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Resumo: Para atender as demandas de carne no futuro requer o aprimoramento das tecnologias de               
produção com o objetivo de melhorar os sistemas produtivos de gado de corte. Nesta lógica, pesquisas                
envolvendo carne orgânica e carne artificial estão sendo elaboradas para atender exigências culturais,             
éticas e econômicas dos futuros consumidores. A presente revisão visa analisar a origem deste novo               
padrão de consumo, as diferenças das carnes artificiais e orgânicas e seu impacto no consumo de carne                 
bovina no futuro. 
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MEATS FOR THE FUTURE: ORGANIC MEAT VS. ARTIFICIAL MEAT, A REVIEW. 
 

Abstract: The consumers meat demands in the future urge for technology improvements in beef cattle               
production systems. In this way, researches with organic and artificial meat is being developed to meet                
the cultural, ethical, and economic requirements of consumers in the future. This present review, aims to                
analyze the origin of this new consumption pattern and the point the major differences among artificial                
and organic meat and their impact in the beef consumption in the future. 
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INTRODUÇÃO 
 

O perfil dos consumidores de carnes bovina sofreu mudança desde a primeira ocorrência de              
encefalopatia espongiforme bovina no Reino Unido no ano de 1996, por consequente, a cadeia produtiva               
de carne passou por adaptações com intuito de oferecer alimentos mais seguros aos consumidores              
(VELHO et. al, 2009). 

Ademais, o consumo de carne também sofreu alterações devido aos padrões de vida e questões               
éticas da população mundial. Grande parte dos consumidores de produtos cárneos não estão preocupados              
apenas com o custo final do produto, mas valorizam as qualidades e benefícios que podem proporcionar a                 
si e aos animais, como a estética, valores nutricionais, aspectos ambientais, rastreabilidade e bem-estar              
animal, e estão dispostos a pagar mais por um produto que tenha certificação de qualidade (VELHO et.                 
al, 2009; FRANCISCO, 2004).  
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Outras mudanças surgem devido à alta demanda pelos produtos cárneos, como é o caso da China,                
por exemplo, que busca novas alternativas para suprir o déficit ocasionado pelo aumento populacional              
(FORMIGONI, 2018). Com isso, pesquisas envolvendo alternativas à produção convencional de carnes,            
dentre elas às carnes orgânica e artificial, vem sendo desenvolvidas com visão de atender os denominados                
“consumidores do futuro”. Sendo assim, o objetivo desta revisão foi analisar a origem deste novo padrão                
de consumo e as diferenças entre as novas alternativas de carnes sustentáveis e seu impacto no consumo                 
de carne bovina.  

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Por que ter novas alternativas? 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO,              
2015), o consumo de carne poderá ser duplicado no ano 2050 devido ao crescimento populacional, no                
entanto, a produção convencional de carne está atingindo os limites da sua capacidade de produção e                
corre-se o risco do mercado não ter a quantidade adequada de produtos para suprir essa demanda. 

Neste sentido, tecnologias auxiliares para aumentar a produção de carnes podem ser a solução              
para o déficit de proteínas de origem animal, considerando o uso e gastos de recursos utilizados para sua                  
produção, principalmente, em países como a China, que necessita de um alto índice de importação de                
produtos cárneos, afim de evitar a falta desse alimentos para sua população. Essas novas tecnologias,               
também trariam impactos positivos para os países mais pobres, cujo pesquisas apontam que serão os mais                
afetados no futuro com escassez de alimentos (FAO 2009; 2015). 

Assim, pesquisadores, indústrias e produtores vêm procurando novas alternativas para suprir as            
novas demandas dos consumidores, principalmente, em quesitos como à saúde, ética e bem-estar animal,              
compilados a sustentabilidade e viabilidade econômica dos modernos sistemas de produção, comparados            
à pecuária tradicional (NIAA, 2012; VITAL et. al, 2017). Entretanto, o custo benefício e a funcionalidade                
da implantação dessas novas tecnologias no Brasil ainda geram incertezas.  
 
Conceito éticos dos consumidores frente a novas alternativas 

Cada sociedade elabora um sistema de regras fundadas no senso comum, em práticas próprias              
como no conhecimento médico, o certo e o errado, o que comer e o que não comer, classificando os                   
alimentos quanto ao seu potencial risco para a saúde. As decisões de consumo se tornam a fonte vital da                   
cultura do momento, o que pode mudar diante de novas informações, novas maneiras e da emergência de                 
novos produtos e novas ideias. Há várias pessoas que estão preocupadas não só com seu futuro individual,                 
mas com a vida dos animais e da população mundial (ROMANELLI, 2006; DOUGLAS &              
ISHERWOOD, 2009; ABONIZIO, 2013). Estes conceitos éticos são impossíveis de serem entendidos por             
todos, uma vez que envolvem diversas questões culturais, religiosas, educacionais, entre outros (VITAL             
et. al., 2017).  

O comportamento dos consumidores está ligado à suas raízes culturais, ao seu ambiente social e               
familiar e à sua realidade econômica (BARCELLOS, 2007). Diante deste cenário, podemos citar             
exemplos de culturas distintas que variam os comportamentos de consumo, como a indiana, brasileira e               
chinesa, onde para a primeira o consumo de carne bovina é proibido por ser considerado pecado, pois, por                  
questões religiosas que surgiu no hinduísmo, a vaca é considerada um animal sagrado. No Brasil, a carne                 
bovina faz parte das refeições diárias de grande parte da população (ZEN et. al, 2008) uma vez que se                   
produziu em 2016 cerca de 35,9%, e seu consumo médio passou a ser de 38,6 quilos/habitante/ano                
(IBGE, 2018). Já na China adota-se o consumo de proteínas provenientes de diferentes espécies animais               
como cães, gatos e insetos, que causa grande repulsa e estranheza aos consumidores de carne ocidentais                
(VITAL et. al., 2017).  
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Carne Orgânica  

Para produzir e uma carne orgânica é necessário que a propriedade rural se enquadre nas normas                
estabelecidas pela legislação vigente de um sistema orgânico de produção animal. Este tipo de sistema               
ganha força atualmente, uma vez que o consumidor está mais preocupado com o meio ambiente               
(FIGUEIREDO & SOARES, 2012). Entretanto, atender a demanda dos requisitos para carne orgânica             
acaba sendo um trabalho muito complexo, com isso a produção acaba sendo limitada, desta maneira há                
muitos desafios a serem superados WACHSNER, 2012). 

A produção orgânica da carne irá depender de espécies, raças e sistemas produtivos adequados,              
sendo necessário conservar recursos naturais e não permitindo o uso de agrotóxicos, medicamentos             
(hormonais ou sintéticos) e adubos químicos (FIGUEIREDO & SOARES, 2012). A agricultura orgânica             
tem princípios que são aplicáveis a qualquer tipo de produto, tanto de origem animal como vegetal, o que                  
permite a produção e utilização nos mais diferentes ambientes, podendo valer-se de todos os recursos               
naturais disponíveis (SIGNOR, et. al, 2011).  

Na criação orgânica de gado de corte, as fazendas devem seguir rígidas práticas levando em               
consideração a legislação vigente de cada país, sendo esses sistemas de produção passível de auditoria e                
certificação pelos órgãos vigentes. Os bovinos devem ser criados da forma mais natural possível, em               
convívio com a flora e a fauna regional. Adotar esse sistema de criação requer um grande planejamento                 
para proporcionar o bem-estar animal e o cumprimento de todas as normas, uma vez que para isso                 
devem-se respeitar todas as necessidades de liberdade, nutricionais, sanitárias, comportamentais e           
psicológicas de cada espécie. Os alimentos ofertados aos animais devem ser naturais, oriundos da própria               
fazenda sem uso de adubos ou agrotóxicos, e ao adoecerem os animais devem ser tratados apenas com                 
fitoterápicos (FIGUEIREDO & SOARES, 2012). 

Dos consumidores mundiais que apoiam estas tecnologias, temos o Reino Unido, que devido a              
suas atitudes comportamentais e tendências alimentares, motivam-se a comprar a carne e demais produtos              
orgânicos produzidos com princípios éticos e que priorizarem o bem-estar animal (GEMMA C.             
HARPER, AIKATERINI MAKATOUNI, 2002). Na Grã Bretanha não é diferente, uma vez que a             
demanda pela carne orgânica é maior que a oferta, mesmo quando o consumidor paga o dobro do preço                  
(EDWARDS, 1999; DECHICHI, 2013). No Canadá, embora o crescimento do mercado de carne orgânica              
seja uma realidade, o produto ainda é consumido por uma pequena parcela da população, apenas 2% do                 
total gasto com alimentos são direcionados para esse fim (OMAFRA, 2002; DECHICHI, 2013).  

No Brasil, o mercado de carne orgânica ainda é pequeno e seus benefícios não são muito                
conhecidos pela população, diferentemente dos países Europeus e de primeiro mundo. Este conceito ainda              
está sendo desenvolvido, uma vez, que a carne orgânica apresenta proposta semelhante da “Carne Verde”               
onde os animais são criados basicamente a pasto, mas, podem ser suplementados com alimentos advindo               
de cultura convencional, tratados com medicamentos alopáticos, dentro outros quesitos que no sistema             
orgânico são proibidos.  

Os sistemas orgânicos são reconhecidamente sustentáveis, mas o mercado para esses produtos            
ainda é restrito, pois, os maiores desafios para essa produção é o preço e a falta de informação pela                   
população. Entretanto, existem consumidores de carne suína, por exemplo, que estão dispostos a pagar              
um preço mais elevado por uma carne produzido no sistema orgânico (SOARES et. al, 2014; DECHICHI,                
2013).  

 
Carne Artificial  

A carne artificial ou carne in vitro, é derivada de um tecido com células cultivadas em                
laboratório, diferentemente da carne convencional que precisa abater os animais para obter o produto              
cárneo (BONNY et. al, 2015). Um dos métodos para se produzir a carne artificial, consiste em um                 
processo mais detalhado, que se baseia na retirada de pequenas quantidades do sangue de animais em                
biopsia, procedimento cirúrgico no qual se colhe uma amostra de tecidos ou células do animal, e o                 
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material coletado terá cultivo adequado com nutrientes e fontes de energia que irão favorecer a               
multiplicação das células musculares (BHAT et. al 2015 ). 

Esse tecido ou essas células-tronco em crescimento forma um “músculo celular diferenciado”            
para depois se transformarem em fibras musculares com aspecto semelhante a uma carne natural (WOLL               
& BÖHM, 2018). Posteriormente, aditivos são adicionados para que este conteúdo ganhe consistência,             
cor e sabor característico de uma carne natural (SUN et. al, 2015).  

A técnica de produção de carne in vitro é bem aceita por consumidores que almejam o bem-estar                 
animal, devido à ausência de abate do mesmo, e que se preocupam com o impacto que a produção animal                   
ocasiona ao meio ambiente (VITAL et. al, 2017), visto que, a produção deste tipo de carne ocorre em                  
laboratórios e não em pastagens. No entanto, é redundante afirmar que ao levar a produção de carne para                  
o laboratório diminuiria ou acabaria com a produção de animais em pastagens.  

Alguns parâmetros como cor e sabor são essenciais na avaliação do consumidor para aquisição e               
recompra dos produtos cárneos. A carne in vitro possui coloração incolor, sendo necessária a utilização de                
corantes naturais para solucionar está imperfeição. Já o sabor que a carne artificial apresenta, precisa ser                
melhorado, a fim de agradar ao paladar do consumidor. Entretanto, alguns autores acreditam que a partir                
do momento que esta tecnologia for inserida na alimentação, o consumidor se acostumará e começara a                
ingeri-la como a carne convencional (EIRAS et. al, 2010; BHAT et.al 2015; VITAL et. al, 2017).  

Para alguns pesquisadores chineses, a carne cultivada tem o potencial para reduzir            
significativamente o sofrimento dos animais, além de satisfazer todos os aspectos e exigências             
nutricionais dos seres humanos. Para a China que tem um grande crescimento populacional, a carne               
artificial poderia ser uma alternativa em substituição a carne convencional, pois reduziria as emissões de               
gases de efeito estufa e a demanda por terras agrícolas. Porém, apenas a carne convencional e alguns                 
derivados estão presentes no mercado, e em um futuro próximo, a agroecologia, clonagem e carne               
artificial poderiam fornecer tecnologias e técnicas que permitiriam a indústria de carne a atender as               
crescentes demandas dos consumidores (SUN et. al, 2015).  

De acordo com Lu et al. (2013), a China tem um grande público que apoia esta alternativa, e por                   
possuírem melhor educação, eles têm os melhores salários e condições de vida, além de estarem               
preocupados com um mundo melhor, por isso fazem a reciclagem do lixo, compram alimentos orgânicos               
e se preocupam em relação ao bem-estar animal. Por consequente, eles estão dispostos a pagar a mais por                  
um produto ainda incerto, desde que seja sustentável.  

Em uma enquete online sobre a aceitação da população brasileira frente à carne artificial, Vital               
et. al (2017) analisou que de 50 participantes, a maior aceitação foi pelo público feminino (64%) e a                  
minoria atingiu o masculino (36%) (Gráfico 1). Outra enquete feita sobre os riscos à saúde da carne                 
artificial, a maioria da população entrevistada acredita que não há nenhum maleficio (60%) (Gráfico 2). A                
maioria dos entrevistados eram universitários ou pós-graduandos, o que nos leva o posicionamento de que               
um público mais educado está mais preocupado com o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para              
produção de carne. 
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É um grande desafio a produção de uma carne artificial que reproduza a carne convencional em                
termos sensoriais e com preço mais acessível para ser aceito e adquiridos pelos futuros consumidores. No                
entanto, além dos aspectos tecnológicos e econômicos, a carne artificial deve convencer de que pode               
trazer benefícios pessoais (sabor, segurança, salubridade) e sociais (segurança alimentar, sem degradação            
ambiental, melhor bem-estar animal, etc.) o que ainda é incerto e motivo de futuras pesquisas               
(HOCQUETTE, 2015). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As novas tecnologias de produção mais sustentáveis podem ser o futuro para uma sociedade              

mais educada. No Brasil, as alternativas mais sustentáveis ainda são pouco conhecidas pela população,              
o que pode levar há certa impopularidade, entretanto, frente à realidade brasileira a carne orgânica seria                
a alternativa mais viável e mais acessível por motivos de maior aceitação. No cenário da China, a carne                  
artificial se enquadraria melhor, já que lá a demanda da carne bovina é alta e seu público está disposto a                    
pagar mais por um produto que não degrade o meio ambiente. Sendo assim, novas pesquisas devem ser                 
elaboradas, a fim de se entender melhor as novas tecnologias de produção de carnes sustentáveis para o                 
futuro e sobre a sua aceitabilidade no Brasil e no mundo.  
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