
O País  
 
A Itália, oficialmente República Italiana, membro da União 
europeia (UE) e da Zona do Euro, está localizada no centro-
sul do continente Europeu. Faz fronteira com França, Suíça, 
Áustria e Eslovênia. O país possui uma extensão de 301 338 
quilômetros quadrados e seu clima é influenciado pelo tem-
perado sazonal. Com 60,6 milhões de habitantes, é a quinta 
nação mais populosa da Europa e a 23ª do mundo. No âm-
bito internacional, pertence a diversos órgãos e blocos in-
ternacionais, tais como: Organização do Tratado do Atlân-
tico Norte (OTAN), Grupo dos Oito (G8), Organização para 
a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Organização Mundial do Comér-
cio (OMC), Conselho da Europa, entre outros.  
 
Itália e problemas de nutrição 
 
O clima da Itália não colabora muito em termos de cultivo 
agrícolas para a maioria dos tipos de plantio. O país é co-
nhecido pelo seu forte mercado vinícolo, haja vista que o 
país possui vários micro produtores de vinho e é o produto 
mais fabricado e consumido domesticamente. A República 
Italiana não sofre de desnutrição e os índices de subnutri-
ção são irrisórios, todavia, no mínimo 17 milhões de pesso-
as sofrem com os problemas de nutrição Em relação à obe-
sidade, aproximadamente vinte e cinco por cento dos ho-
mens adultos são obesos e, no caso das mulheres, aproxi-
madamente vinte e dois por cento das mulheres adultas 
estão nesta categoria.  
 
tália e produção de alimento  
 
Este país é um grande produtor, além de vinho, de arroz, 
milho, cevada, trigo, cereal. A produção de milho, por 
exemplo, é utilizada basicamente para consumo interno e 
para a fabricação de açúcar. Em seu território, 136300 quilô-
metros quadrados são usados para como área cultivável e, 
deste modo, aproximadamente quarenta e sete por cento 
da área de terra do território italiano corresponde à superfí-

cie agrícola. A Itália se assemelha muito aos Estados Unidos 
em termos de tipo de solo e capacidades de plantio. Deste 
modo, a quantidade de fertilizantes utilizadas para gerar 
um solo adequado para a agricultura é praticamente a mes-
ma: nesse são utilizados aproximadamente 130 quilogra-
mas de fertilizante por hectare de terra arada. Há algum 
tempo vem sido criado um forte sentimento “nacionalista” 
por parte da população contra os alimentos transgênicos; 
fato este que colaborou com a proibição da plantação de 
milho transgênico e, ademais, a enorme quantidade de 
produtos orgânicos que podemos precisar no comércio in-
terno. 
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