
O País 
 
O Reino da Suécia, mais conhecido como apenas Suécia, é 
um país nórdico localizado na peninsula da Escandinávia,  
fazando  fronteiras são com Finlândia, Noruega e 
Dinamarca, sendo que com este último país, a ligação entre 
territórios é feita através de uma ponte. Seu território 
engloba 450 295 km² de terra e é o terceiro maior país da 
União Europeia. Possui uma população de 
aproximadamente 9,2 milhões de habitantes. Grande parte 
do país possui clima temperado.  No âmbito 
internaciaonal , o páis faz parte de algumas organizações 
como a Organização das Nações Unidas (ONU), 
Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização 
Mundial da Saúde (OMS) , União Europeia entre outras. 
 
Suécia e problemas de nutrição 
 
A Suécia investe fortemente na saúde de sua população de 
maneira que não possui casos substanciais de pessoas que 
sofram de desnutrição ou subnutrição. Isso ocorre devido a 
forte economia do país e a cultura e tradição da população 
de sempre procurar se alimentar bem, além do fato que, 
pelo mesmo motivo as classes mais baixas da população 
possuem acesso a uma boa alimentação (ademais, a 
informação dos perigos de uma má alimentação 
influenciam bastante). Entretanto, quase 23% de sua 
população adulta masculina  sofre com os problemas da 
obesidade. Quando comparado com as mulheres adultas, 
apenas 18% sofrem com o mesmo problema.   
 
Suécia e produção de alimento  
 
No país, apenas 8% de seu território é destinado a 
agricultura (aproxidamente 40 mil hectares de terra arável). 
Pelo tipo de clima, a maioria de sua produção agrícola fica 
localizada no sul do país (onde as temperatudas são mais 
amenas) e o foco agrícola são cereais e forragens como 
trigo, leguminosas, cevada, aveia, entre outros. Além disso, 
o Reino da Suécia utiliza de muitas toneladas de 

fertilizantes para preparar o solo para receber o platio 
agrícola. Já os pesticidas  são pouco utlizados no páis, não 
passando de 7 toneladas por ano.  
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