
O País 
 
Oficialmente Estados Unidos do México é uma republica 
constitucional federativa, localizada na América do Norte, 
fazendo fronteira ao Norte com o Estados Unidos da 
América e a Sudeste com a Guatemala e Belize. Sendo uma 
das economias consideradas como emergentes, um 
Produto Interno Bruto (PIB) de 2 Trilhões de dólares 
tornando-o assim uma potência regional. Membro do 
Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA) e de 
diversos orgãos internacionais ligados á Organização das 
Nações Unidas (ONU), o México possui uma importante 
voz nos debates internacionais. 
 
México e problemas de nutrição 
 
 O país México possui problemas tanto na subnutrição 
quanto a obesidade entre sua população, principalmente 
aqueles que estão no limiar da linha da pobreza. 75% dos 
100 milhões de mexicanos são considerados pobres e 
portanto, sofrem com questões básicas do dia a dia como o 
saneamento e consequentemente a contaminação. 
Indicadores apontam que o méxico ocupa a 82º posição em 
deficit alimentar (quantas calorias são necessárias serem 
ingeridas a mais na dieta para que esta se encontre a um 
nível mínimo adequado), com 32 Kcal a mais 
necessárias.Em relação a obesidade,  o México é o país que 
apresenta  a maior porcentagem da população nacional 
com sobrepeso no mundo, cerca de 70% dos mexicanos e 
33%  da população é obesa. Esse quadro mostra que o 
problema de obesidade é um problema sério no Mexico e 
deve ser combatido segundo o governo.  
 
 México e a Produção de Alimentos 
 
Possui uma produção agrícola diversificada,  tendo como 
destaque para as frutas, cereais, feijão,  cana-de-açúcar e 
algodão. Apesar disso, em relação ao PIB as exportações 
representam apenas cerca de 6% do valor total. O México 
ocupa a 90º posição na classificação dos países que fazem 

uso de fertilizantes em suas plantações, com um total de 
78,77kg de fertilizantes.  O país  em 2013 começou um pro-
jeto de estabelecer um  uso máximo de agrotóxicos em 
plantações para a agricultura justamente com o objetivo de 
prevenir danos à saúde humana.  
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