
O País 
 
Reino da Dinamarca mais conhecida como apenas 
Dinamarca, é um país nórdico da Europa Setentrional. O 
país é composto por um arquipélogo de ilhas. A Dinamarca 
é conhecida por deter o controle do Mar Báltico durante 
muito tempo. Possui uma população de 5.639.565 
habitantes e uma área de 42430 quilometros quadrados. O 
clima, de caráter temperado, é favorável a agricultura, haja 
vista que as temperaturas do inverno não passam de 0ºc ao 
mesmo passo que a média de temperatura do verão é de 
20ºC.  A participação da Dinamarca no cenário 
internacional ocorre através de muitas organizações, como 
a Organização das Nações Unidas ( ONU), União Europeia, 
Organização Mundial do Comércio ( OMC) entre outras.  
 
Dinamarca 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. Entretanto, como praticamente 
todos os países europeus, sua população adulta sofre com  
problemas de obesidade. Aproximadamente 22% de sua 
população adulta masculina são obesos e, aproxidamente 
17% de sua população adulta feminina sofrem dos mesmos 
problemas. Como supracitado, o Reino da Dinamarca não 
sofre com problemas relacionados a subnutrição ou, ainda, 
desnutrição. Ademais, não possui casos relevantes de 
consumo enérgico diário abaixo das normas propostas pela  
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
 
Dinamarca e produção de alimento  
 
O Reino da Dinamarca possui um total de 60% do seu 
território como superfície agrícola. Destes, mais de 26 mil 
quilometros quadrados são destinados a produção real de 
alimentos, enquanto apenas 14% de seu território é 
vegetado (florestado). Como dito anteriormente, o solo da 
Dinamarca, juntamente com o clima, influencia e ajuda 
muito na agricultura. São utilizados apenas 144 

quilogramas, por hectare arável de terra, de fertilizantes 
para ajudar no cultivo agrícola. O país produz 
principalmente grãos e cereais. Sem contar que o país está 
situado em uma região que o consumo de agrotóxicos é 
bastante elevado.  
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