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Fonte: Dados compilados pelo Earth Policy Institute a partir de base de dados electrónica do United States Department of Agriculture (USDA, www.fas.usda.gov).

oferta globais de cereais
O balanço de cereais, à escala global,
depende da procura e da oferta globais de
cereais.
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Uma segunda opção é apelar à consciência e
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1,9
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2,1
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1,2
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O problema desta opção é o tempo que este

2000-2007

-1,0

1,2

303

apelo demorará a produzir mudanças signifi-

Fonte: Construído a partir de dados compilados pelo Earth Policy Institute (EPI) com base em dados disponibilizados pelo USDA.

ao bom senso. Afinal comer muita carne até
faz mal à saúde! Os índices de saúde mostram que uma dieta intermédia, de tipo “mediterrânico” é superior à dieta “carnívora”.

cativas nos comportamentos humanos.
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