
O País 
 
Reino da Bélgica, mais conhecida como apenas Bélgica, é 
um país situado na Europa Central e possui como idiomas 
oficiais o Francês, Flamengo e Alemão.  O país possui uma 
economia desenvolvida e muito integrada ao   cenário 
europeu,  possuindo um setor industrial divesificado , como 
o automobilístico , têxtil, siderurgico  e outros. Tem muita 
relevância internacional, haja vista que foi fundadora da 
União Europeia (hospeda sua sede) e possui outras 
importantes Organizações Internacionais sediadas em seu 
território (como a OTAN, por exemplo) e também faz de 
demais outras como  Organização das Nações Unidas 
(ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC), 
Organização Mundial da Saúde (OMS) entre outros.  
 
Bélgica e problemas de nutrição 
 
O país investe fortemente na saúde da população de modo 
que a maior parte desta não sofre nenhum problema 
relacionado a nutrição. Todavia, aproximadamente vinte e 
três por cento de sua população adulta masculina sofre com 
problemas de obesidade. Esse número diminui um pouco  
em relação à população adulta feminina, onde 
aproximadamente 18% desses sofrem com os mesmos 
problemas. Do mais, o Reino da Bélgica possui uma  um 
ambiente  com condições de vida boa que faz casos rde 
pessoas subnutridas ou desnutridas raros no país. 
 
Bélgica e produção de alimento  
 
O Reino da Bélgica é um forte produtor agrícola. Embora 
não possua muita superfície territorial (30280 mil 
quilometros quadrados) aproximadamente 13360 mil 
quilometros quadrados são destinados ao cultivo, 
principalmente de cereais. Possui ainda 44% de sua 
superfície destinada ao cultivo agrícola contra 22,5 por 
cento de área florestada. Possui  quase 3200000 toneladas 
métricas do cultivo de cereais, tais como trigo, cevada, 
milho, arroz, entre outros. Isso se dá graças ao solo 

relativamente fértil que possui. Estima-se que são 
utilizados aproximadamente 286 quilogramas, por hectare 
arável de terra, de fertilizantes que, a cada hectare, são 
produzidos quase 10 mil quilogramas de cereal.  Com toda 
essa agricultura presente no país, os níveis de agrotóxicos 
utlizados são altos, tanto que em 2013 começou um projeto 
na Bélgica para reduzir o uso de pesticidas até 2017.  
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