
O País 
 
República Oriental do Uruguai, mais conhecido como  
Uruguai, é um país localizado no sul da América do Sul e faz 
fronteira com Brasil (única fronteira terrestre) e Argentina. 
Sua população é de aproximadamente 3500000 de 
habitantes e possui uma área de 175020 quilometros 
quadrados. Possui um clima temperado e relativamente 
ameno. Participa de órgãos internacionais como 
Organização Mundial Comércio (OMC), Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Organização das Nações Unidas 
(ONU), Fundo Monetário Internacional (FMI) e participa do 
bloco econômico Mercado Comun do Sul (Mercosul). 
 
Uruguai e problemas de nutrição 
 
O Uruguai, como uma grande parte dos outros países do 
mundo, possuem casos de obesidade alarmantes. 
Tomando como base a população adulta, quase vinte e três 
por cento dos homens e quase trinta e um por cento das 
mulheres são vítimas da obesidade. Todavia, do mesmo 
modo que ocorre casos de obesidade, aproximadamente 
cinco por cento da população em realção a parcela que 
sofre com a subnutrição (o que não é tão preocupante haja 
vista que ficam apenas vinte e cinco quilocalorias abaixo do 
recomendado pela OMS) e 0,2 por cento, em média, da 
população é desnutrida. Quando comparado à Cuba, por 
exemplo, o Uruguai sai perdendo em matéria de nutrição; 
todavia ao comparar com Estados Unidos, o país possui um 
índice não tão alarmante. Entretanto casos de falha na 
nutrição não devem ser comparados e sim resolvidos. 
 
Uruguai e produção de alimento  
 
De todo seu território, o Uruguai possui mais de 143000 
quilometros quadrados de área cultivável o que ajuda a 
entender o alto índice de produção de alimentos no país. 
Ademais, o país possui mais de 80 por cento de seu 
território como superfície agrícola e, somando ao tipo de 
clima e solo no país, não ocorre um uso muito abusivo em 

termos de fertilizante por hectare de terra arada para 
plantio (aproximadamente 163 quilogramas). O país é um 
dos 10 países que mais produzem produtos transgênicos. 
Em 2007, cerca de 70 por cento do milho e 100 por cento da 
soja utilizada, eram transgênicos. 
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