
O País  

A República de Camarões está localizada na costa oeste da 
África e banhada pelo golfo da Guiné, fazendo fronteira 
com Nigéria, Chade, Gabão, República Central Africana, 
Guiné Equatorial e República do Congo. Sua população é de 
aproximadamente 19 milhões de habitantes, sendo capital 
do país a cidade de Laundê. Apresenta uma economia pou-
co desenvolvida, baseada na agricultura, pecuária e pesca. 
O sistema político camaronense tem como base a Repúbli-
ca Constitucional Federal e sua constituição criada em 
1984. O país marca presença em organizações como: Fran-
cofonia, Comunidade das Nações e  Comunidade Econômi-
ca e Monetária da África Central (CEMAC). 

 

Camarões e problemas de nutrição  

A insegurança alimentar se deteriorou profundamente em 
Camarões com o crescimento abrupto da violência. Estima-
se que 1,4 milhão de habitantes vivam nessa situação. Os 
grandes fluxos de refugiados da República Centro-Africana 
e Chade agravam a problemática das difíceis condições de 
vida no país. A prevalência da má nutrição é de moderada a 
aguda em menores de cinco anos e possui mais de 30 mil 
mulheres com filhos necessitando de assistência alimentar 
emergencial. Relatos da  Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF)  falam da “emergência silenciosa”. Quan-
to a obesidade, Camarões  possui uma taxa de pessoas aci-
ma do peso de 10%, o que já faz o país se preocupar.  

 

Camarões e produção de alimento 

Camarões está passando por um declínio em sua produção 
agrícola devido aos períodos extremos de clima. A ausência 
de chuvas, causou danos consideráveis a colheitas afetando 
significativamente todas as atividades. Com a queda na 
produção, o uso de pesticidas se torna mais necessário para 
o país manter protegido sua agricultura. Tal atitude pode 

refletir em um abuso no uso de agrotóxicos, levando a um 
mal para a saúde humana.  
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