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A República de   Nicarágua está localizada na  da América 
Central, fazendo fronteira com Honduras e Costa Rica.  Sua 
população é de aproximadamente 6 milhões de habitantes, 
sendo capital do país a cidade de Managuá. A economia 
nacional  é calculada em um PIB de cerca de 11 bilhões de 
dólares, sendo que boa parte da produção do país vêm de 
setores como agrícola e mineração.   O país marca presença 
em organizações como:   Organização das Nações Unidas 
(ONU), Organização dos Estados Americanos 
( OEA) , Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa Améri-
ca (ALBA) , Petrocaribe, Organização Mundial da Saúde 
Animal (OEI), Grupo do Rio, Sistema de Integração da 
América Central (SICA_.  

 

Nicarágua e problemas de nutrição  

O Nicarágua está entre os países da América Latina que 
cumpriu as principais Metas do Milênio, na luta contra a 
pobreza e à desnutrição mundial. Entretanto, a sua popula-
ção possui deficiências por proteína e energia, vitamina A 
anemia ferropriva em crianças e mulheres adultas. Totali-
zando cerca de uma em cada três crianças com deficiência 
de vitamina franca A, um tipo de nutriente . Quanto a obe-
sidade a Nicarágua apresenta altas taxas de pessoas acima 
do peso em seu território , cerca de 22%  dos habitantes de 
acordo com dados de 2008.  

 

Nicarágua e produção de alimento 

A agricultura é a principal atividade econômica do país. 
Depósitos de material vulcânico enriqueceram o solo, o que 
torna o solo do Nicarágua extremamente fértil. Algodão, 
café, cana-de-açúcar e frutas contam como principais ex-
portações. Outro produtos de cultivo destacado é o milho.  
Porém quanto ao uso de agrotóxicos neste país, o controle 

é falho, causando a contaminação de uma parte da popula-
ção que consume alimentos nacionais.  
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