
O País 
 
A Ucrânia é um país localizado na Europa oriental que faz 
fronteira com Rússia, Polônia, Bielorrússia, Moldávia, 
Eslováquia, Hungria e Romênia. Este país possui uma 
relação histórica  com a Rússia, sendo dominda pelos russos 
durante a época de império e depois com a  União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A Ucrânia posui 
uma população de 44 milhões de habitantes e o PIB da 
nação é de aproximadamente 175 bilhões de dólares. A 
economia ucraniana é baseada muito na agricultura e na 
exportação de gás natural.  O país também faz parte de 
diversas organizações internacioanais  como Organização 
das Nações Unidas (ONU) ,  Organização Mundial do 
Comércio (OMC), Organização Mundial da Saúde entre 
outras. 
 
A Ucrânia e problemas de nurição 
 
A Ucrânia durante a época que esteve  no grupo de países 
que formanvam a  União Sociética sofreu muito com a 
fome, principalmente durante o regime stalinista que 
impedia que comida chegasse ao país,  Dessa maneira a 
Ucrania  um histórico de combate a fome que permanece 
até 2014 .  Com a situação de conglito no país, o número de 
pessoas em condição de desnutrição e passando  
aumentam. Quanto a obesidade, o país tem cerca de 18 % 
da população nessa condição, tornando isso um problema 
sério de saúde pública. Esse problema aumentou desde o 
fim da União Soviética  
 
A Ucrânia e a produção de alimentos  
 
A Ucrânia é um grande produtor agrícola, especialmente de 
milho , batata e trigo na Europa, com isso a utlização de 
agrotóxicos torna-se inevitável. A importancia no campo da 
agricultura deve-se À boa fertilidade do solo no território 
ucraniano, aproximadamente 65% do solo do páis é 
favorável a produção agrícola.  Apesar disso, o país tem 
seguido o controle do uso para evitar o envenenamento dos 

consumidores, tanto que o país se comprometeu com a 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação  (FAO) que não utilizaria pesticidas ilegais 
potenciadores de riscos para a saúde humana.  
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