
O País 
 
Localizado no Golfo Pérsico, o país está estrategicamente 
inserido na região, fazendo vizinhança pelos mares com 
Arábia Saudita, Bahrein, Iraque, Irã, Kuwait, Omã e Catar. 
Apesar da visão ocidental sobre países orientais, principal-
mente os de cultura muçulmana, os Emirados Árabes Uni-
dos é um país com índices econômicos e sociais semelhan-
tes ao de países desenvolvidos, como seu PIB per capita e 
seu IDH (considerado muito alto).  Com uma economia de-
senvolvida a partir da exploração do petróleo, o país vem se 
modernizando, com um PIB (PPA) estimado em mais de 
600 bilhões de dólares. Com a revolução econômica nas 
últimas décadas, é de se esperar a presença do Estado Ára-
be em importantes organizações e grupos internacionais de 
destaque, como a  Organização dos Países Exportadores  
de Petróleo (OPEP), Organização das Nações Unidas 
(ONU), Liga Árabe e  Organização Mundial da Saúde 
(OMS).  

 
Emirados Árabes e problemas de nutrição 
 
O país luta diariamente com sua condição de clima desérti-
co, com temperaturas que oscilam mais de 40 graus diaria-
mente e um solo pouco favorável ao plantio de forma geral. 
Devido a tais duras condições, é de grande preocupação 
estatal a questão da nutrição e da fome que sua população 
pode vir a sofrer, dependendo da conjuntura nacional e 
internacional, sendo também um importador de alimentos 
(principalmente aqueles que não podem ser plantados em 
seu território devido às condições climáticas).  O país tam-
bém ajuda no combate a desnutrição infantil na sua região, 
em trabalho junto a UNICEF para ajuda humanitária na Síria 
em 2014.  
 

Emirados Árabes e a produção de alimento 
 
Devido a sua difícil condição climática o país sofre com o 
setor agrícola, que apesar de tudo, com pesados investi-
mentos, é um setor que cresce a cada dia. O país árabe é 

um dos que mais faz uso de fertilizantes no mundo, com 
mais de 800kg por hectare de terra arável, além de a água 
ser um bem caro pois necessita de processos de dessalini-
zação, o que torna todo o processo da agricultura mais caro 
do que em outros países que possuem a facilidade dos re-
cursos naturais. Porem, esforços vem sido feitos para redu-
zir custos, como as estufas para se produzir verduras, o que 
diminui assim em parte os gastos com fertilizantes.  
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