
O País 
 
A Alemanha é um país europeu situado na europa central, 
com fronteiras ao norte com o mar do Norte e a Dinamarca 
e mar báltico, ao Sul com a Suiça e Aústria, Oeste por 
França, Países Baixos, Luxemburgo e Bélgica e a Leste pela 
Republica Checa e Polônia. Com uma população de 81 
milhões, um PIB de 3,6 trilhões de dólares e um governo 
republicano federativo parlamentarista presente nos mais 
diversos orgãos internacionais faz com que a Alemanha 
seja um dos  principais motores  da economia e da política 
européia, impulsionando o crescimento e ajudando na 
tomada de decisões da mesma. O país faz parte de  de 
organismos internacionais como OMC,  Unuão Europeia, 
OTAN, ONU e outros. 
 
Alemanha e o problema da nutrição 
 
A Alemanha possui problemas consideráveis com a 
obesidade entre sua população, sendo este problema 
atinge em maior parte o gênero feminino.  Para se ter uma  
noção mais amla a respeito do assunto, em 2008 cerca de 
25  % dos alemães estavam em situação de obesidade e 
sobrepeso. Devido a isso, problemas relacionados à 
obesidade se tornam relevantes, como os problemas 
cardíacos. A população sob maior riscos está na linha da 
pobreza, preocupando assim as autoridades sobre os 
hábitos alimentares vigentes. Por ser um país que se 
encontra na União Européia, as regras para produção e a 
entrada de produtos, principalmente agrícolas são mais 
rígidas, visando assim o bem da população. 
 
Alemanha e a produção de alimentos 
 
A agricultura alemã possui apenas cerca de 1% do PIB, sen-
do portanto de baixa relevância no crescimento do país. 
Com uma economia altamente diversificada , principalmen-
te na área industrial e tecnológica,  faz com que a falta de 
um clima  muito favorável a extensas produções agrárias 
não se torne um problema para a economia alemã, princi-

palmente com a chegada dos alimentos transgênicos. Em 
questão de fertilizantes, o país está na 38º colocação no 
ranking dos que mais usam, com 202 kg por hectare de ter-
ra. 
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