
O País 
 
A República do Peru é um país localizado na América do 
Sul, na região andina que faz fronteira com Brasil, 
Colômbia, Chile, Equador e Bolívia. Este país é rico em 
história e cultura, sendo local de uma das maiores 
civilizações pré colombianas: os Incas. Atualmente o país 
tem uma população de aproximadamente 30 milhões de 
habitantes, sendo que boa parte é de origem indígena. 
Quanto a questão econômica, o Peru tem um PIB de 
aproximadamente 210 bilhões de dólares. Para completar o 
Peru está presente em diversas organizações internacionais  
como a ONU (Organização das Nações Unidas) , OMS 
(Organização Mundial da Saúde) entre outras.  
 
Peru e problemas de nutrição 
 
O Peru é um dos países latino americanos que ao longo das 
últimas décadas mais sofreu com o crescimento da 
obesidade e sobrepeso em sua população, hoje cerca de 
metade de sua população está acima do peso indicado para 
os orgãos de saúde. Somente de obesos o Peru apresentou 
cerca de 16% de sua população em 2008.  Em outro 
extremo, o Peru sofre com a desnutrição e subnutrição, 
principalmente em crianças, tanto que existem várias 
parcerias com organizações internacionais para acabar com 
esse problema local.Um plano estipulado em 2013 do 
governo peruano e a UNICEF era de reduzir a desnutrição 
infantil em até 10% no país até o ano de 2016.  
 
Peru e a produção de alimentos 
 
O Peru nos últimos investiu significativamente no que diz 
respeito a segurança alimentar, proibindo uma série de 
proibições de agrotóxicos. Essas atitudes servem tanto 
para promover uma qualidade maior nos alimentos quanto 
que uma ação de sustentabilidade nas lavouras. O maior 
controle se ocorre nas plantações do interior do Peru, onde 
a desinformação do uso dos pesticidas é maior, sendo que 

em vários casos eles são usados em plantções de pequenas 
fazendas de agricultura familiar.  
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