
O País 
 
Localizado na parte sul da Península da Coréia, com um 
Produto Interno Bruto (PIB) de 1.789 trilhão de dólares e 
uma população de mais d 50 milhões, a República da 
Coréia, também chamada de Coréia do Sul, é um dos países 
mais desenvolvidos do mundo, sendo a 13º maior economia 
mundial. É membro de organizações como a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
o Funod Monetário Internacion (FMI), a Organização das 
Nações Unidas (ONU), e a Organização Mundial da Saúde 
OMS possui uma participação importante na esfera política 
internacional.  Possui laços estreitos com os Estados Unidos 
da América (EUA) devido a situação instável com o seu país 
vizinho ao Norte (Coréia do Norte), que reconhecidamente 
passa por dificuldades relacionadas à questão da fome 
entre seus habitantes 
 
Coréia do Sul e problemas de nutrição 
 
Apesar de ter superado em parte os problemas da fome em 
seu território, o Estado sul coreano ainda tenta lidar com 
questões relacionadas á nutrição de sua população. Com os 
avanços econômicos  o país vem tentando reverter o 
hábitos prejudiciais para a saúde, tendo como exemplo a 
diabetes, da qual 6% da população da faixa entre 20 e 79 
anos sofre, ou a subnutrição, que aflige 5% da população, 
de acordo com dados da World Development Indicatiors.  
 
Coréia do Sul e produção de alimento 
 
Com o desenvolvimento tecnológico, o agronegócio sul 
coreano também foi modernizado, com o país inovando 
também no cultivo com a manipulação de sementes, adap-
tando por exemplo as plantações de arroz, e hoje sendo 
auto-suficiente do mesmo. É 21º colocado no ranking de 
países que mais usam fertilizantes no mundo, com o valor 
diminuindo em relação as ultimas décadas mas que voltou 
a subir recentemente, com 361kg de fertilizantes por hecta-
re de terra arável. Os agrotóxicos usados no país em grande 

escala, entretanto há a preocupação com a saúde dos habi-
tantes.  
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