Profissões

Imagens: Gettyimages

Wikimedia Commons

Grande é o número de profissionais que estão inseridos na produção rural:
agrônomos, veterinários, operadores de grandes máquinas, pilotos de aviões
para pulverização, pessoas para o plantio e colheita, pessoas para o trato dos
animais, administradores, dentre outros. Todos os profissionais estão
voltados para a produção de produtos que serão consumidos em toda a
parte do planeta. Eles desempenham suas funções sob a forma de: manuseio
de

máquinas

e

defensivos

químicos,

engenharia

genética,

serviços

meteorológicos, avançadas técnicas de irrigação, manejo de animais,
preparação do solo e assessoria tecnológica e financeira.

Organização do espaço
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As moradias normalmente são afastadas umas das outras e afastadas
também dos centros das cidades.
A infraestrutura do espaço se encontra em ampliação, mas ainda é preciso
avançar e oferecer melhorias e conforto para a população rural. Algumas
propriedades possuem saneamento básico bem estruturado, mas em outras
ainda necessitam de ações por parte dos órgãos públicos.
Quanto ao fornecimento de energia elétrica ainda uma pequena parcela da
população rural não é contemplada por esse serviço.
Quanto ao serviço de saúde e educação a população rural precisa se
deslocar para as cidades próximas.

Alimentos
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A produção de alimentos, dependendo da propriedade, destina-se ao
próprio consumo ou à comercialização para os centros urbanos.
“Na atualidade, o setor agrícola passa por transformações causadas pelo
avanço de técnicas agrícolas sofisticadas, pela introdução de intensos
processos de mecanização. Deste modo vemos que os ambientes rurais
também estão, na sua grande maioria, se tornando urbanizados a partir do
momento em que são instaladas infraestruturas em busca de aumento da
produção e principalmente exportação.
O Brasil possui grande extensão territorial, suficiente disponibilidade de
recursos hídricos e localiza-se, em sua maior parte, na região tropical. Tais
atributos, aliados aos novos recursos tecnológicos, fazem dele um dos
maiores produtores e exportadores de produtos agrícolas do mundo na
atualidade.”
(O
espaço
rural
brasileiro.
Disponível
em:
https://cursoenemgratuito.com.br/o-espaco-rural-brasileiro-geografia-enem/.
Acesso em 11 de março de 2019.)

Transportes
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Por muitos anos o cavalo e o boi foram as principais formas de transporte
utilizadas pelas pessoas que viviam na zona rural. Dessa forma os antigos
habitantes dos povoados afastados faziam o transporte de pessoas, alimento,
madeira e demais produtos para a região. Esses meios continuam em uso e
representam, para algumas famílias, a única forma de locomoção - a
praticidade faz frente ao conforto, revelando um meio econômico e acessível a
qualquer classe.
Mas muitos outros tipos de veículos passaram a ser usados na zona rural:
grandes caminhões (para fazer o escoamento dos produtos produzidos),
caminhonetes (para fazer o escoamento dos produtos produzidos e
transporte de pessoas), tratores de grande e médio porte (para fazerem o
trabalho na lavoura), ônibus (para transportar as crianças para as escolas e a
população para serem atendidos nas cidades vizinhas) , avião (utilizado para
pulverização das áreas de plantio).

Tecnologia e Comunicação
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Os avanços tecnológicos trouxeram, especialmente nos últimos anos,
mudanças nos sistemas de comunicação que envolvem diretamente o
agricultor [grande ou pequeno]. No início era somente a TV aberta, depois o
vídeo, telefone celular, canais de TV a cabo ou por satélite, aumento de
publicações especializadas e, finalmente, a revolucionária Internet, alteraram
completamente as condições de acesso do agricultor à informação.
“Em determinadas regiões do Brasil, a internet é ferramenta de trabalho
assim como é no meio urbano, imprescindível para o dia-a-dia da propriedade
rural. Todavia, ainda existem locais totalmente marginalizados desse processo
de globalização digital [assim como no meio urbano]” (Comunicação no meio
rural está em processo de evolução. Disponível em:
https://www.agrolink.com.br/noticias/comunicacao-no-meio-rural-esta-em-pro
cesso-de-evolucao_141635.html. Acesso em: 11 de março de 2019. )

