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RESUMO 

 

O estilo de vida atual das populações de municípios de médio e grande porte caracteriza-se por um 
pequeno comprometimento com o seu ambiente, o que muitas vezes reverte-se contra esses habitantes, não 
raro vitimados por episódios que fazem parte da dinâmica atmosférica do local, como chuvas convectivas - 
eventos comuns nos regimes climáticos da maior parte do território nacional. Há uma crescente falta de 
ajuste entre a população, seu ambiente, as atividades econômicas predominantes e o estágio de 
desenvolvimento atual da sociedade. Cada vez mais externalidades comandam o modo de vida das 
populações, aumentando o descomprometimento de uma dada sociedade com o seu ambiente físico-
cultural. Nesse sentido, a questão da percepção climática pelas populações adquire importância tanto no 
contexto do dia-a-dia como naquele referente a questões de mais longo prazo, como eventuais mudanças 
climáticas. Com o objetivo de analisar a percepção climática no município de Campinas-SP foram 
entrevistados indivíduos na zona rural e urbana do município,  com objetivo de se estabelecer semelhanças 
e diferenças com relação à percepção dessas áreas.  Através de uma análise qualitativa das respostas 
dadas a um questionário aplicado em junho de 2004 com 100 pessoas, com questões abertas referentes a 
questão do tempo/clima, aferimos que a percepção do homem urbano diferencia-se da percepção do 
homem rural em alguns aspectos. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Mais do que em qualquer outro momento da história do homem, assiste-se 
atualmente a um crescente aumento de problemas de todas as ordens: contaminação do 
ar, solos, água, esgotamento de recursos naturais, perda de biodiversidade, crises 
energéticas, aumento de doenças próprias do estilo de vida estressante a qual uma 
parcela considerável da população mundial está submetida, violência crescente - 
notadamente nos centros urbanos - falta de moradia, de infra-estrutura básica, etc. 
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Centros urbanos de médio a grande porte concentram população, atividades 
econômicas e, conseqüentemente, problemas ambientais associados, particularmente 
amplificados nos últimos anos. 

Essas questões de ordem ambiental – aqui entendidos de forma ampla, incluindo 
processos físicos e socioeconômicos- têm causalidades múltiplas, complexas e com 
especificidades importantes no tempo e no espaço. Soluções viáveis e efetivas 
demandam, pois, a consideração de uma miríade de fatores, sendo que alguns têm sido 
ao menos parcialmente negligenciados. 

A preocupação com o entendimento dos atributos físicos de um dado ambiente 
caracterizou a evolução das sociedades, mas encontra-se cada vez menos presente no 
atual estilo de vida.  

Alguns locais do globo com distintos regimes climáticos (e conseqüentemente 
processos bióticos e abióticos associados diversos) apresentam arquitetura, materiais de 
construção, cores predominantes usadas nas edificações e atividades econômicas 
profundamente relacionadas com as características ambientais, de forma a tirar o melhor 
proveito das condições dominantes. 

Manifestações artísticas e culturais comprovam essa preocupação, de forma que o 
folclore, as lendas, o cancioneiro e os provérbios revelam um conhecimento das 
condições prevalecentes de tempo e clima, com associações em geral pertinentes, ainda 
que não acompanhadas de uma explicação científica da gênese das situações. 

Entretanto, observa-se que o estilo de vida atual das populações de municípios de 
médio e grande porte caracteriza-se por um pequeno comprometimento com o seu 
ambiente, o que muitas vezes reverte contra esses habitantes, não raro vitimados por 
episódios que fazem parte da dinâmica atmosférica do local, como chuvas convectivas -
eventos comuns nos regimes climáticos da maior parte do território nacional.  

Há uma crescente falta de ajuste entre a população, seu ambiente, as atividades 
econômicas predominantes e o estágio de desenvolvimento atual da sociedade. Cada vez 
mais externalidades comandam o modo de vida das populações, aumentando o 
descomprometimento de uma dada sociedade com o seu ambiente físico-cultural. 

A questão da percepção climática pelas populações – que certamente reveste-se 
de variados matizes, de acordo com a sociedade, o lugar, o momento - adquire 
importância tanto no contexto do dia-a-dia como naquele referente a questões de mais 
longo prazo, como eventuais mudanças climáticas. 

Assim, este estudo avaliou a questão da percepção climática dos moradores de 
Campinas-SP, pólo científico, industrial e tecnológico, de grande expressão no Brasil. A 
Região Metropolitana de Campinas (RMC) agrega 19 municípios, abriga 2,3 milhões de 
habitantes, o que equivale a 6,3% da população do Estado de São Paulo. Segundo 
pesquisas realizadas pelo governo estadual, a RMC soma 12% das intenções de 
investimento em São Paulo (http://www.campinas.sp.gov.br). 
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Contrastando com esse quadro de modernidade e importância, o município, 
todavia, carece de inúmeras informações, principalmente com relação aos problemas 
ambientais decorrentes da ocupação desordenada, rápida e agressiva do espaço 
territorial, questões compartilhadas em diferente extensão com outros centros urbanos 
brasileiros. 

 

OBJETIVOS 

A pesquisa teve com objetivo avaliar o grau de percepção dos indivíduos que 
vivem no meio urbano e rural com relação ao seu ambiente climático, tendo por enfoque 
o município de Campinas-SP, assim como colaborar para o desenvolvimento dos estudos 
de percepção ambiental, sobretudo climática, área que ainda não é bem explorada em 
nosso país. 

 

O PROCESSO PERCEPTIVO 

Perceber para Teles (1993), é conhecer através dos sentidos, objetos e situações; é 
organizar interiormente os elementos levados pelos sentidos a  partir do mundo exterior. 

Segundo Lévy-Leboyer (1985), a atividade perceptiva baseia-se em três processos 
principais: o indivíduo seleciona, arbitra e decifra as informações recebidas do ambiente. 

As pessoas percebem de acordo com sua ótica individual, isto é, de acordo com 
sua personalidade, refletindo sempre a natureza, anseios, experiências e desejos do 
perceptor, sendo, portanto, altamente seletiva, exploratória e antecipadora. 

Em um primeiro momento a percepção é individual e seletiva, sujeita aos valores e 
experiências prévias e memórias. Na etapa seguinte entram em ação os filtros culturais, 
sociais e, ainda, individuais. Tem papel importante também a vivência e a experiência 
que os indivíduos dispõem de acordo com a idade, o sexo e o grau de escolaridade, não 
deixando de lado o aspecto econômico (OLIVEIRA e MACHADO, 2004). 

Segundo Day (1979, p.32) “É por meio dos processos perceptivos que mantemos 
contato com o ambiente. Até a mera sobrevivência depende de um contínuo ajustamento 
perceptivo à grande variedade de energia em contígua mudança que nos cerca. Por essa 
razão, o estudo da percepção é fundamental para a compreensão do comportamento e 
da experiência dos seres humanos”. 

Oliveira (1977, p.61), que tem dado grande contribuição aos estudos perceptivos, 
ressalta que “o fenômeno perceptivo não pode ser estudado como um evento isolado, 
nem pode ser isolável da vida cotidiana das pessoas. A percepção deve ser encarada 
como uma fase da ação exercida pelo sujeito sobre os objetos, pois, as atividades não se 
apresentam como simples justaposições, mas como um encadeamento, em que umas 
estão ligadas às outras”. 
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Ainda segundo Oliveira (op Cit), a experiência desempenha um papel importante 
no desenvolvimento da percepção, o contato direto ou indireto com o objeto permite ao 
sujeito construir seu espaço perceptivo. 

“Inicialmente, é necessário lembrar que o espaço é o problema básico de toda a 
percepção. Percebemos um mundo que é fundamentalmente espacial e 
temporal. O mundo em que vivemos está em contínua mudança e tomamos 
consciência dessas mudanças através dos receptores sensoriais. O conhecimento 
do mundo físico é tanto perceptivo como representativo” (OLIVEIRA,1977, p.61). 

Assim, “a percepção em geral e a ambiental em especial, vêm exigindo da 
sociedade reflexões mais profundas e um equacionamento teórico, prático e fatual. Do 
ponto de vista prático, o que interessa são as aplicações, pois, atualmente, com o 
desenvolvimento tecnológico em expansão rápida, a fotografia, o esporte, a aviação e 
até a arte, cada vez mais se necessita de pesquisas perceptivas, para atender à demanda 
desta sociedade sôfrega, dinâmica e veloz de consumo e produção tão atual” (OLIVEIRA 
e MACHADO, 2004, p.130). 

E entre as tendências científicas de maior alcance ocorridas no campo da 
Geografia, durante as últimas décadas, destaca-se a crescente e constante evidência que 
a percepção do espaço é fundamentalmente significativa para a explicação das 
dimensões geográficas dos fatos estudados por esta ciência. Os resultados dessas 
pesquisas têm contribuído com informações para as tomadas de decisão em níveis 
políticos, administrativos e econômicos, assim como para o desenvolvimento da ciência 
em geral. 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

A percepção é entendida aqui como a maneira pela qual o organismo humano se 
informa dos objetos e transformações que se manifestam ao seu redor. A percepção 
ambiental é estudada com o objetivo de compreender a relação homem-ambiente, e é 
base importante para o desenvolvimento de outros estudos que considerem esta relação.   

Segundo D`Agostinni (2002, p.45) “não distinguir ambiente de meio dificulta lidar 
com a questão ambiental”. Para o autor, “ambiente, natureza, meio ambiente... são 
termos comumente tomados com o mesmo, e em especial quando para fazer referência 
às implicações de ações humanas sobre componentes do meio. O meio é dado; o 
ambiente emerge”. 

Utiliza-se aqui a definição de ambiente como “produto de relações entre 
componentes de meios e com significação à consciência que permite a noção de meio, e 
de lugar”. (D’Agostinni op Cit). O meio, é definido, segundo o referido autor, como “sede 
de relações interessantes, mas também de relações que nem sempre produzem 
ambientes, mesmo que sejam relações fundamentais a sustentação do meio propício à 
emergência de ambiente”. 

Segundo Ianni (apud Jacobi, 1999, p.45) “A natureza impõe condicionantes as 
sociedades e as suas populações, mas a importância das características ambientais nas 
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sociedades dependem da sua cultura. As mudanças estruturais sofridas pelas cidades têm 
sido profundas, especialmente quando se considera o processo histórico que estamos 
vivendo, no qual a urbanização, como dinâmica ambiental, pode ser vista a um só tempo 
como estruturante e desestruturante. Desestruturante como um processo que, não 
planejado, espontâneo, pontual, intervém de modo a alterar, desarranjar, modificar. 
Estruturante como processo que cria e redesenha paisagens, constrói novos lugares e 
ambientes”. 

Machado (1983, p.65) coloca que “a superfície da terra é extremamente variada, 
mas são mais variadas ainda as maneiras como as pessoas percebem e avaliam esta 
superfície”. 

Um ser humano percebe o mundo simultaneamente através de todos os seus 
sentidos e a informação potencialmente disponível é imensa. Embora todos os seres 
humanos tenham os órgãos dos sentidos similares, o modo como as suas capacidades 
são usadas e desenvolvidas são divergentes: como resultado, diferem tanto a capacidade 
real dos sentidos como as atitudes para o meio ambiente. 

Segundo Kates (1975, p.26), “é possível que o comportamento do homem no 
mundo seja o melhor revelador de como o vê. Quanto a esse fato, é interessante 
observar que há muito tempo os geógrafos estudam como reage o homem ante os 
fenômenos naturais de ordem excepcional e, mais precisamente, como percebe os 
perigos naturais de toda a espécie e como se lhes adapta”. Para esse autor a importância 
dos estudos de percepção está “além do fato de sensibilizar os responsáveis pela 
modificação do meio quanto as exigências dos usuários; estudo da percepção do meio e 
das atitudes adotadas para com ele favorece uma concepção melhor dos planos e 
projetos de conjunto, oferecendo oportunidade para informar o público, enquanto se 
procede à pesquisa de seus gostos e preferências”. 

O processo de percepção e de avaliação do ambiente é um fenômeno assaz 
complexo. A percepção de um meio varia, não só de pessoa para pessoa, mas também 
no próprio indivíduo, conforme se alteram as situações: “Os sentimentos de um homem a 
respeito do espaço e da circulação, do smog e das inundações, serão diferentes segundo 
chova ou faça um bom tempo, segundo se esteja em paz ou em guerra, segundo o 
estômago esteja vazio ou cheio, talvez demasiado cheio” (LOWENTAL,1966, p.103). 

Segundo Sartori (2000, p.14) “As interações do homem com o ambiente sempre 
interessou aos geógrafos ao longo da história da ciência geográfica. Estas relações, 
apesar de contínuas durante toda a vida humana, variam através do tempo e entre 
regiões e culturas. Independentemente do nível de desenvolvimento de cada sociedade, 
as interações são sempre de caráter íntimo e permanente, mas podem ser mais ou menos 
intensas dependendo da tradição cultural, que desempenha importante papel na 
determinação do comportamento das pessoas em relação ao seu ambiente”. Para a 
autora, “o processo interativo entre o homem e o ambiente acontece através dos sentidos 
que levam às sensações e, em conseqüência, à percepção”. “Sem a percepção, os seres 
humanos estariam ligados ao ambiente apenas fisicamente”(op Cit). 

Para Machado (1998), a cognição ambiental, que deve ser considerada no 
estudos de percepção ambiental, é o processo mental; à partir do interesse e da 
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necessidade, estruturamos e organizamos nossa interface com a realidade e o mundo, 
selecionando as informações recebidas, armazenando-as e conferindo-lhes significado. 

“De forma geral, pode-se dizer que os estudos em percepção ambiental estão 
relacionados com os esforços para entender como os homens estruturam, em 
suas próprias mentes, o mundo que os cerca. Por isso, alguns estudos dão 
atenção explicita às maneiras pelas quais os homens percebem os elementos de 
seu ambiente natural e como eles apreendem os recursos ou os riscos naturais, 
tais como as enchentes e as secas; outros tratam das visões das paisagens pelos 
homens, especialmente em áreas urbanas, e suas percepções de organizações 
espaciais diferenciadas e de atitudes para com os lugares, como mostram os 
“mapas mentais” (SARTORI,2000, p.21). 

 

METODOLOGIA 

Sartori (2000) propôs uma metodologia inédita nas ciências ambientais, usando 
uma estratégia de abordagem pioneira do problema clima - percepção. 

Com base na proposta da autora, a percepção dos moradores do município foi 
aferida através da aplicação de questionários. Esses questionários foram aplicados a 
pessoas escolhidas ao acaso, na região central do município de Campinas, onde 
encontramos moradores de diversos bairros da zona urbana e nas áreas rurais  dos 
Distritos de Sousas, Joaquim Egídio e Barão Geraldo.  

Foram aplicados cem questionários, sendo cinqüenta na área urbana e cinqüenta 
na área rural, tais questionários foram aplicados pela pesquisadora e continham 
perguntas abertas referentes a questões climáticas como: mudanças do clima, eventos 
extremos, possibilidade se prever mudanças do tempo, influência do tempo e clima na 
vida das pessoas, fontes de informação com relação a essas questões, entre outros. 

É interessante ressaltar que a área rural do município é extremamente 
heterogênea, composta por agricultores e pecuaristas que vivem do uso agrícola e têm 
raízes no local, e por moradores vindos da zona urbana. Nos últimos anos, vem 
crescendo a procura de moradores vindos da zona urbana de Campinas e até de outros 
municípios, em busca de uma melhor qualidade de vida e um maior contato com a 
natureza. 

Em decorrência desse fato, a região já apresenta graves problemas ambientais, 
como o esgoto, os loteamentos clandestinos na área rural, as áreas degradadas pela 
mineração, entre outros. 

 

RESULTADOS 

Comparando os resultados obtidos na pesquisa, podemos levantar algumas 
questões em que a percepção do morador da zona urbana do morador e da zona rural 
apresentam diferenças, mas em algumas outras foram verificadas semelhanças nas 
respostas. Discutiremos os resultados à partir dos seguintes itens: 
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Mudanças Climáticas 

Na questão relativa a mudanças do clima, na zona urbana as respostas ficaram 
igualmente divididas; já na zona rural, 50% dos entrevistados afirmou que o clima não 
está mudando, 32% declarou que estão ocorrendo mudanças e 18% revelou não 
conhecer o assunto. Nessa questão foi interessante notar as evidências das mudanças do 
clima colocadas pelos entrevistados 

Na zona urbana foram citados desde estudos que comprovam que o clima está 
mudando até o acontecimento do  Fenômeno Catarina ocorrido na região Sul do Brasil 
em março 2004; na zona rural os entrevistados declararam que o clima está mudando 
em decorrência de que antigamente havia épocas certas para o plantio e hoje isso não é 
possível em virtude das mudanças climáticas. É possível imaginar que as respostas dos 
moradores da zona urbana são influenciadas pela mídia, que veicula muitas notícias 
relacionadas às mudanças climáticas: a mídia veiculou em 2004 uma sucessão de 
eventos climáticos extremos, ente eles a temporada de furacões e tempestades tropicais 
que deixou milhares de mortos no Haiti, Granada e República Dominicana, quatro 
furacões que atingiram as Caraíbas, o furacão Charley que matou 23 pessoas na Flórida 
e causou um prejuízo de US$ 17 bilhões, Ivan, o furacão apelidado pelos 
meteorologistas de “O Terrível”  que devastou  a ilha de Granada, o tufão Jeanne que 
deixou cerca de 1900 mortos no Haiti, 10 tufões sucessivos que atingiram o Japão e nas 
Filipinas tempestades e inundações que deixaram cerca de 740 mortos, além de vários 
eventos no Brasil relativos a extremos negativos e positivos de precipitação e temperatura, 
particularmente o Fenômeno Catarina, ocorrido no sul do país em março de 2004 
(http://jornal.publico/sotexto.html, acessado em 20/1/2005). 

Assim, vemos que com relação a percepção das mudanças do clima os moradores 
da zona rural estão mais atentos ao que acontece no seu ambiente, pois suas respostas 
estão relacionadas a observações e vivências, enquanto que os moradores da zona 
urbana são possivelmente influenciados pela mídia, que muitas vezes fornece informações 
distorcidas da realidade, ou referentes a outros ambientes, o que demonstra que não há 
interação deles com seu respectivo ambiente. 

 

Previsões de Mudanças no Tempo 

Com relação a previsão de mudanças no tempo, 70% dos moradores da zona 
rural afirmaram conseguir prever mudanças no tempo e 40% dos entrevistados declarou 
conseguir realizar o mesmo nas cidades. Nessa questão notamos a intensa observação 
que o habitante da zona rural tem do seu ambiente; ele aprendeu a ler os sinais da 
natureza e interpretá-los, atribuindo-lhes significados. Em contrapartida observamos que 
na cidade o homem não dedica muito tempo à observação de mudanças na atmosfera. 
Fica claro que o homem urbano não é capaz de interpretar ou ler esses sinais. Apenas 
um entrevistado da zona urbana declarou prestar atenção no comportamento dos 
pássaros; segundo esse entrevistado: “eles se escondem quando começa a chover e 
cantam e voam quando a chuva pára”; atitudes como essa são comuns no ambiente 
rural, onde 32% dos entrevistados declarou prever mudanças no tempo baseadas no 
comportamento dos animais. 
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Esse fato corrobora o verificado por Sartori (2000, p.23) “o homem urbano pouco 
olha o céu; a concentração e verticalização dos edifícios modernos e as preocupações 
urbanas não lhe permite nem mesmo contemplar um pôr-do-sol bonito ou uma noite 
estrelada. Queixa-se quando faz muito calor ou muito frio e se aborrece com as chuvas 
quando estas caem num sábado ou num domingo, porque estes podem prejudicar um 
passeio, um baile ou uma partida de futebol”. 

Já o homem do campo, segundo Tuan (1980, p.132) “é um observador do 
tempo, constantemente a perscutar os horizontes. Olha, inquire e interpreta as nuvens, 
acompanha-lhes o deslocamento e as mudanças de tonalidade, percebe os relâmpagos 
longínquos, ouve as trovoadas distantes e cuida a direção dos ventos. Grande parte de 
suas conversas são sobre chuvas, se choveu ou não em tal lugar, se a água chegou a 
correr pelas sarjetas e se conseguiu atingir os arroios e açudes”. 

 

Eventos Extremos 

Quando questionados sobre a ocorrência de eventos extremos, 42% dos 
moradores urbanos declararam que eles estão ocorrendo com mais freqüência e quando 
questionados sobre a  explicação para o acontecimento dos mesmos, foram citadas as 
ações do homem na natureza e muitas respostas correlacionaram os eventos extremos 
com a falta de planejamento na cidade, aliada à falta de colaboração da população que 
polui inconseqüentemente o ambiente em que vive; nessa questão também foi citado o 
Fenômeno Catarina. Pode-se notar que as respostas sobre o tema são variadas, mas 
grande parte concentra-se no impacto que os eventos extremos causam nas cidades. 

No ambiente rural, 30% declararam que a freqüência dos episódios extremos está 
aumentando e uma explicação curiosa citada foi que a “culpa” desses eventos é do 
homem da cidade. Outras respostas relacionaram esses eventos com as indústrias e a 
poluição Podemos observar que o morador da zona rural vê as cidades como “culpadas” 
pela degradação do ambiente. 

 

Fontes de Informação 

O fato da televisão ter sido a fonte de informação mais citada não é 
surpreendente, já que esse é o meio de comunicação mais usado no país (IBGE, 2002). 
Um fato interessante foi o uso da Internet, meio que já se disseminou no país, sendo o 
terceiro mais citado como fonte de informação sobre tempo/clima, inclusive chegando à 
zona rural, onde 2% utilizam a rede mundial como fonte de informação com relação as 
condições de tempo e/ou clima. Vemos aí que a tecnologia chega ao campo e é usada 
como fonte e instrumento de informação. É interessante notar nessa questão como a zona 
rural do município de Campinas é heterogênea, sendo que 2% declarou usar como fonte 
de informação o conhecimento dos antigos, conhecimentos estes que hoje convivem com 
a modernidade. 
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Período Especial de Atenção 

Pode-se concluir que os moradores da zona urbana ficam mais atentos à questões 
de tempo/clima quando se aproximam as férias ou os finais de semana, com vista a 
programar passeios e/ou viagens. Já no ambiente rural 78% dos entrevistados 
declararam estar sempre atentos a questões de tempo e/ou clima. Notamos nessa 
questão como o tempo e/ou clima influencia o cotidiano do homem, independente do 
ambiente em que este vive, mas mesmo assim muitas vezes no ambiente urbano essa 
influência passa despercebida. 

Assim, podemos reforçar através dos resultados dos questionários que o morador 
da área urbana de Campinas não estabelece um contato maior com a atmosfera que o 
cerca, não conseguindo “ler” alguns sinais atmosféricos. Discorrendo sobre isso, Tuan 
(1980) coloca que isso se dá em virtude de que na vida moderna, o contato físico com o 
próprio meio ambiente natural é cada vez mais indireto e limitado a ocasiões especiais. 
Fora da decrescente população rural, o envolvimento do homem tecnológico com a 
natureza é mais recreacional do que vocacional. O circuito turístico, atrás das janelas de 
vidro raiban, separa o homem da natureza. O que falta às pessoas nas sociedades 
avançadas é o envolvimento suave, inconsciente com o mundo físico, que prevaleceu no 
passado, quando o ritmo de vida era mais lento...            

Martím-Vide e Garcia (2000, p.6) levantam que “Muitas vezes os habitantes 
urbanos comportam-se como se estivessem “ imunes” as condições climáticas”; os 
autores colocam algumas indagações como: Os habitantes das cidades não respiram? 
Não estão sujeitos a ventos, chuvas determinadas temperaturas e umidades? 

Sobral afirma que (1996, p.11) “obviamente, o meio ambiente urbano não é o 
mesmo que o de uma área de vegetação natural como a Mata Atlântica, a floresta 
Amazônica, a caatinga, ou o de uma área rural. Em todos esses ecossistemas há uma 
interação entre seus diversos elementos: a temperatura, os ventos, as chuvas, as águas de 
superfície e subterrânea, a altitude e a inclinação dos terrenos, a vegetação, o tipo de 
solo, etc. Nas cidades o homem e suas construções mudaram drasticamente o 
funcionamento desses elementos, rompendo o equilíbrio que antes havia”. 

 

Diferenças entre Tempo e Clima 

Quando questionados acerca das diferenças entre tempo e clima, 86% dos 
entrevistados na zona urbana declararam não conhecer diferenças entre esses dois 
conceitos e na zona rural 96% declararam o mesmo. Pode-se atribuir esse fato ao pouco 
conhecimento que a população têm de conceitos científicos, que na maioria das vezes 
são usados erroneamente. 

 

Influência do Tempo e Clima 

Quando questionados sobre a influência do tempo e do clima em suas vidas, 98% 
dos entrevistados na zona urbana e 94% da zona rural afirmaram que o tempo e clima 
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têm influência em suas vidas e entre as maneiras citadas dessa influência estão a saúde e 
a agricultura, que foram as mais citadas tanto na zona rural como na zona urbana. 

Entre as outras maneiras citadas estão os hábitos alimentares, transportes, vida 
social, turismo e humor. Observamos nessa questão que a influência do tempo e clima 
na vida das pessoas é inegável e está presente em todos os âmbitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa buscou contribuir efetivamente para o desenvolvimento da ciência 
geográfica e, em especial à temática de clima-percepção, ainda pouco explorada no país 
e que merece atenção e destaque, tendo em vista que uma percepção melhor do 
ambiente atmosférico pode muitas vezes contribuir para diminuir o risco aos impactos 
provenientes de intempéries 

Ao considerarmos o foco de atenção dos estudos sobre percepção do meio 
ambiente estamos contribuindo para delinear os perfis das diferentes populações e suas 
formas de organizar e olhar a paisagem vivida, mediante a análise de suas experiências 
ambientais, assim como de suas concepções sobre o ambiente, refletidas nas formas de 
adaptação e ajustes desenvolvidas frente aos diversos problemas e questões pertinentes a 
gestão ambiental e a conservação dos recursos, tanto naturais, como culturais. 

Os estudos de percepção do ambiente devem objetivar um melhor entendimento 
da relação que os homens estabelecem no ambiente em que vivem e devem ser 
aplicados a programas de ação de educação ambiental e no planejamento territorial, 
sendo que estes estudos têm muita contribuição tanto em unidades de conservação 
públicas e particulares, como instituições educacionais, públicas ou particulares, que 
trabalhem com gestão de recursos e qualidade de vida e programas voltados ao terceiro 
setor. 
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