
O País 
 
A África do Sul é um país localizado ao sul do continete 
Africano com acesso aos Oceanos Atlântico e Índico com 
2798 kilometros de extensão litorânea. Pelo fato do país ser 
localizado na região da faixa sub-tropical de alta pressão, o 
mesmo possui um clima de temperatura alta e baixa 
umidade. No verão a temperatura do país chega em média 
a 32ºC. O país é, muitas vezes, castigado por secas graves 
que muitas vezes acabam em grandes cheias. Considerado 
uma economia de renda média-alta pelo Banco Mundial, o 
país é considerado um mercado emergente e a 25ª maior 
economia do mundo. 
 
África do Sul e problemas de nutrição 
 
A África do Sul possui um déficit alimentício não muito 
preocupante, haja vista que está apenas dezesseis 
quilocalorias por pessoa, por dia, fora do padrão estipulado 
pela OMS. Quase dois milhões de pessoas sul-africanas 
sofrem com a desnutrição. Deste modo, cinco porcento da 
população do país é subnutrida enquanto trinta e sete 
porcento das mulheres adultas e quinze porcento dos 
homens adultos, são obesos. Diante disso, o governo do 
país passou a buscar uma nova forma de alimentação 
saudavel com subsidios e iniciativas para combater a 
desnutrição e melhorar a alimentação de sua população. 
Qunato a obesidade, o paáis também aprenta um quadro 
preocupante, pois cerca de 30% da população sul africana 
está acima do peso em 2014.  
 
África do Sul e produção de alimento  
 
Em seu território  são produzidos diversos tipos de alimento 
e, os provenientes da agricultura, possuem um índice de 
aceitação muito alto, ou seja, seus produtos possuem um 
bom valor energético. Pode se dizer que pela sua localiza-
ção, o país possui um solo muito bom para o plantio, de 
modo que a quantidade necessária de fertilizantes utiliza-
dos no solo, corresponde a apenas 57,7 quilogramas por 

hectare em terra arável. Entretanto, fatores externos como a 
interferência climática podem ameaçar a produção de ali-
mentos no país e causar até ameaças de fome. O país tam-
bém sofreu no começo dos anos de 2010 com agrotóxicos 
considerados obsoletos, que fazem mal a saúde humana. 
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