
O País 
 
 República de Cuba, mais conhecida como apenas Cuba, é 
um arquipélogo localizada na América Central, 
precisamente no Mar do Caribe. O pais possui mais de  11 
milhões de habitantes e é a nação-ilha mais populosa de 
todo o Caribe. Possui uma área de aproximadamente 
106500 kilometros quadrados. Seu clima é o tropical e 
passou a adotar a política da biodiversidade de modo a 
preservar e sempre proteger cada vez mais a natureza e o 
que esta oferece; fato pelo qual quase 30 por cento do seu 
território é de área florestada. O país faz parte da 
Organização das Nações Unidas,  da Associação de Estados 
do Caribe , da Associação Latino-Americana de Integração 
entre outros.  
 
Cuba e problemas de nutrição 
 
O país investe fortemente na saúde da população de modo 
que a maior parte desta não sofre nenhum problema 
relacionado a nutrição. Cuba sofria embargos econômicos 
dos principais polos economicos do mundo (principalmente 
dos Estados Unidos), fato esse que atrapalha o comércio de 
alimentos e causa diversos fatores. De sua população, e 
mesmo com todos os problemas causados pelos embargos, 
apenas cinco por cento sofrem de subnutrição (sendo que 
nesses casos as pessoas ingerem oito quilocalorias a menos 
do valor recomendado pela OMS) e meio por cento sofrem 
de desnutrição. Em relação a obesidade, esses numeros 
aumentam expressivamente. De sua população adulta e 
masculina, 19 por cento são obesos enquanto, para as 
mulheres esse número sobe para quase 32 por cento. 
 
Cuba e produção de alimento  
 
Como dito anteriormente, Cuba é um forte produtor 
agrícola. De todo seu território quase sessenta por cento é 
superfície agrícola destinada ao plantio e  mais de 63000 
quilometros quadrados são de área cultivável. O clima e o 
tipo de solo das ilhas corroboram muito para a agricultura 

de modo que é utilizado apenas, em média, 50 quilogramas 
de fertilizante por hectare de terra arada para cultivo, isto 
é, comparado a outros países que também encaixam-se em 
grandes produtores Cuba é um dos que menos usam 
fertilizantes. Seus principais produtos são milho, arroz, 
cevada, trigo e cereais em geral. Cuba utiliza alguns 
produtos transgênicos. 
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