
O País  
 
A Nova Zelândia  é um país independente localizado no 
Pacífico sul, formado por duas ilhas, a Ilha Norte e a Ilha 
Sul, além de algumas outras bem menores. A capital do 
país é Wellington, e sua área é de 270.500 km. O governo 
constitucional é estabelecido na década de 1850 e os maori 
ganham o direito a cadeiras no parlamento neozelandês 
em 1867. Possui o PIB de 185,8 bilhões de doláres.  O país 
também é membro da Organização das Nações Unidas, 
da Comunidade das Nações, a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico  e os Cinco 
Acordos de Força  de Defesa. 
 
Nova Zelândia e problemas de nutrição  
 
A Nova Zelândia é um país que não apresenta muitos casos 
de desnutrição ou subnutrição no país . Devido a sua orga-
nização interna muitos dos problemas dessa natureza são 
evitados. Apesar de não sofre muito com esse tipo de situa-
ção em seu território, a Nova Zelândia auxilia instituições 
que combate a desnutrição ao redor do mundo, como a 
UNICEF. Entretanto, a obesidade é um problema sério no 
país. Em seu território, cerca de 1/3 da população está aci-
ma do peso, e entre as crianças, cerca de 1/10 está na mes-
ma condição, de acordo com dados de 2013.  
 
Nova Zelândia e produção de alimento  
 
A Nova Zelândia consolidou-se como referência mundial na 
produção de alimentos, principalmente com seu sistema 
agropecuário.  A eficiência do controle neozelandês, conte-
ve a utilização de vários  pesticidas ao longo dos anos, tanto 
por motivos internos quanto por decisões internacionais. 
Quando o assunto são os pesticidas presentes na agricultu-
ra neozelandesa , o governo é ativo para seguir as normas 
das organizações internacionais da agricultura e saúde. Um 
exemplo do controle que o país realizou foi a proibição da 
utilização do pesticida conhecido como bromometano no 

pais no início dos nos 200 quando descobriu-se seus danos à 
saúde humana.   
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