
O País 
 
Com uma área de mais de 9 milhões de km²,  o Canadá pos-
sui  fronteiras com dois oceanos (Atlântico e Pacífico), uma 
população de mais de 35 milhões e um PIB de mais de 1 
trilhão e 600 bilhões tornam  o país uma potência no cená-
rio político e econômico internacional. Com consideráveis 
reservas de recursos naturais como petróleo, água e madei-
ra também confere ao país o título de potência no cenário 
mundial. Dessa forma, o Estado canadense procura fazer 
parte de diversos grupos e organizações internacionais em 
busca de atingir seus objetivos e dialogar com outras na-
ções, dos quais merecem destaque, como a  Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  (OCDE), 
G8, G20,  Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), entre outras.  
 
Canadá e problemas de nutrição 
 
A preocupação estatal levou o país a quase que erradicar o 
problema da fome por meio de bancos de distribuição de 
alimentos e ONGs ligadas a causa, principalmente relacio-
nadas às crianças. Desse modo, o país vem cada vez mais 
buscando expressar sua voz em fóruns de discussão sobre o 
assunto, para quem sabe poder influenciar outros líderes a 
atingir resultados semelhantes.  Quanto a obesidade, o 
Canadá apresenta um cenário o qual a questão se tornou 
preocupante. O número de pessoas obesas ou com sobre-
peso no país aumentaram no últimos anos , chegando a 
27% da sua população em 2008.  
 
Canadá e a produção de alimento 
 
Apesar de possuir um clima desafiador, principalmente em 
épocas de inverno, as pradarias canadenses são responsá-
veis por  exportar grande parte do trigo, canola e outros 
cereais para o mercado mundial. Ocupa a 82º colocação no 
ranking de países que mais utilizam fertilizantes, com uma 
média de 88kg por hectare de terra (de acordo com o World 
Development Indicators). Quanto ao uso de agrotóxicos o 

país impõe uma regulação bem rígida e impede que pestici-
das indevidos possam ser utilizados nas plantações em seu 
território.  
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