
O País  
 
A República da Colômbia  é um país localizado na América 
do Sul  fazando fronteira com Brasil, Venezuela,  Equador, 
Peru e Panamá. Este país tem uma importância 
significativa na América Latina por sua economia, sendo a 
quarta potência na região, com um PIB de 
aproximadamente  de 390 bilhões de dólares. A economia 
colombiana é baseada em uma série de atiivdades 
agricultura, tendo um dos principais produtos que é o café, 
indústria e o turismo.   O país também possui uma 
população diversificada , constituida  por brancos, 
indígenas e negros, num total de 47 milhões de 
colombianos.  Para finalizar, a Colômbia faz parte  de várias 
organizações internacionais como a Organização  das 
Nações Unidas (ONU),  Organização dos Estados 
Americanos (OEA), União de Nações Sul-Americanos 
(UNASUL) entre outras.  
 
Colômbia e problemas de nutrição 
 
O país apesar de sofrer com a desnutrição e a subnutrição, 
conseguiu diminuir de maneira significativa  o problema 
entre a sua população nas últimas  décadas, em 
aproximadamente 50%. O que mais preocupa no país é a 
desnutrição infantil , a qual em 2013 os níveis eram 
conciderados altos, chegando em uma taxa de 13,2% do 
total de crianças colombianas.   Quanto a obesidade, o país 
apresenta um número crescente de pessoas que sofrem 
dessa doença, podendo a chegar nos proximos anos a 1/4 
dos habitantes acima do peso. 
 
Colômbia e produção de alimentos  
 
A Colômbia é um grande produtor e consumidor de 
alimentos, com isso é precionada constantemente a seguir 
regras da  Organização Mundial da Saúde (OMS) quando 
diz respeito ao uso de agrotóxicos. Por causa de ainda usar 
alguns pesticidas que não são aceitos no cenário 
interncional como o glifosato, o país sofre com algumas 

restrições. Seu objetivo é retirar os produtos agrotóxicos  
proibidos pelas organizações  e demais países mas manter 
sua produção ainda em grande escala para a exportação e 
consumo interno. 
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