
O País 
 
A República da Nigéria é um país localizado no continente 
africano, que faz fronteira com Chade, República do Benim, 
Camarões e Níger. Com uma população de 174 milhões de 
pessoas este é o país mais populoso do continente este é 
um dos países mais ricos da África com um Produto Interno 
Bruto  (PIB) aproximado de 590 bilhões de dólares e uns dos 
que mais tem potencial de crescimento nos anos.  Devido a 
esses fatores o país está presente em diversas organizações 
internacionais, como União Africana (UA), Organização 
Mundial do Comércio (OMC), Grupo dos Vinte (G20), Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) e Organização das Na-
ções Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). 
 
Nigéria e os problemas de nutrição 
 
A Nigéria possui sério problemas a respeito da desnutrição 
ou subnutrição em seu território, com cerca de 800 mil pes-
soas presente na situação de insegurança alimentar. Essa 
questão é de extrema preocupação ao país  pois a popula-
ção cresce em ritmo acelerado e os recursos alimentícios 
ainda sofre com uma má distribuição. Por outro a obesida-
de é algo que também preocupa, pois há uma populariza-
ção da obesidade nas camadas mais ricas do país.  De certa 
maneira a obesidade na visão de alguns  nigerianos  é sinô-
nimo de riqueza, e acreditasse que menos de 10% da popu-
lação esteja com obesidade. 
 
Nigéria e produção de alimentos 
 
A Nigéria é um país que tem uma agricultura muito forte na 
sua economia, tendo que produzir em grande escala tendo 
já proibido alguns agrotóxicos na sua produção para o con-
sumo da população e para a exportação.  Entre os proibidos 
em circulação no país estão o acefato e o endossulfam. 
Apesar disso, dezenas de diferentes pesticidas são usados 
em grande escala, e já mostraram alguns casos de contami-
nação por consumo de alimentos. 
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