
O País 
 
O Japão é um país insular da Ásia Oriental. É localizado no 
Oceano Pacífico (onde tem saídas para o mar em quase 
toda sua costa). É constituido por um arquipélogo de em 
média 6852 ilhas. O clima é intensificado pelas massas de 
ar frias vindas da Sibéria. O fato de ser um país localizado 
em cima de uma placa tectônica que está em constate 
movimento, faz com que sua engenharia tenha que ser 
adaptada para tal feito.  O país possui uma economia bem 
desenvolvida e industrializada, principalmente nas áreas 
automobilística,  eletrônica e robótica.  O Japão tem um 
grande papel no cenário intencacional fazendo parte de 
organizações como a Organização das Nações Unidas 
(ONU), Organização Mundila do Comércio (OMC) entre 
outras. 
 
Japão e problemas de nutrição 
 
O país é um dos melhores lugares para se viver em termos 
de alimentação. É um dos únicos que quase estão isentos 
de qualquer problema relacionado à nutrição. Deste modo, 
não possuem nenhum caso registrado de pessoas com 
subnutrição, tampouco desnutrição. Quando o assunto é 
obesidade também não é nada alarmante: quando 
analisando sua população adulta, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 3,4% dos homens 
são obesos contra 3,3% das mulheres. O país utiliza-se 
ainda de alguns tipos de produtos transgênicos, entretanto 
sua população cada vez mais está repudiando-os. 
 
Japão e produção de alimento  
 
O Japão é um forte produtor de grãos em geral: produz 
mais de 11 milhões de toneladas métricas de grãos e possui 
quase 2 milhões de hectares destinados ao cultivo agrícola. 
Devido ao solo e tipo de clima, o país precisa utilizar-se de 
fertilizantes para preparar a terra, na medida que 
aproximadamente 200 quilogramas de fertilizantes são 
usados para o tratamento da terra (200 quilogramas estes 

que são destinados a cada hectáre de terra aravel). 
Ademais, possue uma superfície agrícola que corresponde a 
quase 13% de todo seu território nacional e tem uma área 
cultivável de 45 mil quilometros quadrados de terra. Sua 
área florestal corresponde a 68% do território. Para 
acrescentar, o país é o recordista no uso de agrotóxicos em 
suas plantações ,  tornando-o assim um país central quanto 
o debate a respeito do uso de pesticidas.  
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