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O QUE É
MONOCULTURA?
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A monocultura corresponde a
produção de um único tipo de
produto agrícola em uma grande
espaço de terra. 

Esse tipo de atividade é realizada
geralmente em latifúndios, que
corresponde a um sistema em que
poucas pessoas possuem uma grande
extensão de terras. 

No Brasil, são mais ocorrentes as
produções de café, eucalipto, algodão
e soja.

Este tipo de produção gera desgaste
do solo, prejuízos ao meio ambiente e
também possui sua produção em
grande parte mecanizada, o que faz
com que muitos trabalhadores
tenham que sair do campo por falta
de emprego.

C A R A C T E R Í S T I C A S

Plantação de um único tipo de
produto
Alto uso de agrotóxicos
Produtividade a curto prazo 
Redução da biodiversidade

C O N S E Q U Ê N C I A S

Toda monocultura apresenta
prejuízos para a biodiversidade e
sociedade, já que este modo de
produção envolve o desmatamento,
queimadas, altos volumes de
agrotóxicos, além da poluição de rios
e mais recentemente, a aprovação de
sementes transgênicas, o que
amplificadas consequências já
existentes deste método de produção
agrícola. (MALTEZ, et al. 2016)

P R O C E S S O S  D A  M O N O C U L T U R A

I N Í C I O

É retirada a cobertura
vegetal do solo

 

02

P R E P A R O

Ocorre o preparo do solo
para iniciar a plantação
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C U L T I V O
O mesmo produto é
cultivado em uma

vasta área, de forma
repetida
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A G R O T Ó X I C O

Para otimizar a
produção, o uso de

agrotóxicos é intenso e
frequente.

 



NO BRASIL...

As principais monoculturas são
responsáveis pela maior parte do
uso de agrotóxicos do país.

A soja, na atualidade, é a principal
monocultura produzida e a que
mais utiliza agrotóxicos com 52%
do consumo do Brasil.

A produção da cana-de-açúcar
tem aumentado sua área de
plantação e, consequentemente,
tem tido maior uso de
agrotóxicos.

Esses avanços na produção,
ocasionando a expansão de
terras, faz com que a produção de
outros alimentos essenciais fique
cada vez mais escassa.

Apesar de não parecer, o sistema
baseado na monocultura é algo
que existe em nosso país desde o
período colonial, conhecido como
"plantation", que com a
tecnologia tornou-se o sistema de
produção agrícola latifundiário
que continua existindo em nosso
país, até hoje.



PLANTATIONS
Do Brasil Colônia ao Século XXI

MONOCULTURA COLONIAL
O sistema Plantations foi um método de
plantação utilizado em grande escala no
Brasil, durante o período em que foi colônia
de Portugal.

Sua produção era  caracterizada  pelo
favorecimento  ao latifundiário,  utilização  
 de mão de obra escrava e por ser  um meio 
 de produção voltado para a exportação.

COMO SURGIU?
Esse tipo de sistema é datado desde a
antiguidade, mas foi utilizado
principalmente pelos europeus na África,
Américas e Ásia.

Após a invasão de terras (colonização) no
Brasil, pelos europeus, principalmente
Portugal, em 1500, houve a separação e
distribuição de terras entre eles, a partir do
Tratado de Tordesilhas, estimulando a
produção agrícola para o aumento da
economia do colonizador.  

O fato de o Brasil possuir uma
grande extensão territorial, solo
fértil, água em abundância e clima
propício para a agricultura,
possibilitou a implantação do
sistema de monocultura.

Hoje, a tecnologia e o tempo de
plantio e colheita, determinam as
principais diferenças entre as
plantations e a monocultura



PLANTATIONS

PLANTATIONS E  O
TRABALHO ESCRAVO

 
Uma das principais características do
sistema plantation, não só no Brasil,
foi a utilização de mão de obra
escrava. Os escravos eram trazidos da
África e trabalhavam em todo o
processo de produção, desde a
plantação, passando pelos engenhos,
até o preparo para a exportação.

 
Ambas estão voltadas para a
produção em grande escala de uma 
 única  cultura, entretanto o trabalho
escravo característico do sistema
plantations, foi substituído pelo
trabalho assalariado na monocultura.

A produção para exportação ainda
permanece como foco principal da
produção agrícola atual e a posse de
terras continua concentrada na mão
de poucos.

 
As duas formas de produção
ocasionam o desgaste do solo,
afetam a biodiversidade local, o
preparo da área de plantação pode
levar ao desmatamento do local e,
atualmente,  além  destas 
 consequências que já duram
séculos, há o uso em larga escala de
agrotóxicos, contaminando os
alimentos e o meio ambiente, além
do uso indiscriminado de sementes
transgênicas.

Do Brasil Colônia ao Século XXI

PLANTATIONS = MONOCULTURA



O QUE MUDOU?
APÓS MAIS DE MEIO MILÊNIO, 

A AGRICULTURA PERMANECE A MESMA?

UM SISTEMA DE DOMINAÇÃO
 

A agricultura é, desde o período Colonial,
desviado de sua função primordial que é a
alimentação de qualidade e segura para a
população, e passou a ser voltada para o
crescimento da economia, de outros países no
séc. XVI e, atualmente, para maior lucratividade
do sistema financeiro.

Desta forma, com o crescente aumento do poder
latifundiário, esse sistema passou a ocasionar a
dominação populacional por aqueles que detém
a concentração de terras, os grandes
latifundiários.

PRINCIPAIS PRODUÇÕES DO
BRASIL COLONIAL

> Açúcar
 

> Café
 

> Algodão
 

> Tabaco



MUDANÇAS ACONTECEM...
 

Com o passar dos anos, nosso país foi acompanhando as mudanças
tecnológicas e sociais, que também refletiram na forma de produção
agrícola. Após o "fim" do trabalho escravo e, principalmente, com a
revolução industrial e química do séc. XIX, a monocultura passa por
transformações e processos de otimização, até chegar ao resultado atual:
trabalho majoritariamente mecânico e tecnológico, geração de
pouquíssimos empregos, altos volumes de agrotóxicos na produção e
permanência da degradação do meio ambiente, o que já dura mais de 500
anos.

 

TRANSIÇÃO PARA A

MONOCULTURA
Como a agricultura se

transformou no sistema que temos hoje?
 

Com esses avanços tecnológicos,
muitos investimentos foram feitos
na agricultura, aumentando
desenfreadamente a expansão das
terras  agrícolas  e exploração dos
recursos naturais.

Com isso,  foram  iniciadas  várias
iniciativas para a mecanização do
campo e aumento das áreas de
produção, a partir de facilidades 
 com o crédito subsidiado, compra
acessível de máquinas e incentivo
para instauração de novas
agroindústrias.

 

 Mais recentemente, com as novas
tecnologias provenientes da segunda
guerra mundial, o Brasil passou a utilizar
indiscriminadamente diversos
agrotóxicos nas produções agrícolas,
com a desculpa de evitar pragas e
otimizar o tempo  de produção e
colheita.

Ao longo dos anos, a monocultura vem
causando diversos danos ao meio
ambiente, à saúde, a alimentação e a
diversas outras áreas que são
diariamente atingidas por um sistema
que não respeita a saúde humana e o
meio ambiente.



 
Os agrotóxicos começaram a ser utilizados
em larga escala no mundo após a Segunda
Guerra Mundial, tanto no quesito
produção, quanto no consumo. Estes
químicos, que possuem diversas
nomenclaturas, são utilizadas em
plantações para evitar "pragas" e doenças
em plantas e animais, garantindo assim,
uma produção mais rápida.

 

M O N O C U L T U R A  &  A G R O T Ó X I C O

 

O uso intenso dos agrotóxicos é
resultado do processo de
otimização das produções de
monocultura, fazendo com que
o Brasil seja o país que mais
utiliza esses pesticidas e
também, o que mais importa,
mesmo com todos os riscos
causados pelo seu uso.

 

 Com o passar dos anos, cada vez
mais agrotóxicos são autorizados
no Brasil, inclusive os que são
proibidos em outros países, em
virtude de seu alto potencial de
degradação ambiental e riscos à
saúde humana. Além disso, as
plantas, "ervas daninhas", que são
combatidas com esse produto criam
resistência com o tempo, sendo
necessário o aumento das doses,
negligenciando nossa segurança
alimentarem prol da importação e
venda desses produtos.

O veneno autorizado na comida. 



RESULTADOS  DE  500  ANOS...
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Após todo o processo para a produção agrícola nacional
atingir o patamar em que encontra-se hoje, muitos
prejuízos foram causados, houveram grandes perdas na
natureza e danos irreparáveis ao nosso ecossistema
local.

A produção agrícola cresceu em mais de 30% no ano de
2020, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), além de ocorrer também expansão da
área de produção. Este aumento causa mais
desmatamento para preparo da área para produção,
além de necessitar de mais recursos naturais com  o
aumento  da produção.

A soja, o milho, o algodão e o café foram os grãos mais
cultivados neste mesmo  ano. Ocorre que 2020 foi o ano
com  maior aprovação de agrotóxicos, pelo governo
federal, da história! 

Esses fatos não são coincidência,

Eles tratam-se de um ciclo causado pelo processo em
cadeia promovido pela produção das monoculturas em
conjunto com os agrotóxicos desmatando e incendiando
nossos biomas (Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado,
Pantanal, Caatinga, Pampas) em prol do aumento do lucro
dos latifundiários, donos de mais de 80% das terras
cultivadas em nosso país.
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