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Com uma população de 90 milhões distribuidos em uma 
área de aproximadamente um milhão de quilômetros 
quadrados (apesar de concentrados na região fértil do rio 
Nilo), o país oficialmente chamado de República Árabe do 
Egito é um dos países mais importantes em termos 
políticos do popularmente chamado Oriente Médio (apesar 
de estar localizado na África em si), fazendo divisa com 
países como Sudão, Israel, Líbia e a faixa de gaza, tornando
-o um país transcontinental (fronteira com Ásia e África) e 
geograficamente bem posicionado, na península do Sinai. 
Está inserido em diversas organizações internacionais, das 
quais cabe destacar a Organização das Nações Unidas 
(ONU),  Organização Mundial do Comércio(OMC), Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e  Organização Mundial da 
Saúde (OMS).  

 

Egito e problemas de nutrição 

Apesar de ser um país com riquezas consideráveis, cerca de 
25% da população ainda está abaixo da linha da pobreza 
(de acordo com indicadores do Banco Mundial), o que torna 
a questão da fome, agricultura, e tópicos relacionados uma 
preocupação do Estado, devido a dificil condição que o 
clima desértico apresenta. Esse fatores citados contribuem 
para que a desnutrição e má nutrição no Egito  atinjam 13,7 
milhões de pessoas, cerca de 17% da população só no ano 
de 2011. Quanto a obesidade o problema se torna mais 
grave, pois cerca de  37,5 % dos egípicios  estão na condição 
de obeso ou em sobrepeso.   

 

Egito e produção de alimento 

Apesar do clima desértico da região, o país ainda se destaca 

na produção de algodão, arroz, trigo e na criação de ani-

mais, como rebanhos bovinos, ovinos e caprinos. Apesar 

disso, são empregados níveis elevados de agrotóxicos e 

fertilizantes para compensar a condição climática, se tor-

nando também uma preocupação crescente para importa-

dores de produtos agrícolas vindos do Egito. 
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