
O País 
 
O Estado do Qatar é um país árabe localizado na Península 
Arábica. Faz fronteira com Arábia Saudita e o Golfo 
Pérsico. Recentemente foi aprovado a construção de uma 
ponte que ligaria o país ao Estado do Bahrein. É um país 
extremamente rico devido a produção de petróleo e gás 
natural e será sede da Copa do Mundo da FIFA 2022. Possui 
aproximadamente 2200000 habitantes e uma área de 
11610 quilometros quadrados. As temperaturas médias, no 
verão, podem chegar a 50 graus Celsius.  O país faz parte de 
algu mas organizações  como ONU (Organizações das 
Nações Unidas), OMC (Organização Mundial do Comércio) 
entre outros. 
 
Qatar e problemas de nutrição 
 
O Qatar não possui problemas substanciais em relação à 
casos muito graves de problemas vinculados a nutrição, de 
modo que, não constam dados significantes  sobre casos de 
subnutruição ou desnutrição na população qatari. Todavia, 
em relação à obesidade, números muito expressivos e 
alarmantes vêm a tona. Em relação às mulheres adultas, 
cinquenta por cento da população do país são obesas. Já, 
em relação aos homens, quarenta por cento da população 
sofrem com o mesmo problema. Problemas de nutrição 
como a obesidade por exemplo, em países como o Qatar, 
são complicados de lidar, haja vista que o padrão de beleza 
utilizado nesses países, interferem na alimentação de seu 
povo. 
 
Qatar e produção de alimento  
 
Ao consultar os dados divulgados pelo World Development 
Indicators (WDI) , podemos constatar que o país possui um 
alto ìndice de produção, ou seja, o valor energético e 
quantidade de nutrientes dos produtos cultivados são 
aceitáveis pela OMS. Entretanto o país não possui uma 
superfície agrícola ampla de maneira que, menos de seis 
por cento da área de terra é destinada para tal. Em termos 

de área cultivável é ainda pior. O Estado do Qatar dispõe de 
aproximadamente 700 quilometros quadrados (em seus 
11610 km²) para essa finalidade. De acordo com os fatos 
supracitados, entende-se o motivo pelo qual o país deve 
utilizar muito fertilizante em seu território; o Qatar é o país 
que mais utiliza fertilizante por hectare de terra arada para 
plantio: são aproximadamente sete mil quilogramas. 
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