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RESUMO 

 

A percepção do meio ambiente vem se tornando nos últimos anos em uma importante ferramenta para a 
Geografia, principalmente, nos estudos ligados a Bioclimatologia Humana. O clima é um dos principais 
elementos da natureza que afeta diretamente ou indiretamente o ser humano, que percebe e sente as 
reações advindas das condições climáticas de diversas maneiras, seja na sua saúde ou comportamento. 
Pesquisas sobre a temática, Clima e percepção, tem sido pouco explorada, principalmente entre os 
geógrafos. No Brasil, uma das geógrafas se preocupar com o assunto é Sartori, que desenvolve importantes 
trabalhos enfocando temas que abordam a Bioclimatologia Humana, mais precisamente da relação clima e 
percepção dos indivíduos. Essa investigação teve como objetivo estudar como os residentes urbanos de Rio 
Claro/SP sentem, reagem e percebem os efeitos climáticos e do tempo atmosférico sobre seu estado de 
saúde e bem estar. Para tanto foi elaborado um instrumento, composto de quatro perguntas fechadas e 
onze abertas, aplicadas em 150 residentes urbanas de Rio Claro/SP com idade entre 19 a 21 e 40 a 60 
anos. Cerca de 86%, da população entrevistada associa determinadas condições de tempo as 
enfermidades e bem estar, principalmente por sua experiência pessoal. A população entrevistada reconhece 
que o clima e o tempo influem em seu estado de saúde e bem estar. De acordo com os resultados, é 
possível definir uma marcada sazonalidade do conjunto de afecções, entre as enfermidades mais freqüentes 
estão: doenças do sistema respiratório, cardiovascular e dores ósseas e de articulação. A análise das 
reações psicológicas aponta que a população, independente da faixa etária, tem reações 
predominantemente negativas em períodos de calor e frio, as mais destacadas foram irritação, apatia e 
tristeza. 
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O PROBLEMA 

A educação, alimentação, higiene, gastos médicos, relações sociais, influenciam 
muito sobre a qualidade de vida humana. Não obstante o clima e ou as condições 
atmosféricas, constituem fatores de grande significado, sobre o organismo humano, tanto 
no que se refere ao surgimento de certas enfermidades como nas alterações 
comportamentais, cuja importância varia de acordo com as características físicas, 
psicológicas e culturais dos indivíduos. 

As relações entre ambiente atmosférico e os seres humanos constituem uma área 
de estudo eminentemente interdisciplinar, denominada Bioclimatologia Humana, que tem 
interessado especialistas de diversos campos: geógrafos, médicos, arquitetos e 
meteorologistas, etc. 

O desenvolvimento da Bioclimatologia Humana é de certa forma recente, quando 
comparada a agroclimatologia e a fitoclimatologia, devido a clara influencia do clima 
sobre a vegetação e os cultivos,assim como a relativa facilidade com que se pode 
estabelecer os limites climáticos,nos quais se desenvolvem as distintas espécies vegetais. 

O desenvolvimento da Bioclimatologia Humana foi mais tardio e os estudos sobre 
confortabilidade, bem estar  térmico e percepção climática têm caráter pontual, em um 
função das especiais características das relações do homem com o seu entorno..Ante 
situações climáticas similares, as sensações e percepções que o indivíduo experimenta, 
podem ser diferentes,devido a influência de fatores individuais de caráter psicológico e 
físico. 

Atualmente os estudos da Bioclimatologia Humana tem conhecido um novo 
impulso, em função de um conjunto de causas,entre as quais podemos destacar:  

os novos problemas surgidos como conseqüência do desenvolvimento industrial 
e urbano; 

a constatação que o clima influi diretamente sobre a mortalidade e a 
morbidade;  

avanço e aperfeiçoamento dos modelos que tratam sobre o intercâmbio de 
calor entre o corpo e seu entorno. É importante ressaltar que a Bioclimatologia Humana 
abrange três subdivisões em suas pesquisas, as quais são:  

 Climatofisilogia estuda a influência dos estados da atmosfera sob o 
conforto do indivíduo; 

 Climatopatologia analisa a relação do clima com a distribuição de 
sintomas e síndromes mórbidas; 

 Climatoterapia, que analisa as propriedades curativas de certos tipos de 
clima (BENSACENOT, 1997). 
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Embora a natureza da Bioclimatologia Humana seja adequada para uma 
abordagem geográfica, poucos geógrafos, notadamente no Brasil, tem se dedicado à 
temática, devido entre outras causas, a complexa relação determinista desse assunto. 

Dentre os raros geógrafos que se preocupou com a relação clima e saúde, merece 
destaque SORRE (1951) que não apenas dedica, em sua obra Les Fondements de la 
Géographie Humaine, um capítulo aos complexos patogênicos e outro a importância da 
Geografia Médica como parte da Geografia Humana, mas também descreve o clima, os 
ritmos climáticos e as relações entre os diferentes tipos de tempo e as funções essenciais 
do organismo. 

Com a demanda pela equidade ambiental, alguns geógrafos tem voltado a 
atenção para a Geografia da Saúde e mais especificamente para a Bioclimatologia 
Humana. É possível destacar os estudos de SOBRAL(1988), PITTON e VERONA (1996), 
SARTORI e FARINHA(2000), MENDONÇA(2000), SARTORI (2000)e PITTON e 
SPERANDIO(2003) 

A presente investigação permite por o problema  clima – tempo e saúde e bem 
estar da população humana não com um caráter determinista das relações entre os seres 
humanos, tempo e clima, já que ambos, constituem  dois de diversos outros fatores do 
ambiente a influenciar o organismo humano, mas com um caráter de determinação 
natural.Associado a isso, aproveitar a riqueza   de estudos cognitivos da Geografia 
Brasileira e aplica-la aos estudos de Bioclimatologia Humana. 

Assim sendo, o presente estudo objetiva, de forma preliminar,uma maneira 
diferente e pouco estudada no Brasil de abordar  a relação entre as condições 
atmosféricas e os seres humanos, tanto no que se refere ao surgimento das enfermidades 
como no que diz respeito às alterações comportamentais e preferenciais dos indivíduos a 
determinadas situações atmosféricas.  

 

O LÓCUS DE INVESTIGAÇÃO: COM ÊNFASE AS CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Elegemos a cidade de Rio Claro/SP (figura 1), para realizarmos nossa 
investigação, em função de dois aspectos que merecem destaque: as interações do 
homem com o ambiente variam através de tempo  e as diversidades climáticas regionais 
e locais, decorrentes das condicionantes geográficos e topográficas,  permitem a atuação 
e freqüência de diferentes sistemas atmosféricos, produzindo tipos de tempo diferentes. 

A cidade de Rio Claro encontra-se localizada na Média Depressão Periférica 
Paulista, que tem no seu relevo, mais deprimido especialmente em relação ao Planalto 
Ocidental e nas suas posição, condicionantes necessários que permitem a penetração e 
atuação de sistemas atmosféricos inter-tropicais  (SISTEMA ATLÂNTICO) e extra tropicais 
(Sistema Polar e Frente Polar) de acordo com a época do ano.Do jogo destes sistemas 
atmosféricos, a região climática, onde está situada a cidade de Rio Claro, tem como 
característica fundamental a existência de um período seco,que coincide com o semestre 
de outono-inverno(de abril a setembro) e um chuvoso que ocorre no semestre primavera-
verão,que se estende de outubo a março. Assim sendo a região pode  ser enquadrada 
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em um Clima Tropical ou ,como o denominou MONTEIRO(1973) um Clima Tropical 
alternadamente seco e úmido (A2). 

 

Figura 1: Localização do Município de Rio Claro 

 

 

Considerando-se a temperatura, há um esboço ritmado nas suas variações, 
ficando evidente  a diferença entre os solstícios  de verão e inverno e a influencia de 
sistemas atmosféricos tropicais no semestre de primavera-verão com temperaturas médias 
superiores a 21º C e sistemas polares no outono e inverno com temperaturas médias de  
18ºC. 

 

O MÉTODO DE OBSERVAÇÃO UTILIZADO E O TRABALHO DE CAMPO 

Para obter uma primeira aproximação da sensação e percepção da população em 
relação aos efeitos do clima e do tempo em seu estado de saúde e bem estar, adotou-se 
a abordagem qualitativa. Para tanto,a obtenção das informações fundamentaram-se em 
WHYTE( 1977:19-20).Segundo a autora citada, para obter informações há que se 
combinar três abordagens: OBSERVANDO,OUVINDO  E PERGUNTANDO. 
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No triângulo metodológico, representado na figura 2, encontram-se as três 
abordagens, na qual se destaca o perguntando, que representa a maior concentração de 
técnicas de campo.   

 

 

Figura 2 -  Principais abordagens metodológicas, segundo WHYTE (1977:19) 

 

Ainda segundo WHYTE, não há um método ideal ou melhor,pois o melhor método 
é função dos objetivos da pesquisa,da situação de campo e do pesquisador,não obstante 
a seleção de técnicas,sempre que possível deve abarcar a complementaridade entre ,afim 
de fornecer testes conjugados e novas informações, do que “concentrar todas as técnicas 
de campo num dos vértices do triângulo metodológico”. 

A despeito de aceitar as recomendações da autora, neste estudo foi 
utilizada,apenas, a abordagem PERGUNTANDO. 

Em sendo assim, adotou-se como instrumento a técnica de entrevistas. O 
instrumento foi composto por três perguntas fechadas objetivando a caracterização dos 
sujeitos, e treze questões abertas e uma múltipla escolha.O referido instrumento permitiu 
multiplicar a informação por um respondente. 

Como nosso objetivo não era conduzir respostas, as questões foram elaboradas 
de tal forma que a obtenção das respostas pudessem permitir o entendimento e a 
averiguação de como os indivíduos de diferentes faixas etárias sentem, percebem e 
reagem ao clima e aos tipos de tempo. O instrumento foi pré-testado e aprovado com 
pequenas modificações. 

Para a realização do trabalho de campo não foram estabelecidos dias específicos, 
porém os formulários foram aplicados durante o mês de junho de 2004. Para  atingir 
homens e mulheres, com idades entre 45 e 60 anos, o trabalho de campo foi realizado 
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na área central da  cidade de Rio Claro/SP, alem do que, neste local, pode-se encontrar 
mais facilmente, pessoas com grau de instrução homogêneo. 

 

OS RESULTADOS 

Os indivíduos entrevistados, durante a aplicação do questionário na cidade de Rio 
Claro, se caracterizam por possui em média idades entre 45 e 60 anos de ambos os 
sexos e que residiam na cidade de Rio Claro.Quanto ao nível educacional ficou 
evidenciado que grande parte das pessoas entrevistadas possuem o ensino fundamental e 
médio completo.  

Os modos pelo quais as pessoas observam as mudanças atmosféricas estão 
demonstradas na TABELA 1. Não obstante, vale ressaltar que para defini-los foi efetuado 
um agrupamento das referencias feitas pelos respondentes. Isto porque algumas 
diferenciam apenas na forma de expressão. Assim sendo estabeleceu oito categorias. 

Conforme a referida tabela, aproximadamente 50% dos entrevistados, não 
souberam responder. As observações do tempo associada às condições de céu foram 
mencionadas por 25% dos respondentes. Os modos citados envolvem basicamente a 
observação das nuvens, da lua e ventos. 

 

TABELA 1- Como as pessoas observam as mudanças atmosféricas 

  
Sexo 

  
  

 
Categorias 
Feminino 
Masculino 

Total 
 
Não sabem 

24,35%
21,79%
46,15%

 
Olhando a lua 

2,56%
2,56%
5,12%

 
Olhando as nuvens 

11,53%
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3,84%
15,38%

 
Atualmente, está dificil prever o tempo 

1,28%
7,69%
8,97%

 
Pelos meses do ano 

1,28%
3,84%
5,12%

 
Pela T.V 

2,56%
2,56%
5,12%

 
Quando as pessoas ficam doentes 

2,56%
1,28%
3,84%

 
Quando senti dores pelo corpo 

2,56%
3,84%
6,41%

 
Observando a temperatura e o vento 

0
3,84%
3,84%

 
 
Fonte:trabalho de campo 2004. 

 

Vale lembrar que as questões foram aplicadas em pessoas residentes no espaço 
intra-urbano de Rio Claro, fato que pode comprovar a ausência do costume dos 
moradores das cidades em observar as condições atmosférica,  ou por trabalhar e viver 
em  um ambiente fechado ou por não ter adquirido esse hábito no transcorrer de sua 
vida. 

Quanto a questão “Estação do ano que as pessoas preferem, segundo o sexo, das 
75 respostas tabuladas, as estações mais citadas, foram Verão e Primavera com 
percentuais de 37% e 30% respectivamente. Ao considerar o sexo, verifica-se na tabela 2 
que 20% dos homens preferem o Verão ao passo que os percentuais entre as mulheres  
não diferem muito em relação as duas estações ( 17.3 Verão e 16% Primavera). 
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TABELA 2 – Preferência pelas estações do ano 

  Sexo     
Estações Feminino Masculino total 

Verão 17,33% 20%37,33%
Inverno  12% 9,33%21,33%
Outono 4% 6,66%10,66%
Primavera 16% 14,66%30,66%

Fonte:trabalho de campo 2004. 

 

Nota-se que a maioria das pessoas prefere as estações do ano cujas  
características principais são a alta temperatura e umidade. Curiosamente a cidade de 
Rio Claro está situada sob o domínio do clima tropical quente e úmido com curta estação 
seca, fato que demonstra a adaptação da população a esse tipo climático já que 
preferem estações sazonais mais quentes e úmidas. 

Para comprovar essa afirmação a maioria dos entrevistados, também, veio de 
regiões tropicais, o que favorece a adaptação ao tipo climático da região de Rio Claro. 
Já as pessoas que procedem do Sul afirmaram, em sua imensa maioria que preferem a 
estação fria. 

Ao serem questionado sobre as justificativas pela preferência pelo verão e 
primavera, as respostas foram variadas, o que pode ser constatado na tabela 3, porém 
predominaram aquelas que se referem a: 

 Fica-se mais a vontade.(com relação ao verão) 

 É melhor para trabalhar. (com relação ao verão) 

 É mais alegre e quente.(se referindo a primavera) 

Entre os que gostam do inverno e ou do outono, as justificativas para tal 
preferência são: 

 No calor não me sinto bem. 

 Inverno se alimenta e dorme melhor. 

 O outono é mais estável. 
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TABELA3 –Preferência pela melhor estação do Ano 

  Sexo     
Categorias Feminino Masculino total 

A pessoa se sente melhor no inverno  9,09 7,9 16,9 
Inverno é mais frio 2,6 1,3 3,9 
 
Verão, a pessoa  fica a vonatade 10,4 11,6 22,0 
Verão, a temperatura é mais elevada 5,2 6,5 11,7 
No verão há mais disposição 2,6 2,6 5,2 
 
Outono é mais estável 3,9 6,5 10,4 
 
Primavera é mais alegre 10,4 6,5 16,9 
 
Primavera por ser mais estável 5,2 7,8 13,0 
 
Fonte:trabalho de campo 2004. 

 

De um modo geral as respostas predominantes para a estação do ano mais 
desconfortável,conforme a  tabela 4, foram às relacionadas ao inverno. Um total de 
63,63% das pessoas, tanto do sexo masculino como feminino, respoderam o inverno 
como uma estação  desagradável, seguidas de 29% de pessoas que responderam o 
verão, dentre as pessoas que responderam o verão, 19,48% foram do sexo feminino e 
10,38% do masculino.  

 

Tabela 4 –Estações do ano desagradáveis 

  Sexo   
Estações Feminino Masculino

Inverno  29,87 33,76 
Verão 19,48 10,38 
Gosta de todas 1,29 3,89 
Não sabe - 1,29 
Fonte:trabalho de campo 2004. 

 

As justificativas para a escolha da estação do ano desconfortável foram bastante 
variadas.Conforme a tabela 5, as respostas predominantes estão relacionadas ao 
inverno. 
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TABELA 5 –Justificativas do porque não gostam das estações 

 Sexo   
Categorias               Feminino                 Masculino

No verão se sente mal 14,28           7,79 
Verão pela alta temperatura 5,19                  2,59 
Inverno a pessoa não fica a vontade 6,49          7,86 
Inverno pela baixa temperatura 9,09                12,98 
O inverno as pessoas sentem-se mal 14,28        12,98 
Gostam de todas 1,29         3,89 
Não sabe                        -        1,29 

     Fonte:trabalho de campo 2004. 

 

Fica evidenciado com a presença dessas categorias a preferência dos 
entrevistados por estações quentes e úmidas. 

Com relação à preferência por tipos de tempo, como pode ser constatado na 
tabela 6, observou-se que a maioria ,dos entrevistados, prefere tipos de tempo ligados ao 
verão com sol e calor. Nota-se que o elemento do clima, temperatura, é o que mais se 
destaca na preferência pelo tipo de tempo, podendo concluir que esse elemento exerce 
uma influência significativa no comportamento das pessoas. 

 

TABELA 6 – Preferência pelos tipos de tempo 

 tipos de tempo 
  Sexo 
Categorias Feminino Masculino  
Sol e Calor 22,66 18,66 
Chuva 2,66 9,33 
Chuva e Frio 6,66 1,33 
Chuva e Calor 5,33 5,33 
Seca e Frio         - 2,66 
Sol e Frio 4,0 1,33 
Tempo Estável 4,0 6,66 
Frio 1,33 1,33 
Outras 2,66 4,0 
Fonte:trabalho de campo 2004 

 

Quanto a questão sobre a relação entre enfermidades e os tipos de tempo, a 
tabela 7, mostra que os agravos estão mais relacionados com o frio e as doenças mais 
citadas pelos respondentes foram: respiratórios (58,6 %), dores no corpo (6,66%) e 
alergias (5,33%). Outras doenças foram mencionadas, com índices ínfimos. 
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TABELA 7 – Enfermidades e os tipos de tempo 

Enfermidades      

Tipos 
de 

tempo 
 
      

 Frio  Calor  Seca  
  Fem Mas Fem Mas Fem Mas 

Doenças respiratórias 28,0  30,66 2,66 1,33 1,33           4,0 
Dores pelo corpo 4,00  2,66 1,33         0 0 0
Viroses 1,33 0 0 0 0 0
Doenças cardiovasculares 0 1,33 0 1,33 0 0
Alergias 5,33 0 1,33      1,33 0 0
 
Fonte:trabalho de campo 2004. 

 

Observou-se na tabela que a maioria das doenças respiratórias citadas ocorreram 
durante o inverno. É fato que as pessoas, principalmente os idosos e as crianças tornam-
se mais suscetíveis em adquirir as doenças respiratórias no inverno, devido às mudanças 
bruscas no tempo, como a queda da temperatura. 

Mas será que as condicionantes urbanas não favorecem ao agravo das doenças 
respiratórias, nesses entrevistados, já que todos residem em área urbana?, já que nas 
cidades encontram-se maior número de veículos automotores e industrias. Nessa 
passagem desejamos destacar a importância das condições climáticas intra-urbanas 
como possível  agente de enfermidades respiratórias. 

Ao analisar a tabela 8, verifica-se que no total das reações dos indivíduos quanto 
ao tempo atmosférico, há um predomínio das reações negativas (85,5%). Entre estas 
39,6% e 28,7% estão associadas ao calor e ao frio respectivamente. Entre as reações 
negativas ao calor destacam-se a irritação (13%) insônia (12%) e apatia (6,9%). No frio 
as reações negativas dos entrevistados foram irritação (10,8%), apatia (3,9%), tristeza 
(2,9%) e uma reação negativa fisiológica dores no corpo (8,9%). 
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TABELA 8-  Reações dos indivíduos quanto ao tempo atmosférico 

          

Tipos 
de 

Tempo           
  
 

  Calor Temporal Frio  Chuva Seca    
Reações Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Total 

Irritação 6 8 0 0 7 4 5 4 1 0 35
Insônia 6 7 0 0 1 1 0 0 0 0 15
Apatia 3 4 0 0 1 3 0 0 0 0 11
Medo 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 11
Alegria 7 8 0 0 1 1 0 0 0 0 17
Tristeza 1 1 0 0 2 1 5 2 1 0 13
Dores pelo corpo 2 2 0 0 4 5 2 0 1 0 16
Total 25 30 9 2 16 15 12 6 3 0  
Fonte:trabalho de campo 2004. 

 

A alegria ao calor, foi a única reação positiva a ser considerada por 14,5% dos 
respondentes. 

Ainda de acordo com a TABELA 8, comparando as reações entre os gêneros, 
nota-se que os homens tem reações tanto positivas como negativas, porém as mulheres 
se sentem mais irritadas no frio, o medo é uma reação que se destaca entre elas quando 
há temporal. 

Ao analisar as respostas dadas pelos entrevistado, verificou-se que, as pessoas que 
gostam do inverno, sentem-se irritadas e tem insônia no calor. Os indivíduos que 
responderam preferir  o Outono e Primavera sentem-se também ações negativas ao 
calor. Isso explica o maior número de reações negativas ao calor e também a distorção 
entre os dados da TABELA 2 e TABELA 8. 

Para concluir ficou evidenciado também que os tipos de tempo ligados a 
temperatura como o frio e calor são responsáveis pela maior parte das reações nos 
indivíduos entrevistados, 46% das reações estão relacionadas com o calor e 26% ao 
tempo frio. 

 

O MODO DE CONCLUIR  

A concepção determinista neste trabalho está totalmente afastada, uma vez que a 
metodologia proposta e os resultados obtidos mostraram a importância da sensação e 
percepção dos indivíduos quanto ao clima e quanto às reações humana de condições de 
bem estar e desconforto ambiental,frente a determinadas condições de tempo atmosférico 
e clima. 

A população reconhece que o clima e o tempo influem em seu estado de saúde, 
de tal forma que  determinados tipos de tempo e ou estações, condicionam o 
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aparecimento de determinados sintomas que deterioram seu bem estar, assim como 
desencadeiam algumas enfermidades. Reconhecem que há uma sazonalidade nas 
enfermidades que afetam sua saúde.Entre outras, identificam as infecções respiratórias e 
doenças cardiovasculares principalmente com o tempo fresco ou frio. 

A pessoas entrevistadas revelaram-se como tempo sensitivas, pois percebem 
mudanças psicológicas em seu organismo, sejam do grupo de reações positivas ou das 
negativas.Os entrevistados apresentaram percentuais mais elevados de reações negativas. 

A investigação, embora de forma preliminar, permitiu uma abordagem diferente 
da relação do clima com a saúde e bem estar, sob o ponto de vista, da  percepção da 
população e permitiu  colocar uma realidade que, parece ser ignorada, mas que existe 
na consciência das pessoas e que, de certa forma, reflete em suas atitudes e 
procedimentos. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa serão, num futuro próximo, comparados com 
dados provenientes de respostas dadas por indivíduos entre a faixa etária de 19 a 21 
anos, levando em conta que idade, cultura e experiências de vida podem interferir na 
sensação e percepção climática. 
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