
O País 
 
Sendo o maior país da Ásia Oriental e também o mais 
populoso do mundo com 1,36 bilhão de habitantes, o 
segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do mundo com 
17,6 trilhões de dólares,  é uma potência mundial,  militar 
(detentor de armamentos nucleares) e políticamente. 
Participa de diversos orgãos internacionais e coalizões 
como a Organização das Nações Unidas (ONU), sendo um 
membro permanente do conselho de segurança, o BRICS e 
a Organização Mundial da Saúde (OMS). Estruturada como 
uma república socialista unipartidária, regida pelo Partido 
Comunista. Crescendo em média 10% ao ano a China atrai 
investimentos de todo o planeta, e reinveste grandes 
quantias no exterior em projetos de infraestrutura. 
 
China e problemas de nutrição 
 
O Estado chinês apenas nas últimas décadas superou o 
problema da fome crônica, da qual sua população sofria 
gravemente por falta de oferta de alimentos a séculos 
(desde 100 antes de Cristo até o século XX, com mais de 
1800 períodos de crise de fome, em uma média de 1 por 
ano). O número de desnutridos chega a 139 milhões  no ano 
de 2014, segundo dados da FAO Food Security data. 
Quanto a obesidade, essa doença vem crescendo muito no 
país, juntamente com o grande boom econômico, acredita-
se que a elevação s nível de renta contribuiu para que o 
consumo de comida aumentasse, que em proporções muito 
grandes causa a obesidade.  
 
China e a produção de alimentos 
 
Apesar de ter a maior área cultivável do mundo (mais de 5 
milhões de quilômetros quadrados), o país é um grande 
importador de alimentos. Apesar disso, se encontra na 20º 
colocação no uso de fertilizantes, devido ao tamanho da 
demanda interna e da produção considerável, utilizando 
cerca de 364kg por hectare de terra arável. A China tam-
bém se apresenta como grande produtor e consumidor de 

agrotóxicos, tornando o país um ponto importante do esta-
belecimento de um controle mais adequado dos produtos 
químicos.  
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