
O País  
 
A República da Argentina fica localizada no sul da América 
do Sul fazendo fronteira com o Brasil, Uruguai, Paraguai, 
Bolívia e Chile. Sua população é de aproximadamente 48,5 
milhões de habitantes. Sua capital é conhecida mundial-
mente pelo comércio de vinhos e pelo churrasco. O país 
pertence ao Mercado Comum do Sul (Mercosul) onde reali-
za diversos acordos comerciais relevantes. Está presente 
em órgãos internacionais como o Banco Mundial (BM), Fun-
do Monetário Internacional (FMI), Organização dos Estados 
Americanos (OEA), Organização Mundial do Comércio 
(OMC), Organização Mundial da Saúde (OMS), Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), etc. 
 
Argentina e problemas de nutrição 
 
Apesar de ser um país desenvolvido, a Argentina apresenta 
alguns problemas em relação à saúde de sua população. 
Aproximadamente trinta por cento das mulheres adultas 
sofrem com a obesidade. Esse número cai um pouco em 
relação aos homens adultos, onde aproximadamente vinte 
e sente por cento sofrem com o problema. A parte da popu-
lação categorizada como subnutrida não é tão alarmante, 
haja vista que estes estão (em média) apenas três quiloca-
lorias abaixo da média recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde; entretanto, cinco por cento da popula-
ção não consome a quantidade mínima de quilocalorias 
recomendada.  
 
Argentina e produção de alimento  
 
O Estado da Argentina colabora muito com o comércio 
alimentício mundial, de maneira que é um dos principais 
exportadores de grãos no mundo. Sua produção agrícola 
engloba trigo, milho, soja e sorgo. Pelo auxílio do clima e 
do tipo de solo este país utiliza relativamente pouca quanti-
dade de fertilizante por hectare, ou seja, a cada hectare de 
terra arada para cultivo, é utilizado, em média, trinta e seis 
quilogramas, segundo os últimos dados World Deve-

lopment Indicator (WDI) do ano de 2013. Mas no geral, um 
estudo feito em 2009  pela agência alemã Kleffmann mos-
trou que a Argentina  é o quarto país que mais utiliza agro-
tóxicos em suas plantações principalmente soja, milho, 
girassol entre outros.  
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