
O País  

A República da Costa do Marfim é um país localizado na 
África, o qual faz fronteira com Mali, Gana, Burkina Faso, 
Libéria e Guiné. Possui o PIB de cerca de 34 bilhões de dóla-
res  e sua economia se baseia muito  na exploração mineral 
e na agricultura. O Estado ainda possui uma população de 
aproximadamente 22 milhões de habitantes, sendo a língua 
oficial do país é o francês. Além desses fatos o país faz par-
te de diversas organizações internacionais, entre os exem-
plos pode-se citar  da  Organização Mundial do Comércio 
(OMC), Liga Africana de Nações,  Comunidade Econômica  
dos Estados da África Ocidental (CEDEAO )e  a  Zona de 
Paz  e Cooperação do Atlântico Sul (ZPCAS). 

 

A Costa do Marfim e os problemas de nutrição 

O país apresenta níveis de desnutrição bem alto, especial-
mente no caso da desnutrição infantil, cujo o nível está en-
tre 30 e 40%, fato que ajuda os altos níveis de mortalidade 
infantil.  No quadro geral, a Costa do Marfim é descrita pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) como um país em 
estado crónico de desnutrição. Já no caso de obesidade, o 
país não apresenta níveis que possam ser computados em 
grande escala. No ano de 2013 aproximadamente  6% da 
população marfinenses  estava acima do peso.  

 

A Costa do Marfim e a produção de alimentos 

A Costa do Marfim possui uma das políticas mais restritivas 
do continente africano em relação ao uso de agrotóxicos, 
sendo que em 2010 baniu o pesticida conhecido como Me-
tamidofós, que já avisa sido banido de vários países pois era 
considerado obsoleto e causava dados à saúde dos consu-
midores de alimentos. O país tenta reduzir alguns índices 
desses tipos de produtos nas plantações para não prejudi-
cara qualidade de vida já precária da população.    
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