que os consomem. Os
humanos também podem ser contaminados pela promiscuidade com animais
infectados e, portanto, patógenos. Os vírus estão em constante mutação e
eventualmente entram nas células humanas, cruzando a barreira das espécies.
(MAGAT, 2020, s.p.,tradução nossa) 67
[...] Ao fortalecer a identificação de doenças infecciosas em animais, zoonoses e
doenças transmitidas por alimentos podem ser gerenciadas na fase da fazenda antes
de serem transmitidas aos humanos. No entanto, o objetivo continua sendo proteger
os animais de doenças. (Ibidem, tradução nossa). 68

Como vimos até aqui, o consumo de produtos de origem animal não é a causa de
todos os surtos de doenças infecciosas, mas deve ser motivo de uma profunda reflexão e
análise de como alterar a nossa dieta alimentar de forma a contribuir para a redução dos riscos
de ocorrência de pandemias e, ao mesmo tempo, propiciar melhor qualidade de vida e bemestar aos animais destinados à produção.
Como uma forte aliada nessa nova busca por uma segurança alimentar e maior
proteção aos animais de criação, surge a tecnologia no desenvolvimento de novas
possibilidades de substituição da carne animal, como as produtos à base de
67

plantas –

Le vírus est présent chez les animaux sauvages qui en sont le réservoir. Les humains peuvent s’infecter en
touchant ou mangeant directement des animaux sauvages porteurs du virus. Ces derniers infectent aussi les
animaux domestiques destinés à la consommation, qui sont alors des transmetteurs pour les humains qui les
consomment. L’humain peut également être contaminé à cause de la promiscuité avec des animaux infectés et
donc des agents pathogènes. Les virus mutent en permanence et finissent par entrer dans les cellules humaines,
franchissant ainsi la barrière des espèces.
68
[...]En renforçant l’identification des maladies infectieuses chez les animaux, les zoonoses et les maladies
alimentaires peuvent être prises en charge au stade des élevages avant qu’elles ne se transmettent aux humains.
Cependant l’objectif demeure de préserver les animaux des maladies.
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hambúrguer vegetariano – e que já estão sendo comercializadas. Outro exemplo é a carne
criada em laboratório ou carne cultivada, produzida com células cultivadas de amostras de
tecidos dos animais. O laboratório de bem-estar animal da Universidade Federal do Paraná
(LABEA) está investindo em pesquisas sobre a carne celular, sendo uma referência desse tipo
de estudo no país.

4.2 Interações entre covid-19 e BEA
Como visto, o primeiro caso registrado de um ser humano infectado com o SARSCoV-2 foi registrado em um mercado de animais vivos para consumo, em Wuhan, na China,
no final de 2019. Embora não seja possível ainda precisar a fonte epidemiológica originária
do covid-19, os pesquisadores se alinham ao afirmar que o animal é a fonte e o transmissor
dessa patologia. E essa doença é só uma entre outras pandemias transmitidas de animais para
seres humanos. Assim, “a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) estima que 75% dos
patógenos de enfermidades infecciosas que afetam o homem, incluindo o ebola, o HIV, a
doença da vaca louca, a gripe aviária (H7N9 e H5N1) e a gripe suína (H1N1) têm suas
origens em animais”. (MAGAT, 2020).
O surgimento de pandemias, nos últimos anos, suscita uma reflexão sobre a
relação do humano com os animais de diferentes espécies, tanto os domésticos quanto os
selvagens, e as consequências advindas das formas como são tratados os animais na cadeia
produtiva. Os questionamentos são válidos para repensar os modelos agrícolas existentes,
assim como o sistema de saúde do Brasil para enfrentar essas situações. Para Magat (2020),
não resta dúvida de que:
[...] nunca uma zoonose perturbou as sociedades tanto quanto a Covid-19, levando
ao confinamento massivo da população. A crise de saúde, econômica e social
causada pela Covid-19 nos convida a repensar nosso sistema agrícola e nossas dietas
para melhorar a biossegurança. (MAGAT, 2020, s.p., tradução nossa)69

Nesse contexto, a prevenção é essencial, tanto que a OIE estabelece um vínculo
direto entre a saúde animal e o bem-estar animal. Desse modo, a prevenção aparece como
uma alternativa eficaz e econômica para a proteção de todos. Trata-se de uma solução para
reduzir o surgimento de zoonoses e prevenir a sua propagação. Com base nessa premissa,
Magat (2020) acredita que:
69

[...] jamais une zoonose n’avait autant désorganisé les sociétés que le Covid-19, conduisant au confinement massif de la
population. La crise sanitaire, économique et sociale provoquée par le Covid-19 nous invite à repenser notre système agricole
et nos régimes alimentaires pour améliorer la biosécurité.
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Uma melhor consideração do bem-estar animal na agricultura contribui para
melhorar o bem-estar e a renda do criador, a qualidade da alimentação e a saúde
pública, ao mesmo tempo em que responde à emergência ecológica. Esta é uma
solução humanista, ecológica e social.70 (Ibidem, tradução nossa).

Sabemos que os desafios ecológicos, econômicos, sociais e de saúde na pecuária
intensiva são grandes, tanto que esse sistema de produção industrial constantemente é alvo de
críticas por parte do BEA, pela qualidade da carne produzida e as condições em que os
trabalhadores exercem as suas atividades. No entanto, em todo o mundo, verifica-se que o
consumo de carne é demasiadamente significativo, e “a FAO estima que, até o ano de 2080,
esse consumo aumentará 60%, num mercado impulsionado, principalmente, pelos países em
desenvolvimento”. (MAGAT, 2020)
Nessas circunstâncias, é preciso aliar a melhor qualidade do produto com a
qualidade de vida do animal destinado ao abate. A qualidade da carne é afetada quando o
animal é submetido a maus-tratos e as condições de bem-estar não são observadas. A visão do
sistema produtivo intensivo é atender à demanda à medida que o consumo cresce e gerar
lucros rápidos que se soprepõem às questões éticas e de saúde. Afinal, como observa
Paranhos (2002).

Programas de qualidade de carne devem ter como ênfase mais do que a oferta de
produtos seguros, nutritivos e saborosos, devem também ter compromissos com a
produção sustentável e a promoção do bem-estar humano e animal, assegurando
satisfação do consumidor e renda do produtor, sem causar danos ao
ambiente.(PARANHOS, 2002, p.1)

Sob o ponto de vista de algumas instituições como a FAO e a OIE, a produção
animal saudável e a adoção de práticas de bem-estar animal são fatores que influenciam de
forma positiva o desempenho econômico dos criadores e colaboram “na redução da poluição
do solo e da água, como as águas residuais ou chorume”. (MAGAT, 2020). A pecuária
intensiva, além de trazer consequências desfavoráveis nas áreas ecológica, econômica e
social, prejudica os ecossistemas, a saúde dos profissionais e, sobretudo, a saúde pública. As
pandemias que, nos últimos anos, vem afligindo a população mundial serve como exemplo.
De acordo com Magat (2020), os alimentos, o ambiente de vida, a higiene e o
manejo de doenças são fatores preponderantes a serem verificados na saúde animal. No

70

Une meilleure prise en compte du bien-être animal dans l’agriculture contribue à améliorer le bien-être et le
revenu de l’éleveur, la qualité de l’alimentation et la santé publique, tout en répondant à l’urgence écologique. Il
s’agit d’une solution humaniste, écologique et sociale.
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entanto, na pecuária intensiva, esses elementos deixam a desejar. Verifica-se, por exemplo,
que os critérios de avaliação do BEA, na maioria das vezes, não são atendidos, e os
produtores fazem vistas grossas nos procedimentos que evitariam as situações desumanas em
que são criados e mantidos os animais. Assim sendo, é fato que as condições em que são
criados os animais de produção influenciam a biossegurança, tanto para eles quanto para os
profissionais do setor e os consumidores.
Magat (2020) se dedica a essa questão e elencar os principais pontos que devem
ser questionados na criação intensiva.

Todas as etapas da criação intensiva devem, portanto, ser questionadas: produção,
com má nutrição, superdensidade, negação do comportamento natural e da
sensibilidade dos animais; transporte com tempos de viagem muito longos e uma
densidade excessiva de animais sem atender às suas necessidades fisiológicas; por
fim, as condições de abate voltadas para a lucratividade e não para o bem-estar
animal.(MAGAT, 2020, s.p., tradução nossa) 71 .

Um dos principais problemas enfrentados para a implementação do bem-estar
animal, em se tratando de animais de produção, está relacionado às legislações que são
deficientes, já que não são claras e precisas na adoção dos critérios a serem estabelecidos,
variando de acordo com a interpretação dos atores envolvidos nos processos. Dessa forma,
“atualmente, as regulamentações são insuficientes para proteger e garantir o bem-estar e o
respeito aos direitos dos animais de produção”.72 (MAGAT, 2020, s.p., tradução nossa).
O ambiente em que se encontram os animais é fundamental para se evitar a
difusão de patógenos, pois, em mercados de animais vivos, fazendas de criação intensiva e até
mesmo no transporte, a densidade excessiva de animais é causa de propagação de patógenos.
Nesse sentido, uma das soluções possíveis seria a criação autossuficiente (os animais nascem
e são engordados nas fazendas), com espaço disponível per capita e densidade limitada, ou
seja, é necessário reduzir o tamanho dos rebanhos ou aumentar os edifícios. Esses edifícios ou
a infraestrutura devem atender aos critérios do BEA, ou seja, luz natural, piso sem ripas,
poleiros para aves, entre outros, sempre verificando as condições específicas de cada espécie,
para melhor atender ao comportamento natural de cada uma. Essas medidas podem ser

71

Toutes les étapes de l’élevage intensif doivent ainsi être questionnées : la production, avec une mauvaise
alimentation, une surdensité, la négation des comportements naturels des animaux et de leur sensibilité ; le
transport avec une durée des trajets trop longue et une surdensité des animaux sans répondre à leurs besoins
physiologiques ; enfin, les conditions d’abattage tournées vers la rentabilité et non le bien-être animal.
72
Actuellement, la réglementation est insuffisante pour protéger et garantir le bien-être et le respect des droits
des animaux de production.
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obtidas na prática por meio da agropecuária ao ar livre, excluindo, assim, o confinamento.
(MAGAT, 2020).
Nesse ponto, vale descrever o ambiente de criação de bovinos feita por Paranhos
(2002): “O ambiente de criação é tudo que envolve o animal, seu espaço (físico e social) além
de tudo que está inserido neste espaço, inclusive nós, seres humanos, onipresentes no
ambiente de criação dos bovinos domésticos”.
Segundo a FAO, os animais de produção intensiva são mais vulneráveis a
doenças, enquanto aqueles criados em fazendas menores são mais resistentes a patologias,
devido à menor especialização e ao fato de serem animais mais diversificados geneticamente.
(MAGAT, 2020).
Nessa seara, Haan (2020) acrescenta:

Tanto mais que essa industrialização massiva da criação é acompanhada por uma
seleção de espécies de acordo com sua produtividade. Os animais ali se tornam
quase geneticamente idênticos, com um sistema imunológico fraco e, portanto, uma
capacidade reduzida de resistir a doenças. Isso também tem um efeito direto na
nossa saúde, causando o uso massivo de antibióticos. (HAAN, 2020, s.p., tradução
nossa).73

A prevenção de patógenos, de acordo com Magat (2020) também inclui a
alimentação, que deve ser adequada e balanceada de acordo com as necessidades fisiológicas
dos animais de produção, de forma a fortalecer seu sistema imunológico. Um exemplo do que
pode ocorrer quando isso não é observado é a doença da vaca louca, desencadeada pela
alimentação do gado baseada em proteínas animais (cérebro e medula espinhal de seus
companheiros). Para se evitar esse tipo de enfermidade, é crucial atentar-se para a alimentação
dos animais, proporcionando-lhes uma dieta natural, o que pode ajudar na prevenção de crises
de saúde.
As ocorrências sucessivas, nos últimos tempos, de crises de saúde alimentar,
demonstram que a lição é investir no tratamento preventivo, aumentando a precaução em
biossegurança e fortalecendo o sistema de saúde veterinário no controle da propagação de
epizootias e zoonoses. É importante também estabelecer indicadores claramente definidos
para cada espécie animal, visando auxiliar o produtor na avaliação de bem-estar em seus
rebanhos.

73

D’autant plus que cette industrialisation massive de l’élevage s’accompagne d’une sélection des espèces en
fonction de leur productivité. Les animaux y deviennent presque génétiquement identiques, avec un système
immunitaire faible, et donc une capacité de résistance aux maladies amoindrie. Ce qui a aussi un effet direct sur
notre santé, en engendrant l’utilisation massive d’antibiotiques.
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Magat (2020) destaca a relevância de se alterar os modos atuais de produção,
apostando na melhoria da biossegurança, por meio da prevenção e da aplicação do BEA, bem
como dos incentivos que devem ser injetados – subsídios para elevar os padrões de bem-estar
animal para que os criadores possam se engajar e obter maior apoio nesse novo modelo de
produção:

Embora as apostas sejam urgentes, a melhoria da biossegurança por meio da
prevenção e do bem-estar animal deve fazer parte de uma mudança no projeto de
exploração, que só é alcançável por um longo período de tempo, durante o qual os
criadores devem ser apoiado em termos de formação, recursos humanos e
financeiros. (MAGAT, 2020, s.p)

Parece que o caminho é redirecionar a pecuária para as fazendas que adotem o
bem-estar animal e respeitem o meio ambiente, procurando reduzir, por meio de políticas
públicas, o apoio à criação intensiva, com a finalidade de garantir que os padrões de qualidade
nutricional e sanitária da carne sejam garantidos ao consumidor. Ademais, a aplicação do
BEA é benéfica tanto para os animais quanto para os humanos. Trata-se de uma medida para
se evitar futuras crises de saúde associadas às zoonoses. Assim sendo, é oportuno frisar que:

As autoridades públicas têm um papel importante na melhoria do bem-estar animal e
devem ser uma força motriz na transição ecológica. Como tal, o estado deve
negociar e direcionar ajuda aos agricultores que se engajam no processo de transição
e não mais promover a agricultura intensiva que já mostrou amplamente seus
limites. A transformação agrícola também é acompanhada por mudanças na dieta
dos consumidores apoiados pelo estado. (MAGAT, 2020, s.p., tradução nossa).74.

Nesse panorama, percebe-se que o desenvolvimento de pandemias originadas por
zoonoses está mais recorrente, devido ao aumento das fazendas industriais, que, por meio da
reunião de vários grupos de animais no mesmo local, facilitam a proliferação ou a transmissão
e mistura de vírus no mesmo ambiente (confinamento).

4.3 Perspectivas na agropecuária pós-pandemia
Se por um lado o número de vítimas diretas que o vírus fará ainda é uma
incógnita, por outro, “há menos dúvida sobre o desastre econômico global que o vírus

74

La puissance publique a un rôle important dans l’amélioration du bien-être animal et doit être moteur dans la
transition écologique. À ce titre, l’État doit négocier et flécher les aides aux agriculteurs qui s’engagent dans la
démarche de transition et non plus favoriser l’agriculture intensive qui a aujourd’hui largement montré ses
limites. La transformation agricole s’accompagne également de changements alimentaires pour les
consommateurs soutenus par l’État.
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deixará, principalmente entre as nações e populações mais vulneráveis”. (PAIM; ALONSO,
2020, p.14).
Segundo informações da EMBRAPA (2020), no geral, a pandemia causada pelo
novo coronavírus acabou por ocasionar uma significativa crise, em diferentes ramos das
cadeias produtivas e, por enquanto, não é possível mensurar o tamanho das consequências e
nem a sua duração.
Para a diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA), Inger Andersen, é essencial investir na proteção ambiental para se evitar novas
pandemias, que afetam diretamente o setor econômico mundial:

As pandemias são devastadoras para nossas vidas e nossas economias e, como
vimos nos últimos meses, a população mais pobre e vulnerável é a mais impactada.
Para evitar futuros surtos, precisamos ser mais conscientes sobre a proteção do meio
ambiente.
[...] Todos os anos, cerca de 2 milhões de pessoas, principalmente de países de baixa
e média renda, morrem devido a doenças zoonóticas negligenciadas. Estes surtos
também podem causar doenças graves, mortes e perda de produtividade em
rebanhos nos países em desenvolvimento, deixando milhões de pequenos
agricultores em extrema pobreza.
Nas últimas duas décadas, as doenças zoonóticas causaram perdas econômicas no
valor de mais de 100 bilhões de dólares, sem contar a pandemia de COVID-19, que
poderá custar 9 trilhões de dólares nos próximos anos. (ONU, 2020).

No Brasil, o panorama pós-pandemia vai ser de inúmeros debates sobre os
impactos causados em vários setores na economia, principalmente no setor agropecuário
(agroindústrias), e sobre medidas de biossegurança que devem ser implementadas para o
funcionamento desse segmento, com vistas a garantir a saúde única para a geração atua e para
as futuras, por meio da prevenção e da fiscalização sanitária efetiva e eficaz.
Segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA (2020), o setor agropecuário
foi o único setor econômico com crescimento durante a pandemia de covid-19, ressaltando
que a agropecuária é que sustenta o PIB do Brasil. Por isso, a atenção principal deve ser
voltada para a prevenção, com a divulgação de manuais de recomendação, como o do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sobre medidas de prevenção e controle.
O objetivo é assegurar que os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias sejam
rigorosamente seguidos, como por exemplo, afastamento dos trabalhadores do grupo de risco,
cuidados com o distanciamento, aferição de temperatura, uso de máscaras e desinfecção dos
ambientes de trabalho e transporte.
As medidas de prevenção no campo iniciam-se com os cuidados do trabalhador
rural. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA lançou cartilhas
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contendo dicas de prevenção contra a covid-19 para os pecuaristas de corte, e como medida
preliminar recomenda-se que pessoas infectadas evitem o contato com colegas de trabalho e
animais, até que mais informações sobre o vírus possam ser descobertas.
De acordo com a EMBRAPA (2020), é importante que se limite a entrada de
pessoas em propriedades rurais e, em caso de necessidade, que seja seguido o protocolo de
distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. Deve-se, ainda, manter o manejo
sanitário, seguindo as orientações sob a supervisão de um veterinário, com a finalidade de
preservar a saúde e bem-estar dos animais.
Acima de tudo, a EMPRAPA (2020) recomenda que os produtores rurais sigam r
as orientações repassadas pelo Ministério da Saúde no combate à pandemia provocada pelo
novo coronavírus, adotando novos hábitos e cuidados, com o intuito de reduzir o risco de
infecção. A informação nesses casos é essencial, desde que obtidas de fontes confiáveis como
as de autoridades de saúde locais e nacionais. Entre as medidas que os proprietários de
instalações rurais devem incluir, é evitar o trânsito constante entre zona urbana e rural, para
evitar o transporte do vírus para a melhor medida é a prevenção.
Por outro lado, as exportações do agronegócio brasileiro não foram atingidas de
forma negativa, mesmo nesse momento de pandemia que assola o mundo. Nas palavras de
Malafaia, pesquisador da EMBRAPA:

Apesar da pandemia de covid-19 e seus impactos na economia, as exportações do
agronegócio brasileiro não foram afetadas negativamente. Ao contrário, as vendas
externas do agronegócio em março de 2020 foram de US$ 9,29 bilhões, 13,3% a
mais do que março de 2019, com destaque para a carne bovina, a principal proteína
animal exportada pelo Brasil, com vendas externas de US$ 637,81 milhões em
março de 2020. (MALAFAIA, 2020, p. 2)

Embora o desempenho do agronegócio não seja preocupante, a falta de certezas e
previsibilidade no setor econômico causa instabilidades no mercado. Por sua vez, as empresas
passam a ter uma nova postura procurando se ajustar a este novo cenário mundial, e “as
consequências vão sendo conhecidas no dia a dia, à medida que a crise vai evoluindo”.
(Ibidem).
Em relação ao consumo de carne bovina, os reflexos da pandemia de covid-19
podem ser percebidos na diminuição da renda da população (aumento do número de
desempregados) e nos valores da carne e de proteínas concorrentes, que impactam de forma
severa na demanda por carne bovina, resultando na redução do consumo interno desse
produto. Nesses casos, “se o consumidor tem a sua renda comprometida ou chega a perdê-la,

143

ele acaba sendo empurrado a optar por outros produtos de menor valor agregado, como a
carne de frango e ovos, em substituição à proteína da carne bovina”. (MALAFAIA, 2020, p.
3).
Outro fator que agrava a crise no setor pecuário é o isolamento social, que
transforma a vida das pessoas e acaba ocasionando o fechamento de estabelecimentos que
trabalham na área alimentícia, como restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e outros, pois eles
são grandes compradores e importantes canais de distribuição da carne bovina. E, nesse
crítico cenário, “o consumo passa a depender mais substancialmente do cliente doméstico,
que busca preço, praticidade e mix de opções, atributos estes encontrados na carne de frango”.
(MALAFAIA, 2020, p. 3).
Com a redução do consumo interno da carne bovina, automaticamente, diminui o
abate de bovinos em número de cabeças, mas as exportações são mantidas. Assim, o mercado
externo torna-se um importante elemento na avaliação de desempenho do setor pecuário em
2020. Um dos nossos principais compradores é a China, que aumentou as suas importações de
carne bovina em patamares superiores, relativos a determinados períodos, comparativamente
aos mesmos períodos em 2019.

Apesar da pandemia, os chineses aumentaram as importações de carne bovina do
Brasil para US$ 451,45 milhões (+101,%) em relação ao mesmo período de 2019,
uma terça parte do valor exportado em carne bovina pelo Brasil, o que é explicado
pelo aumento de plantas frigoríficas habilitadas para exportar para a China.
(MALAFAIA, 2020, p.3).

Nesse cenário, pesquisadores da Embrapa, em uma análise da pecuária brasileira
pós covid-19, acreditam que o setor continuará em constante crescimento, investindo na
sustentabilidade, buscando nas tecnologias disponíveis e viáveis economicamente, formas de
reduzir os impactos ambientais causados pela atividade pecuária, destacando-se a atuação dos
sistemas integrados de produção, como a lavoura-pecuária-floresta (ILPF), no melhoramento
genético de animais, na recuperação de pastagens e boas práticas de produção. Segundo esses
pesquisadores, o objetivo de investir nesses procedimentos é melhorar a imagem do setor da
bovinocultura tanto interna como externamente, “na promoção cada vez maior na produção
integrada à biodiversidade, uma vez que o uso racional do meio ambiente pode proporcionar
um avanço econômico com melhoria ambiental e social”. (MALAFAIA et al, 2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste trabalho, que resgata a relação homem/animal desde os primórdios
da civilização, pode-se dizer que o nosso século constitui uma oportunidade de se repensar
nas condições em que vivem os animais e como são tratados, independentemente de sua
categoria ou espécie. O cuidar bem dos animais é um compromisso moral e ético que toda a
sociedade deve assumir, visando à redução de atos de crueldade, assim como à coibição de
prática de abusos e maus tratos contra esses seres mais vulneráveis.
De acordo com vários estudos realizados, é fato reconhecido por parte da
comunidade científica que os animais não humanos são seres sencientes e conscientes, e, por
isso, deve haver um esforço coletivo para garantir a sua integridade física e psíquica. Cabe ao
homem repensar a sua postura em relação ao tratamento dispensado aos animais, partindo do
pressuposto de que são seres sencientes, passíveis de sofrer danos tanto de ordem física como
psicológica. Verificou-se, no curso das pesquisas empreendidas, que o maior desafio a ser
enfrentado é mudar a atitude das pessoas que não consideram os animais como indivíduos e
simplesmente os têm como objetos e, na maioria das vezes, utilizando-os apenas como bem
de valor ou instrumento de lucro.
Os levantamentos efetuados durante este trabalho também mostraram que o Brasil
continua à frente no ranking entre os países que mais se destacam no cenário econômico
internacional, como os maiores produtores de alimentos do mundo. O agronegócio tornou-se
um dos pilares da economia brasileira, refletindo na balança comercial, e o país é reconhecido
como grande exportador de carne bovina e seus derivados.
Certo é que o aumento da população eleva a necessidade cada vez maior de
produzir para suprir a demanda, interna e externa, mas é necessário que esse crescimento
possa ser alcançado com o controle dos impactos sobre o meio ambiente, fazendo prevalecer
o princípio da necessidade de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a
preservação ambiental, por meio de práticas sustentáveis na agropecuária. Essa é uma meta a
ser atingida, de forma a agregar valor ambiental a uma atividade que movimenta bilhões de
dólares na economia brasileira.
Nesse contexto, pode-se observar, com base nas investigações efetuadas, que
várias iniciativas e alternativas estão sendo desenvolvidas, como os Sistemas de Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária (ILP), com o
propósito de tornar a pecuária mais sustentável, visando à conservação da natureza e à melhor
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qualidade de vida dos animais de criação. Ainda que praticados de forma experimental no
país, com a finalidade de reduzir o desmatamento e compensar a emissão de gases de efeito
estufa, esses sistemas têm proporcionado um melhor equilíbrio entre a produção e meio
ambiente, por meio de um esforço conjunto, em benefício da sustentabilidade.
Assim sendo, cabe rever os métodos e critérios de produção que promovam um
convívio mais harmônico com o meio ambiente, cujas boas práticas precisam ser
disseminadas e incentivadas no setor produtivo, inclusive, com a ampliação de mercados mais
sustentáveis, com a adoção de políticas governamentais mais eficazes e efetivas.
Para auxiliar o desenvolvimento sustentável, conta-se, também, com as
tecnologias disponíveis e economicamente viáveis, capazes de diminuir os impactos
ambientais, decorrentes das atividades do agronegócio.
Pela observação dos aspectos analisados, vê-se que é possível alcançar o
crescimento econômico, reduzindo os impactos ambientais, porém deve haver interesse e
participação efetiva de todos os atores envolvidos na cadeia produtiva para que o resultado
seja promissor. Há que se ressaltar, ainda, o importante papel do Poder Público para a criação
de políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento sustentável, com novas diretrizes,
objetivos e metas que atendam aos setores econômico, social e ambiental. Nesse sentido, é
fundamental a promoção da educação ambiental visando à conscientização de toda a
sociedade para a importância da preservação ambiental e da atenção ao consumo de produtos
que contemplem em seu processo de produção técnicas e métodos ambientalmente corretos.
Aliadas às políticas governamentais, a conscientização do cidadão para a mudança
de hábitos e atitudes é primordial para que as ações direcionadas à preservação ambiental se
concretizem, uma vez que a atual sociedade se insere em um sistema econômico que se
fundamenta no capitalismo e no consumismo exagerado. Por meio da educação ambiental
alinhada ao desenvolvimento sustentável, será possível intensificar os movimentos de
valorização e consumo de produtos derivados de processos mais sustentáveis, que gerem
menos impactos ambientais e proporcionem melhor qualidade vida aos animais de criação,
além de contribuírem para a preservação do planeta e da saúde de todos os seres que aqui
habitam.
A receita é inovar, empreender, investir na atividade pecuária sustentável com
constância e perseverança, com o apoio e auxílio da tecnologia e políticas públicas que
atendam a esse novo mercado, aliadas a uma nova consciência ecológica e social no que se
refere à importância de se preservar o meio ambiente e o bem-estar dos animais, privilegiando
o consumo de produtos resultantes de cadeias de produção mais sustentáveis.
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Atrelada a essa nova política de desenvolvimento sustentável na pecuária,
encontra-se a ciência do bem-estar animal. Trata-se de um tema complexo e controverso, com
posicionamentos e ideologias divergentes, conforme se verificou no decorrer deste estudo,
mas é, ao mesmo tempo, um assunto que não deve ser ignorado, considerando que todos os
animais, inclusive os de produção, merecem um tratamento digno, livre de sofrimento e dor.
Por outro lado, ao se pautar na racionalidade e se distanciar de idealismos, é fundamental,
para se configurar o bem-estar animal, reconhecer que o homem deve proporcionar uma vida
positiva e digna aos animais, em especial, os destinados ao setor produtivo.
Percebe-se, ainda, que, enquanto existir mercado consumidor para adquirir
produtos de origem animal, é importante, ou mesmo imprescindível, que se leve em conta o
bem-estar animal em toda a cadeia produtiva. Trata-se de um relevante princípio em defesa
dos animais, na busca por uma melhor condição possível de vida, saúde e abate humanitário
aos animais de criação.
Conforme abordado no terceiro capítulo, a magnitude do bem-estar animal
também fica atestada a partir da criação de certificações, a exemplo da ISO/TS 34700:2016,
destinada a estabelecer requisitos e orientações para a prática dos princípios do BEA. Como
vivemos em um mundo globalizado, as políticas internacionais passaram a exigir dos
produtores e das pessoas que lidam diretamente com os animais uma nova postura em relação
ao tratamento que lhes é dispensado. O mercado começou a ser pressionado pelo novo perfil
do consumidor, que acordou para a importância de se preocupar com a origem dos produtos
que são colocados à sua disposição.
Dessa forma, a ISO surgiu como um novo instrumento garantidor do bem-estar
animal, e a adesão a ele, pelos países em desenvolvimento, é essencial por meio do incentivo
de parcerias público-privadas para a evolução da política de BEA. A certificação é a garantia
de que os padrões de bem-estar animal foram observados e seguidos, e cabe ao consumidor
verificar se o produto que está adquirindo atende às exigências estabelecidas e alinhadas ao
mercado internacional.
Por todos esses aspectos apresentados, as novas escolhas conscientes devem
prevalecer, e o mercado atual necessita estar qualificado para essa nova exigência,
considerando a conexão direta entre humanos e bem-estar animal. Esse novo nicho de
mercado deve empreender com o propósito de melhorar as condições de vida e saúde dos
animais, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do homem. Nesse aspecto, vigora
um elo entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, conhecida como saúde
única. Defender a saúde única tornou-se prioridade na agenda da Organização Mundial de
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Saúde como forma de evitar futuras pandemias e impedir o surgimento de novos surtos de
doenças zoonóticas, como a covid-19, que aflige a sociedade nos dias atuais.
Dado o exposto, não se há de negar os avanços ao longo de séculos na relação
entre o homem e o animal, porém resta muito por fazer. O caminho baseado na
conscientização da necessidade de se construir um mundo melhor para todos está aberto. É
uma questão de escolha e atitude, e compete à sociedade defender o futuro das novas
gerações, o qual depende do amadurecimento da relação homem-natureza-animal. Não há
como falar em preservação do meio ambiente, negligenciando o respeito aos animais, pois a
consciência ecológica passa pelo respeito a outros seres que integram o nosso ecossistema.
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