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RESUMO 

 

A percepção ambiental do homem rural resulta da perspicácia, inteligência, atenção, vivência/experiência e 
sensibilidade individual frente aos acontecimentos do seu entorno natural; por necessidade prática, a 
observação da natureza no seu trabalho cotidiano permite desenvolver a percepção e a cognição 
ambiental, com  objetivo de “prever” o tempo, pois dele ainda depende nas suas atividades criatórias ou 
agrícolas. A associação entre fatos e fenômenos ambientais e tipos de tempo subseqüentes, a curto ou 
médio prazo, e sua repetitividade, leva à cognição do meio ambiente com significado de “prognóstico do 
tempo”, representando importante conhecimento empírico, em parte herdado dos antepassados no 
processo histórico de ocupação e uso da terra.. A atenção e a seletividade de estímulos, voluntária ou 
involuntária, propiciam  estabelecer uma hierarquia de prioridades e a ordenação seqüencial dos fatos 
percebidos. A percepção ambiental do homem rural sul-rio-grandense, avaliada por levantamentos de 
ditados, observações e sinais da natureza no seu dia-a-dia, demonstra que as sensações visuais e/ou 
auditivas se constituem na base do conhecimento empírico que desenvolveram; a maioria das citações dos 
proprietários e trabalhadores rurais, a respeito do tempo, envolvem fatos registrados pela visão e pela 
audição. As “regras” de previsão do tempo são, comprovadamente, tão antigas quanto à história da 
humanidade, expressas por presságios, ditados ou provérbios populares relacionados às condições 
atmosféricas futuras, transmitidas de geração para geração e de “peões” (empregados) e antigos tropeiros 
para patrões.As citações conseguidas em entrevistas não são apresentadas como fórmulas para a previsão 
do tempo no meio rural, mas como a mais pura forma de expressar a interação homem-natureza, que leva 
à percepção e cognição ambiental. As 120 referências foram distribuídas em seis grupos: comportamento 
dos animais (54), da flora (5) e das águas superficiais (3), condições atmosféricas e do céu (44),  fases da 
Lua (11) e reações orgânicas humanas (3), explicadas cientificamente. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

É fato conhecido e concreto a universalidade e antigüidade dos adágios populares 
sobre o tempo e o clima, pois foram encontrados, perto da Babilônia, registros a respeito 
dessas práticas que datam de 3000 A.C., bem como na China antiga, no Japão, entre os 
índios da América do Norte, entre os árias da Índia, os gregos e os romanos, entre 
outros. O conhecimento do tempo e do clima teve início, então, quando os homens 
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começaram a observar os fenômenos do seu entorno e tentavam compreendê-los. Com o 
acúmulo de constatações repetidas, fizeram deduções e descobriram leis ou regras 
simples de relacionamento dos fenômenos observados (cognição ambiental) no seu 
cotidiano, envolvendo, principalmente, o comportamento de animais domésticos e 
selvagens, plantas e céu frente às alterações atmosféricas. Muitas das reações  foram 
sendo observadas pelos homens, daí surgindo os ditados populares. Embora, 
mundialmente, alguns ditados ou adágios populares reflitam princípios certos,  alguns 
deles carecem de conteúdo científico. 

Para os meteorologistas atuais, com tanta tecnologia disponível, esses ditados 
nada significam e nenhuma importância lhes é atribuída. Porém, muitos deles continuam 
a  ser utilizados, principalmente entre as populações rurais, pois resultam da sensibilidade 
humana e do tempo de permanência do homem em um mesmo ambiente, o que lhe 
permite desenvolver uma específica “percepção do espaço vivido ou vivenciado e, com 
isso, cognição ambiental”.  

É dentro da abordagem perceptiva que  estes provérbios ou ditados são aqui 
considerados, por representarem a mais pura forma de percepção ambiental e climática 
desenvolvida por alguns indivíduos, e que estão sendo esquecidos com os avanços 
científicos e tecnológicos do mundo moderno, pois o homem perdeu seus “instrumentos 
primitivos”, ao contrário dos demais seres vivos. 

O homem rural tem profundo apego à terra e a natureza é parte dele. “Este 
sentimento de fusão com a natureza não é simples metáfora”, como esclarece Tuan 
(1980), pois forma-se “da intimidade física, da dependência material e do fato de que a 
terra é um repositório de lembranças e mantém a esperança. (...) O sentimento topofílico 
entre os agricultores difere enormemente de acordo com seu status sócio-econômico. O 
trabalhador rural trabalha junto à terra; sua relação com a natureza é um misto de amor 
e ódio”. 

Apesar de existir vasta literatura sobre a vida rural, muito pouco se sabe sobre os 
verdadeiros sentimentos e atitudes do homem rural para com a natureza, sendo 
praticamente desconhecida a percepção ambiental e climática que desenvolveu a partir 
da relação de reciprocidade entre eles. Os adágios, provérbios ou ditados são 
manifestações concretas do processo perceptivo/cognitivo desenvolvido lentamente pelos 
indivíduos, pois resultaram de fatos e fenômenos repetidos continuamente durante um 
longo período de observação do ambiente, cujos limites são dados, em geral, pelo 
horizonte visual do homem rural. 

Também no Rio Grande do Sul, o homem recebeu de seus antepassados um 
legado cultural sobre esse assunto, e possui uma quantidade muito grande de conceitos a 
respeito do mau e do bom tempo, de enchentes ou de seca prolongada resultantes do 
processo de cognição ambiental. Conhecê-los e interpretá-los em seu conteúdo científico 
foi objetivo desse trabalho, realizado na região central do Rio Grande do Sul. 
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METODOLOGIA 

A investigação foi desenvolvida segundo escalas climáticas regional/ sub-regional 
e local, pois trata da percepção do tempo e ambiental com vínculo genético nessas 
escalas. 

A pesquisa no ambiente rural realizou-se através de entrevistas com proprietários e 
trabalhadores das áreas pastoril e colonial da região de Santa Maria. A separação 
histórica das duas áreas de atividades rurais distintas deve-se ao fato de que Santa Maria 
encontra-se em uma zona de transição entre esses dois tradicionais usos da terra no RS. 
Isto facilitou os deslocamentos para execução dos trabalhos de campo, que aconteceram  
no período de julho a novembro de 1998. Foram percorridos cerca de 1100 Km no 
interior dos municípios de tradição pastoril (Júlio de Castilhos, Santa Maria e São 
Martinho), colonial (Ivorá, Faxinal do Soturno, Dona Francisca, Nova Palma, Silveira 
Martins, São João do Polêsine e Pinhal Grande) e pastoril/ colonial (Formigueiro, 
Restinga Seca e Itaara). 

O número de entrevistas realizadas nas duas áreas rurais (21 na pastoril e 56 na 
colonial), reflete as duas realidades econômico-sociais distintas e justapostas: 

1) o tamanho das propriedades são bem diferentes, pelo próprio processo 
histórico de ocupação, ou seja, na região pastoril predominam médias e grandes 
propriedades, enquanto a colonial caracteriza-se essencialmente por pequenas 
propriedades e minifúndios; 

2) as formas de ocupação do território determinaram habitats rurais também 
diferentes. Na região pastoril são dispersos, pois os primeiros proprietários das sesmarias, 
na Depressão, procuravam construir suas sedes sobre coxilhas mais altas mais ou menos 
no centro das propriedades (segurança e manejo dos animais); no Planalto, as sedes 
também eram construídas sobre as coxilhas, mas cercadas por uma morfologia, no geral, 
mais elevada, (proteção e abrigo aos ventos frios no inverno). Na colônia, os habitats  
são concentrados e  refletem a distribuição dos lotes de 25-30 hectares, em linha, ao 
longo das estradas de acesso às sedes dos municípios por segurança, ajuda mútua e vida 
social dos imigrantes italianos em áreas de mata virgem, isoladas e de difícil acesso, 
como as das encostas do planalto, onde se estabeleceram.  

A percepção ambiental e do tempo foi buscada através de entrevista com planilha 
padronizada, dividida em duas partes: uma com cinco (5) questões abertas, para registro 
dos dados pessoais do entrevistado, e a outra com a questão inicial desencadeadora, 
que proporcionou a comunicação desejada: “Quais os sinais que a natureza lhe dá para 
indicar o comportamento do tempo nos próximos dias? Assim, o instrumento de pesquisa 
e enquadrou-se no método de observação do “ouvindo e registrando” do triângulo 
metodológico de Whyte (1977), com o uso das técnicas da “entrevista não padronizada” 
e “história oral”. 

Das setenta e sete (77) pessoas visitadas no meio rural (vinte e uma na área 
pastoril e cinqüenta e seis na colonial) e que responderam ao instrumento de pesquisa, 
apenas quatorze (14) demonstraram boa percepção ambiental e do tempo e, por isso, 
suas observações foram registradas. 
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Todos os tipos de tempo referidos na interpretação dos cinco  (5) grupos de 
ditados/ presságios, foram identificados  por Sartori (1979/ 1980/ 1981/ 1993) e têm 
participação efetiva na região de estudo. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Dos vinte e um (21) entrevistados da região pastoril,  onze (11) foram 
selecionados, enquanto que dos cinqüenta e seis (56) da colonial apenas dois (2) 
puderam ser escolhidos. Na tabulação das respostas, constatou-se que o número de 
citações por entrevistado variou de um mínimo de seis (6) a um máximo de trinta e quatro 
(34) na zona pastoril, enquanto na área colonial os dois respondentes limitaram-se a seis 
(6) ditados e/ou observações cada um. 

Verificou-se que 50 % (6) dos doze entrevistados na área pastoril citaram de 11 a 
15 ditados, 14,28 % indicaram de 6 a 10 e de 16 a 20 observações e 7,14 % fizeram de 
21 a 25 e de 31 a 35 referências distintas a sinais da natureza para compreensão do 
tempo. Fica demonstrado, com esse valores que individualmente os proprietários e 
trabalhadores da zona pastoril têm, de fato, uma percepção ambiental/ climática mais 
desenvolvida. 

A tabulação das respostas das quatorze planilhas preenchidas envolveu dois 
momentos: no primeiro, considerou-se os resultados quanto à caracterização geral dos 
indivíduos, através dos dados pessoais; no segundo, procedeu-se o levantamento das 
observações e/ou ditados, relativos ao comportamento do tempo, mencionados pelos 
entrevistados. 

Quanto às características pessoais, a grande maioria de 78,58 % (11) tinham 
mais de 61 anos e o restante (3) entre 31 e 60 anos, todos do sexo masculino (100,0 %). 
Na área tradicionalmente pastoril, 58,33 % dedicam-se à pecuária e 41, 67 % associam 
pecuária e agricultura em sua atividade econômica ; na área colonial, os dois 
entrevistados são agricultores, conforme a tradição. 

Como era esperado, as pessoas mais velhas demonstraram maior  percepção 
ambiental e, portanto, conhecimento empírico mais desenvolvido. O predomínio total de 
homens está relacionado ao fato de que 85,71 % dos quatorze (14) entrevistados são 
provenientes da área pastoril, onde, tradicional e culturalmente, a atividade diária é 
tarefa masculina; na zona colonial, a mulher e filhos sempre participavam, e participam 
ainda hoje, de todas as atividades na roça, caracterizada pela mão-de-obra familiar.  

Os quatorze indivíduos selecionados residem no meio rural dos municípios de 
Santa Maria (42,86 %) nos campos da Depressão Periférica, de Júlio de Castilhos (14,28 
%) e São Martinho (28,57 %) nos campos do topo do Planalto, correspondendo a área 
de tradição pastoril, enquanto os da colonial residem nos municípios de Itaara (7,14 %) e 
Ivorá (7,14 %), nos setores serranos do rebordo do Planalto. 

Através de alguns fatos, pode-se tentar explicar o maior desenvolvimento da 
percepção ambiental entre os que exercem (ou exerceram, no passado) a atividade 
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pecuarista, típica da zona tradicionalmente pastoril .Os fatos dizem respeito às diferenças 
no tipo de atividade, tamanho das propriedades, tipo de relevo e formas de transmissão 
oral. 

A percepção ambiental resulta do processo interativo entre o homem e o meio 
físico através dos sentidos, que conduzem às sensações e estas às percepções. As 
sensações se efetivam no contato contínuo do homem com o ambiente, reforçadas pela 
inteligência, atenção, sensibilidade e experiência (cognição ambiental), muito variável 
entre os indivíduos. A atenção e a  intrínseca  seletividade de estímulos, voluntária ou 
involuntária, é que propiciam o estabelecimento de uma hierarquia de prioridades e de 
uma ordenação seqüencial dos fatos percebidos. Cada ser humano é único, cada 
indivíduo sente, percebe e compreende das mais diversas formas o mesmo ambiente. Daí 
a grande variabilidade de observações e de experiências narradas pelos entrevistados. 

No caso da percepção ambiental humana no meio rural da região de estudo, o 
levantamento dos ditados/ observações/ sinais da natureza demonstra que as sensações 
provenientes da visão e/ou audição são determinantes, constituindo-se na base do 
conhecimento empírico  

A atividade pastoril é a mais antiga no Rio Grande do Sul, desenvolvendo-se em 
grandes propriedades (sesmarias doadas), em sistema extensivo, onde as práticas no 
manejo do gado envolvem (e envolviam) deslocamentos diários através de médias e 
longas distâncias, normalmente a cavalo. Além disso, as antigas tropeadas, responsáveis 
pelo deslocamento de manadas (tropas) de bovinos e de rebanhos de ovinos, duravam 
vários dias, pois levavam os animais vendidos e/ou comprados de uma propriedade para 
outra, permitindo aos tropeiros e peões maior possibilidade de observação de fatos e 
fenômenos da natureza ao longo dos trajetos, narrados aos proprietários e outros peões 
nas rodadas de chimarrão em torno do tradicional fogo de chão dos galpões das 
estâncias e fazendas, possibilitando a transmissão das impressões através das gerações. 

Da observação e inevitável associação com os fenômenos atmosféricos, dos quais 
dependiam em suas atividades diárias, resultaram as inúmeras constatações (ditados, 
provérbios) que podem ser enquadradas na mais autêntica percepção ambiental, tendo 
como principal objetivo prever o tempo, pois na atividade criatória muitas atividades só 
podem ser realizadas com tempo bom, já que sempre envolvem a movimentação de 
animais e são feitas ao ar livre. 

Por outro lado, a atividade pastoril possibilita mais tempo livre para “prestar 
atenção” nos acontecimentos do entorno das sedes das propriedades rurais, visto que as 
tarefas podem ser cumpridas segundo um cronograma mais flexível que o da agricultura.  

Na área colonial, de mão-de-obra essencialmente familiar, a atividade é intensiva, 
do nascer ao pôr-do-sol, desde a preparação/ limpeza até a colheita, o que de certa 
forma limita  observação e atenção aos fenômenos naturais do seu entorno. 

Outro fator determinante  da percepção ambiental diferenciada entre a zona 
pastoril e a colonial é o tamanho das propriedades. Na primeira, as propriedades na 
região de estudo são, hoje, de médias a grandes dimensões, variando de 500 a 1000 
hectares, mas antigamente eram muito maiores e medidas em léguas,  tendo como 
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característica as vistorias do gado, a cavalo, ao longo das invernadas; na segunda, as 
propriedades ainda hoje são muito pequenas, tendo em média 30 hectares, com muitos 
minifúndios, restringindo os deslocamentos diários, a pé, dos agricultores aos limites de 
suas roças.  

Ao se associar o tamanho das propriedades com o relevo, o processo histórico de 
ocupação das áreas pastoris e coloniais foi determinante. Enquanto as fazendas ou 
estâncias de criação situam-se nos amplos campos que cobrem as coxilhas da Depressão 
e do topo de Planalto, por herança das sesmarias doadas nos séculos XVIII e XIX, as 
colônias localizam-se nos vales encaixados do rebordo do planalto, antes domínio da 
mata subtropical, já bastante devastada pela típica atividade agrícola intensiva das 
pequenas propriedades, nos 100 anos da imigração italiana na região.  

Assim, nas fazendas de criação de gado, os horizontes são amplos e a visão 
humana alcança grandes distâncias, favorecendo a observação durante as vistorias 
diárias do gado nas invernadas e no amanhecer, meio-dia e entardecer, horários do 
chimarrão indispensável e tradicional. Nas pequenas propriedades coloniais, os 
horizontes são restritos aos domínios dos vales e a visão não alcança além das vertentes 
dos morros ou “cerros”. Essa visão restrita dificulta a observação, pois pouco se pode 
perceber além dos domínios dos vales. Destes fatos advém maiores possibilidades de se 
perceber uma gama mais variada de fatos e fenômenos da natureza no entorno das 
propriedades na região pastoril do que na colonial. Os limites, especialmente os visuais, 
impostos pelos horizontes em cada uma dessas áreas são diferentes. Ao longo do tempo, 
o espaço vivido e vivenciado pelo homem rural, nos meios de tradição pastoril ou 
colonial, e a repetitividade de certos fatos e fenômenos na terra, na água ou no céu, em 
correlação com as condições do tempo a médio (às vezes longo) prazo, levou  ao 
estabelecimento de “regras” de previsão do tempo, resultantes, assim, da cognição 
ambiental, e que são tão antigas quanto a história da humanidade, surgindo os 
presságios, ditados ou provérbios populares sobre as condições atmosféricas futuras, 
transmitidas de geração para geração, de pais para filhos (área pastoril e colonial) e de 
“peões” (empregados) e antigos tropeiros para patrões (zona pastoril).Verificou-se que, 
hoje, essa transmissão oral é mais herdada que vivenciada. 

Contudo, as citações conseguidas nos trabalhos de campo não são aqui tratadas 
como fórmulas infalíveis para a previsão do tempo, mas como forma de expressar a 
interação homem-natureza, que leva à percepção  e cognição ambiental/ climática. 

O número total de referências feitas pelos quatorze  (14) entrevistados foi de cento 
e noventa e dois (192). Como algumas diferiam apenas na forma de expressão(essência 
idêntica), foi feita triagem para aglutinação; o número de citações final ficou em cento e 
dezessete (117) referências diferentes, distribuídas em cinco (5) grupos: comportamento 
dos animais (54); condições atmosféricas e do céu (44); fases da Lua (11); 
comportamento da flora (5); comportamento das águas superficiais (3). Estão 
apresentadas nos Quadros de 1 a 5, segundo o tipo de fato ou fenômeno observado, e 
listados de acordo com o número de referências em cada grupo. A cada ditado/ 
provérbio/ observação corresponde um número e percentagem que indica quantas vezes 
ele foi referido. 
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O Quadro 1 reúne o primeiro e mais numeroso grupo de provérbios/ ditados/ 
observações do tempo (53), a partir do comportamento dos animais domésticos e 
selvagens; foram referidos trinta e um (31) animais diferentes. 

Todos os animais apresentam reações instintivas devido aos seus sistemas 
receptores sensoriais, em grande parte desconhecidos dos homens, que, provavelmente, 
são responsáveis pela meteoro-sensibilidade que alguns animais manifestam, permitindo-
lhes “perceber” (ou sentir) mudanças nas condições atmosféricas. Esses tipos de reações 
primitivas, preservadas pelos animais, não foram conservadas pelos homens em seu 
processo evolutivo e, por isso, não são identificadas e compreendidas pela maioria das 
pessoas. Portanto, essas reações podem ser consideradas formas de percepção ambiental 
desses seres vivos, que, por sua vez , são percebidas pela sensibilidade de alguns 
indivíduos, especialmente no meio rural.,  constituindo-se  nos “sinais” indicativos do 
estado atmosférico a curto prazo. 

Foram consultados pesquisadores da área de fisiologia animal com experiência 
em trabalhos de campo, especialmente no  meio rural, na tentativa de explicar as reações 
de certas espécies às mudanças das condições atmosféricas, que serve unicamente para 
justificar a capacidade de observação de certas pessoas aos fatos que acontecem em seu 
entorno. Segundo os pesquisadores, “todos os animais são sensíveis à pressão 
atmosférica” e com isso alteram seu comportamento; alguns reagem também ao vento, à 
umidade do ar e da superfície e à temperatura. 

As reações das dez (10) espécies mais citadas no Quadro 1 é que são a seguir 
interpretados, por ordem decrescente, para exemplificar as relações entre percepção 
animal e humana. 

O animal mais referido (66,27 % dos entrevistados) foi  a saracura, ave 
gruiforme,da família dos relídeos. É desconfiada e passa o dia escondida na vegetação, 
saindo geralmente à tarde para se alimentar de insetos, crustáceos e peixes de pequeno 
porte. Por isso, a saracura canta habitualmente ao entardecer; se cantar fora desse 
horário (de manhã, por exemplo) é porque pressente perigo ou mudança de tempo, pois 
são sensíveis à alteração da pressão atmosférica. 

As lagartas pretas, referidas por 50,0% dos respondentes, são larvas de vespa, 
classificadas como Tenthredinídeo “mata-porcos” – Parapereyia dorsuaria; vivem na 
superfície, em ambientes secos e se alimentam de palha. Quando movimentam-se, 
normalmente amontoadas, em direção à coxilha, o fazem para fugir do encharcamento 
das superfícies mais baixas, pois “pressentem” a aproximação de chuva. Qual o sistema 
de recepção sensorial de seu organismo que é capaz de “perceber” (ou sentir) as 
alterações atmosféricas não se conhece. 

A seriema, indicada por 50,0% dos entrevistado, é ave gruiforme,da família dos 
cariamídeos,  vive nos descampados durante o dia, alimenta-se de insetos, répteis e 
pequenos roedores e usa o vento para localizar as presas. Como é sensível ao vento, e 
provavelmente também à pressão atmosférica, qualquer alteração na sua direção ou 
velocidade, comuns nas fases pré-frontais, é indicativo de chuva ou mudança de tempo. 
Como normalmente canta à tarde, se cantar fora da hora habitual “pressente” a chuva. 



  -8- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Quadro1– Provérbios, ditados e/ou observações relativas ao comportamento dos 
animais, para percepção do tempo no ambiente rural da região de Santa Maria (n = 14) 

Referências  
Discriminação das reações dos animais Nº % 

Saracura grita na cabeceira da sanga (banhado, baixada, restinga) de manhã, 
é  chuva. 

5 37,71 

Saracura cantando , é chuva que vem. 2 14,28 
Saracura piando fora da restinga ao entardecer, é seca. 1 7,14 
Saracura quando canta na entrada do sol é sinal de chuva. 1 7,14 
Lagartas pretas caminhando amontoadas rumo à coxilha é sinal de chuva . 7 50,0 
Seriema cantando na coxilha, é chuva; se grita na “canhada” é chuvarada. 4 28,57 
Seriema cantando de manhã ou a Qualquer hora, venta; se canta antes de sair 
o sol, sinal de chuva. 

 
3 

 
21,43 

Seriema canta diferente ao “prever” chuva  e estiagem. 1 7,14 
Gado reunindo-se e mugindo à noite é sinal de tormenta ou chuva. 3 21,42 
Gado quieto, pastando, mesmo com céu encoberto, não chove. 2 14,28 
Se está “armado” para chover no sul, o gado  desloca-se para o norte e vice-
versa;  
Ou , quando o gado desfia para norte é chuva do sul e vice-versa. 

 
2 

 
14,28 

Gado reúne-se sozinho na coxilha é sinal de chuva. 1 7.14 
Quando o gado desce a  coxilha, reúne-se e fica voltado para o mesmo lado, 
a chuva vem do lado contrário. 

 
1 

 
7,14 

Quando o gado se aproxima da casa e fareja sal, sinal de chuva. 1 7,14 
Formigueiros muito ativos, principalmente de correição, sinal de chuva 
próxima. 

4 28, 58 

Formigas-correição muito ativas, sinal de chuva próxima. 1 7.14 
Formigas-cortadeiras trabalhando rápido e com mais intensidade é sinal de 
chuva. 

1 7,14 

A abertura da casa do joão-de-barro é contrária à direção da chuva e do 
vento. 

2 14,28 

João-de-barro cantando é sinal de tempo bom. 2 14,28 
João-de-barro cantando com chuva, fará tempo bom. 1 7,14 
Quando joão-de-barro constrói a casa em lugar baixo é sinal de estiagem. 1 7,14 
Burro rebolcando-se, chuva. 2 14,28 
Burro orneia na coxilha, é chuva que vem. 1 7,14 
Quando o burro se aproxima da sede e costeia os galpões, chove até à noite. 1 7,14 
Burrichó “ronca”, cheira a terra e olha para cima, chove.    1 7,14 
Bugio roncando no mato é sinal de chuva. 3 21,42 
Bugios reunidos mudando de capáo de mato para outro (inquietos) prevêem 
chuva. 

1 7,14 

Sapo e rã coachando muito, sinal de chuva. 3 21,42 
Quando se prepara para chuva, o sapo sai para o campo. 1 7,14 
Cupinzeiro é reforçado do lado que virá a chuva  e que está próxima. 2 14,28 
Quando os cupins “criam” asas e voam, chove. 1 7,14 
Perdigão ou perdiz cantando à tardinha, é chuva. 3 21,42 
Perdiz comendo no asfalto (sementes), chove logo. 1 7,14 
Várias predizes cantando, reunidas, é sinal de chuva. 1 7,14 
Quando a perdiz sai no pio e não voa, chove. 1 7,14 
Gralha cantando alto no mato, sinal de chuva 2 14,28 
Cavalo ao sol ou na sombra parado e suando, é sinal de chuva. 1 7,14 
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Manada de cavalos (com reprodutor) reunindo-se nas ladeiras e relinchando, 
sinal de tormenta. 

 
1 

 
7,14 

Galinha se espojando na terra em época de seca, é sinal de chuva. 1 7,14 
Galinha esfregando “gordura” nas penas, é sinal de chuva. 1 7,14 
Corvo voando mais rápido, sinal de chuvarada. 1 7,14 
Quando o tempo está melhorando e vai firmar, o corvo abre as asas (para 
secar). 

1 7,14 

Touro esgravatando no cupinzeiro, chove até à noite. 1 7,14 
Ovelhas se sacudindo, chove. 1 7,14 
Graxaim morto no asfalto, sinal de chuva. 1 7,14 
Quando as minhocas saem para fora da terra, é sinal de chuva. 1 7,14 
Cachorro dormindo de barriga para cima, chove. 1 7,14 
Quero-queros reunidos a cantar de manhã cedo, chove a tarde. 1 7,14 
Quando rabo-de-palha grita, anuncia chuva. 1 7,14 
Urutau cantando de dia no mato alto sinal de seca (o passarinho canta à 
noite). 

1 7,14 

João grande sozinho no banhado, tempo se seca. 1 7,14 
Passarinho vero-vero cantando no mato, feito tilintar de moedas, chove. 1 7,14 
Aumento de vagalumes nos banhados, sinal de chuva mas não imediata. 1 7,14 
Mosquitos mais ativos e agressivos, à noite, é sinal de chuva. 1 7,14 

 

O comportamento do gado (bovinos) foi indicado por 71,40 % dos entrevistados, 
especialmente na área pastoril. Os bovinos também são sensíveis à pressão atmosférica; 
quando esta diminui,  pressentem a chuva iminente e reúnem-se, como forma de 
proteção, e o mugido, especialmente à noite (que não é comum), representa alerta à 
mudança de tempo. Quando o gado está quieto, espalhado e pastando é sinal de tempo 
bom. 

A maior atividade nos formigueiros, especialmente de formigas-cortadeiras (ou 
saúvas) e formigas-correição, foi citada por 42,86 % dos entrevistados como indicativo de 
chuva para breve (Quadro 1). As primeiras são insetos himenópteros, da família dos 
formicídeos, carregadeiras das folhas cortadas e outras substâncias que, com tempo bom, 
armazenam para cultivarem o fungo com que se alimentam.. Segundo o pesquisador 
consultado, ao pressentirem chuva, aumentam o ritmo de atividade como forma de 
prevenirem-se contra o mau tempo. As formigas-correição, insetos himenópteros, da 
família dos dorelídeos, são predadoras por excelência e capazes de realizar grandes 
migrações durante horas, ou mesmo dias, em busca de alimentos (outros animais), pois 
não são armazenadoras , como as cortadeiras. Quando pressentem mudança de tempo 
para chuva, também aumentam a atividade de caça , a fim de passar os dias de mau 
tempo. Daí a percepção do homem, ao referir a maior atividade dessas formigas como 
prognóstico de chuva. 

O comportamento do joão-de-barro foi lembrado por 42,86 % dos respondentes. 
Ave passeriformes, da família dos furnarídeos, tem grande vivência de seu território, 
conhecendo-o em detalhes, já que circulam numa área de 100 a 200 m² por casal. Ao 
sair de seu espaço particular pode confrontar-se (brigar) com outros em disputa por 
território. A permanência em área tão restrita, permite que “conheça” o clima em micro e 
mesoescala, hierarquicamente dependente da circulação atmosférica regional, a ponto 
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de construir, como proteção ao ninho, sua casa com a abertura contrária à direção 
habitual da chuva e à direção do vento predominante. Quando canta, com chuva ou 
não, é sinal de que o tempo será bom. 

A sétima espécie mais referida (35,71 % dos entrevistados) foi o burro que também 
reage às alterações de pressão, bem como ao calor. O fato de rebolcar-se no chão 
anunciar chuva, está relacionado ao calor dos aquecimentos pré-frontais, pois, segundo 
os estudiosos, seu suor é espesso, engraxado, e se esfrega na terra quando está suado 
para tirar (limpar-se) o suor. 

O comportamento dos bugios, símios platirrinos, da família dos cebídeos do 
gênero Allouatta, foi referido por 28,57 % dos respondentes (Quadro1). Os bugios, 
também chamados de barbados e guaribas, possuem o pescoço muito avolumado em 
função do osso hióide ser muito desenvolvido, funcionando como caixa de  ressonância, 
o que produz o “ronco”. Quando ronca insistentemente anuncia chuva, e a pressentem 
por serem muito sensíveis às mudanças drásticas de pressão, características das fases pré-
frontais. De acordo com o referido autor, a rima popular “guariba na serra, chuva na 
terra” indica a importância dada pelo homem rural ao “roncar” dos bugios, como 
presságio de chuva. 

Os anfíbios anuros, popularmente conhecidos como sapo (gênero Bufo), rã 
(gênero Rana) e perereca (gênero Hyla), foram citados por 28,57 % dos entrevistados 
(Quadro 1). Têm pele fina, que não segura a água, e são sensíveis à pressão atmosférica 
e à umidade. Seu habitat ideal, segundo os estudiosos, é úmido e quando este fica seco 
os anfíbios se enterram nos lugares que estiverem mais úmidos (por exemplo, no lodo), 
como proteção. Alguns estudos explicam essa sensibilidade à pressão atmosférica por um 
sistema de recepção sensorial próprio dos anfíbios, os “neuromastos” cuja função é 
“mecanoreceptora”, sensíveis à correntes de água e à pressão. 

Dessa forma, os abaixamentos da pressão atmosférica que sempre precedem a 
chegada de frentes frias ou instabilidades tropicais no Rio Grande do Sul (fases pré-
frontais) mexem com seu sistema receptor, fazendo sapos e rãs coacharem muito, 
prognosticando chuva próxima. Segundo os entrevistados, o sapo ao pressentir a 
chegada da chuva sai para os descampados ou para os campos a sua espera. Já as 
pererecas coacham muito antes da chuva, mas devido ao céu encoberto, pois a luz 
semelhante a crepuscular é a que mais lhe agrada por terem hábitos mais noturnos. 

O último animal mais lembrado (28,56%) foi a dos cupins (e cupinzeiros de solo), 
que são insetos da ordem dos isópteros, com ou sem asas, vegetarianos e, quando no 
solo, constroem seu cupinzeiro (ninho) depositando a terra para fora e moldando-o. De 
acordo com os entrevistados, e confirmado por pesquisadores, quando o tempo está bom 
mas a chuva é iminente, os cupins aumentam o cupinzeiro, buscando umidade nos níveis 
mais baixos do solo para que possam moldá-lo. Assim, com o cupinzeiro reforçado 
podem trabalhar no interior do ninho, mesmo com chuva. Por outro lado, quando as 
espécies aladas voam em nuvem, o fazem em busca de alimentos, já que com chuva não 
saem  do seu ninho. O sistema sensor que lhes permite “prever” a chuva também deve 
sensível à pressão e à umidade, mas ainda é desconhecido. Os depoentes afirmaram que 
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o reforço no cupinzeiro é feito no lado de onde normalmente provém as chuvas, o que 
demonstra uma percepção ambiental precisa, embora primitiva ou instintiva. 

Na sucessão habitual dos tipos de tempo na região de estudo e no Rio Grande do 
Sul, o comportamento dos elementos se alteram a medida que as condições atmosféricas 
evoluem da fase de domínio polar à fase pré-frontal, ou seja, a pressão e a umidade 
decrescem significativamente, as temperaturas máximas e mínimas aumentam, o vento 
muda do quadrante sul e leste para o quadrante norte ( sentido anti-horário), alterando-
se também a sua velocidade, que, por sua vez, pode afetar o estado elétrico da 
atmosfera. Essas alterações se repetem semanalmente, variando apenas a duração dos 
estados atmosféricos, razão pela qual a vivência dos animais nesse mesmo ambiente 
permite o desenvolvimento de uma percepção ambiental primitiva e/ou instintiva, em 
parte perdida pelos seres humanos em seu processo civilizatório. Entretanto, a maior 
sensibilidade ao observar os acontecimentos do seu entorno é que proporciona a certas 
pessoas a capacidade de “entender as mensagens” enviadas a elas pelos animais, seja 
pelo seu canto, movimentação ou atividade 

O Quadro 2 apresenta o segundo grupo de quarenta e quatro (44) observações 
do tempo associadas às  condições atmosféricas e de céu, envolvendo, basicamente, sol, 
nuvens, efeitos no ar, céu e estrelas, direção do vento, sinais óticos (arco-íris, halos, 
luminosidade, “olhos” no halo), fenômenos meteorológicos (nevoeiro ou cerração, 
geada, orvalho ou sereno) e propagação dos sons; a grande maioria tem base científica, 
pois referem-se a “sinais”  associados ao comportamento da circulação atmosférica 
regional que, de fato, prenunciam mudanças de tempo. A maioria delas serão 
analisadas. 

No Quadro 2 as citações resultantes da observação do sol normalmente 
associam-se às nuvens e ao amanhecer e entardecer e podem ser explicadas. 

1ª) “Pôr-do-sol com barra escura é sinal de chuva”, significa que o horizonte no 
quadrante leste está encoberto por nuvens espessas, associadas à aproximação de frentes 
frias (FPA) na região, que sempre penetram por esse quadrante em seus deslocamentos 
de sudoeste para nordeste no hemisfério sul. Foi citada por 50,0 % dos depoentes. 

2ª) “Pôr-do-sol vermelho é parada de tempo (sinal de estiagem)”, indica que não 
há aproximação de frente fria, já que o vermelho resulta da difusão desse comprimento 
de onda da luz visível da radiação solar, pelas partículas de poeira e umidade em 
suspensão nas camadas de ar mais próximas da superfície. Como ao entardecer os raios 
solares tangenciam a superfície, em sua trajetória há mais concentração dos aerossóis, 
especialmente depois de alguns dias sem chuvas. Foi referida por 28,57 % dos 
entrevistados. 

Outras referências do Quadro 2 envolvem a observação do Sol e o relacionam às 
nuvens e aos efeitos por elas produzidos, quando os raios solares têm que atravessá-las: 
1ª) “Halo no sol e na lua é sinal de chuva” e 2ª) “ Sol com olhos de luz nos dois lados do 
halo é chuva intensa; de um lado só é chuva fraca”. 

Ambas as citações são explicadas pela presença de nuvens altas, do tipo cirros-
estratos, compostas por cristais de gelo, que antecedem a chegada de frentes (FPA), 
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estendendo-se no céu como tênue e contínuo véu a encobrir o Sol ou a Lua. Essas 
condições permitem o surgimento do “halo”, círculo brilhante e luminoso, provocado 
pela refração da luz pelos cristais de gelo. Os paraélios ou “olhos de luz” (2ª), são 
pontos mais brilhantes em cada lado do halo do Sol, com mesma origem, e comumente 
observados na intersecção do círculo paraélico com halo de 22°; quando são dois, 
indicam maior efeito da refração devido a maior concentração de cristais de gelo, 
provavelmente denunciando advecção de ar úmido mais intenso nos níveis superiores e, 
daí,  a chuva frontal posterior ser mais volumosa; se o “olho” é só de um lado do halo, 
revela atividade superior e densidade das nuvens menores, sugerindo que a chuva frontal 
será mais fraca. 

A observação do tipo e deslocamento das nuvens  resultaram  em vários 
presságios e/ou ditados relativos ao tempo (Quadro 2). Três citações referem-se a tipos 
de nuvens: os “rabos-de-galo” são as nuvens cirros, e o “céu pedrento” representa a 
ocorrência, na região, de nuvens cirros-cúmulos e altos-cúmulos típicas de fases pré-
frontais. Como se sabe, o sistema de nuvens associado às descontinuidades frontais 
incluem, justamente, esses tipos de nuvens. As primeiras e mais altas, que prenunciam a 
aproximação de frentes (FPA), são as nuvens cirros, seguidas de nuvens médias do tipo 
alto-estrato e alto-cúmulo. Daí indicarem chuva para breve, com vento ou não, 
dependendo da frontogênese. As referências aos rabos-de-galo e ao céu pedrento  foram 
dadas por 35,71 %  e 14,28 %  dos entrevistados. Como nas fases pré-frontais os ventos 
são normalmente do quadrante norte, a explicação também é válida para a citação que 
envolve o Vento Norte. 

 

Quadro 2 – Provérbios, ditados e/ou observações relativas às condições atmosféricas e de céu, 
para percepção do tempo no meio rural da região de Santa Maria (n = 14) 

Referências  
Discriminação dos efeitos Nº % 

Pôr-do sol com barra escura, é sinal de chuva. 5 50,0 
Pôr-do-sol com barra cinza claro, é sinal de frio. 1 7,14 
Pôr-de-sol vermelho, é sinal de estiagem (parada de tempo). 4 28,57 
Se amanhece vermelho, é chuva à tarde. 1 7,14 
Sol ardido na pele, sinal de chuva para logo 1 7.14 
Halo no sol e na lua, sinal de chuva. 2 14,28 
Sol com olhos de luz (halo ou arco íris dos dois lados)é chuva intensa; de um 
lado só, chuva fraca. 

 
2 

 
14,28 

Entrada do sol com dois “olhos de boi” ao norte e ao sul, chuva e frio; se só ao 
norte, chuva; se só ao sul  é frio. 

 
1 

 
7,14 

Rabo-de-galo no céu, sinal de chuva. 5 35,71 
Céu pedrento, chuva ou vento 2 14,28 
Se há barra de nuvem escura ao amanhecer no norte e outra mais clara acima, 
chove em duas horas 

 
3 

 
21,42 

Duas camadas de nuvens de norte e de sul brigando, dá em chuva. 1 7,14 
Nuvem de oeste para leste, quando sobe de juzante para nascente do rio, chove; 
ao contrário, tempo bom, “bois a lavrar”. 

 
1 

 
7,14 

Nuvens movimentando-se rapidamente, muda o tempo logo. 1 7,14 
Se estiver chovendo e limpar no horizonte oeste, o tempo ficará bom. 1 7,14 
Vento Norte com rabo-de-galo, chove. 1 7,14 
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Céu limpo e azul, tempo bom. 1 7,14 
Vento leste insistente, é boca seca, estiagem 5 35,71 
Briga de vento, o norte por baixo e o sul por cima, Quando o sul vence, chove. 2 14,28 
Quando o vento leste combina com o vento norte, combina para chover. 1 7,14 
Se o vento é sul e não tiver chovido, volta para leste e dá estiagem. 1 7,14 
O vento faz a volta no horizonte: E =>N => W => S => E. 1 7,14 
Redemoinhos com vento leste, sinal de seca. 1 7,14 
Cerração baixa, sol que racha. 1 7,14 
Cerração “levanta” no cerro, tempo limpa. 1 7,14 
Tufos de cerração saindo do meio do mato de manhã cedo, chove. 1 7,14 
Manhã sem sereno (orvalho) muda o tempo para chuva. 1 7,14 
Sereno de manhã cedo, não chove. 1 7,14 
Geada na lama, chuva na cama. 1 7,14 
Noite excessivamente estrelada, sinal de chuva. 4 28,57 
Estrelas miúdas e piscando, sinal de chuva. 2 14,28 
Estrelas “espertas”, sinal de tempo bom prolongado 1 7,14 
Noite escura ,sem estrelas, sinal de chuva. 1 7,14 
Noite clara e estrelada, tempo bom. 1 7,14 
Quando o “caminho de Santiago” está de norte a sul, o tempo dá chuva; quando 
estiver de leste a oeste não dá chuva. 

 
1 

 
7,14 

Luminosidade diferente em dias claros, sinal de chuva. 1 7,14 
O sombreado abaixo das copas das árvores fica diferente em dias que antecede  
a chuva. 

 
1 

 
7,14 

Filetes brancos, como “babas-de-boi”, deslocando-se no ar, a 3-5 metros do 
chão,  
De norte para sul, sinal de chuva 

1 
 

7,14 

Redemoinhos em tempo de estiagem, continua a seca. 5 35,71 
Fumaça que sobe reto é chuva na certa. 1 7,14 
Arco-íris de tarde, vem compostura pela manhã. 1 7,14 
Arco-íris de manhã, traz chuva à tarde. 1 7,14 
O som de quedas d’água quando mais forte que o normal, chove em seguida. 1 7,14 
Quando se ouve a voz de longe, é sinal de tempo bom com chuva necessária e 
propícia para plantar. 

 
1 

 
7,14 

 

Outra observação envolvendo nebulosidade –“se estiver chovendo e limpar no 
horizonte oeste, o tempo ficará bom”-  também  é explicada pelo que foi discutido em 
relação ao pôr-do-sol em barra escura e vermelho.  

A citação “duas camadas de nuvens de norte e de sul brigando, dá chuva” 
demonstra que o entrevistado identifica a situação pré-frontal, pois o movimento das 
nuvens reflete a direção do vento. Nessa fase a região, em geral, fica sob vento norte, 
que confronta com os fluxos de quadrante sul associados à penetração das frentes e 
massa polares, daí a chuva. 

A referência “nuvem de oeste para leste, quando sobe da juzante para a nascente 
do rio, chove; ao contrário é tempo bom, e bois a lavrar”- denota também autêntica 
percepção/ cognição ambiental do entrevistado, pois o referido rio é o Toropi, no 
município de Júlio de Castilhos, a noroeste da região de estudo; seu curso tem direção 
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geral mais ou menos leste-oeste. A correlação da direção das nuvens com a do fluxo 
d’água permitiu ao declarante inferir o comportamento do tempo, a curto prazo, de 
forma correta, pois as descontinuidades frontais penetram, no Estado, a partir do 
quadrante oeste. Ao contrário, quando as nuvens deslocam-se de leste para oeste 
demonstram o domínio persistente do Anticiclone Polar Atlântico, posicionado no oceano, 
na latitude do Rio Grande do Sul, impondo tempo bom e ventos do quadrante leste na 
região. 

A última referência desse grupo das nuvens é –“céu limpo e azul o tempo continua 
bom”- está relacionada ao domínio do Anticiclone Polar Atlântico, que impõe à região 
tempo bom (atmosfera estável), pelo menos por alguns dias, em função de sua 
subsidência térmica característica. 

No Quadro 2 constam, também,  prognósticos/ ditados que consideram a direção 
do vento um indicativo ambiental importante para entender o tempo. O vento leste 
sempre revela  condições de estiagem ou manutenção de tempo bom, segundo 57,14 % 
dos entrevistados. De fato, o domínio do vento leste na região e no Estado acontece 
quando o Anticiclone Polar Atlântico (APA) está estacionado sobre o oceano, na latitude 
do Rio Grande do Sul, impedido de avançar para latitudes mais baixas pelo Anticiclone 
Tropical Atlântico (ATA), determinando o estacionamento da FPA sobre o sudeste 
brasileiro. Esta situação sinótica ocorre quando as Altas polares são relativamente fracas, 
com pouca atividade em relação ao ATA, o que pode acontecer em qualquer época do 
ano e se repetir em dois ou mais avanços polares sucessivos, mantendo a região sem 
chuva, às vezes por mais de um mês. Normalmente, nesses casos, as frontogêneses sobre 
Estado são fracas e não produzem chuvas e, quando ocorrem, são mais ao longo da 
região litorânea. Essa circulação atmosférica gera vento predominantemente de leste, 
motivado pela circulação anti-horária do APA. Assim, as citações “Vento leste insistente é 
boca seca, estiagem”, “Se o vento é sul e não tiver chovido, volta para leste e dá 
estiagem” e “Redemoinhos com vento leste, sinal de seca” têm base científica. 

Considerando-se os ditados “quando o vento leste combina com o vento norte, 
combina para chover” e “o vento faz a volta no horizonte: E⇒N⇒W⇒S⇒E ” se 
completam e revelam a percepção dos entrevistados no que se refere à direção do vento 
em sua sucessão habitual e as condições de tempo associadas. A evolução dos estados 
atmosféricos está vinculada, também, à direção do vento que segue, de fato, a seqüência 
indicada nas citações. Ou seja, os ventos do quadrante leste predominam na região nas 
fases transicionais sob atuação da Massa Polar Velha,  seguidos dos ventos do quadrante 
norte das fases pré-frontais (MPv ou MTA ou MTAc), dos de oeste e sul associados aos 
avanços e domínios polares, retornando aos de leste. 

Alguns fenômenos meteorológicos também servem de indicadores das condições 
de tempo a curto prazo, como cerração (nevoeiro), geada e sereno (orvalho), assim 
referidos no Quadro 2: 

1º) “Cerração baixa, sol que racha”; 2º) “Cerração levanta no cerro, o tempo 
limpa”; 3º)  “Tufos de cerração saindo do meio do mato de manhã cedo, sinal de 
chuva”; 4º) “Manhã sem sereno, muda o tempo para chuva”; 5º) “Sereno de manhã 
cedo, não chove”; 6º) “Geada na lama, chuva na cama”. 
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O primeiro e o segundo ditados referem-se a um mesmo tipo de tempo, que 
permite a formação de nevoeiro de radiação (cerração), variando apenas a morfologia 
do lugar de observação. Os nevoeiros de radiação são comuns na região de março a 
setembro , e ocorrem sob o domínio da MPA, quando as condições atmosféricas (grande 
insolação, umidade e céu limpo) favorecem a perda de radiação terrestre noturna, o 
resfriamento do ar e a condensação da umidade. Como o céu está limpo, as primeiras 
horas de insolação matinal dissipam o nevoeiro e o sol brilha forte. Na segunda citação, 
esse fato é referido na área dos vales do rebordo (colonial), por isso a menção ao cerro 
(morro). 

A referência aos “tufos de cerração saindo do meio do mato de manhã cedo, 
chove”, provavelmente tem explicação se for considerada a situação pré-frontal na 
região. O mato mencionado são os “capões”, manchas de mata nativa comuns na 
Depressão e no topo do Planalto, que mantém a umidade do ar na escala de microclima 
e topoclima, dependendo de suas dimensões espaciais. Assim, nas fases pré-frontais há 
baixa umidade do ar e aquecimento, podendo ocorrer: evaporação da umidade do 
interior do mato nas primeiras horas da manhã, dando idéia de nevoeiro; ou, então, o 
resfriamento noturno favorece a condensação da maior umidade do ar mantida pela 
vegetação de porte, originando o nevoeiro que, no processo de dissipação iniciada com 
a insolação, ascende e sai em tufos do mato. 

A quarta e quinta citações dizem respeito a formação do orvalho, comum em 
condições de tempo bom sob domínio da MPA ou da MPV, de maior freqüência no 
Estado. Quando não há formação de orvalho é sinal de baixa umidade no ar, que, 
mesmo com o resfriamento noturno, não atinge a saturação. Quando isto acontece, a 
região acha-se em fase pré-frontal e daí a “previsão” de chuva. No caso contrário, há 
maior umidade no ar, típica das fases de domínio polar e das transicionais, e, portanto, o 
bom tempo é mantido. 

O ditado “geada na lama, chuva na cama” é muito conhecido e confiável na 
região, apesar de não ter sido muito referido pelos entrevistados (Quadro 2). Seu 
significado pode ser interpretado: no inverno,  quando se forma geada sobre a lama ou 
barro, chove novamente em dois dias, no máximo. A explicação está relacionada a 
atividade do APA que, algumas vezes, não consegue deslocar o Anticiclone Polar Velho 
que dominava a região. Ocorre a frontogênese, mas a FPA, com ciclone frontal no 
oceano, fica estacionária ou semi-estacionária sobre o RS por dois ou três dias, no 
mínimo, provocando chuva e encharcando a superfície. A partir daí, duas situações 
podem acontecer: 

a) Enquanto a FPA demora a sair do Estado, dá tempo para que outra 
frontogênese se defina e se intensifique na Patagônia , avançando rapidamente. Quando 
a MPA consegue dominar a região, provoca rápido abaixamento da temperatura, muitas 
vezes com formação de geadas. A nova FPA chega ao RS, no máximo, em dois dias , 
ocasionando novamente chuva. 

b) Como a FPA é estacionária ou semi-estacionária, seu deslocamento pela orla 
atlântica se faz até Santa Catarina, deixando o Estado provisoriamente sob domínio da 
MPA, com baixas temperaturas e formação de geada. Como o APA não consegue 



  -16- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

avançar, a FPA recua como frente quente, intensificando-se o ciclone frontal posicionado 
no oceano, na latitude do RS. Com isso a chuva retorna em um ou dois dias após a 
geada ter ocorrido. 

A atenção e observação do homem rural às condições do céu  e às estrelas são 
comuns, facilitadas pela escuridão da noite, longe das luzes e da redução da 
configuração do céu da cidade, resultando em alguns presságios associados ao tempo 
futuro, podendo-se destacar: “Noite escura, sem estrelas, sinal de chuva”, “Estrelas 
espertas, sinal de tempo bom prolongado” e “Noite clara e estrelada, tempo bom”.  

A primeira observação está relacionada ao desenvolvimento  de nebulosidade 
mais densa (céu encoberto), ocluindo Lua e estrelas. Geralmente a nebulosidade alta tem 
a ver com o domínio do tempo por sistema frontal nas proximidades, já com formação de 
nuvens baixas sobre a região de estudo. A outras referências podem ser interpretadas em 
conjunto, pois são indicadoras de tempo bom para os entrevistados e, possivelmente, 
representam condições de céu limpo, sob domínio do APA e da Massa Polar Atlântica no 
Estado. Noite clara significa com céu limpo, permitindo a visão das estrelas. Porém, em 
função de uma certa e normal quantidade de umidade e poeiras no ar, específicas da 
massa dominante, o céu não se mostra excessivamente estrelado. 

No Quadro 2 constam, ainda, referências a fenômenos ou efeitos observados no 
ar que, segundo a percepção dos homens rurais entrevistados, sugerem o 
comportamento do tempo vindouro, predizendo chuva ou estiagem. Pode-se destacar: 
1ª) “Fumaça que sobe reto é chuva na certa”, “Filetes brancos, como baba-de-boi, 
deslocando-se no ar a 3 -  5 metros do chão, de norte para sul, sinal de chuva”, 
“Luminosidade diferente em dias claros, sinal de chuva” e “Redemoinhos em tempo de 
estiagem, continua a seca”. 

O prognóstico de chuva a partir da observação da fumaça que sobe tem 
justificativa na convecção térmica na atmosfera, comum no verão e nos dias de tempo 
bom, com grande insolação e aquecimento diário, em qualquer época do ano. Em geral, 
os maiores aquecimentos são típicos das fases pré-frontais sem ventos e, portanto, com 
predomínio de calmaria. Daí o comportamento ascendente e contínuo da fumaça indicar 
chuva. 

Os filetes brancos no ar  têm origem desconhecida, mas o fato de deslocarem-se 
de norte para sul em suspensão na atmosfera, apontam para o fluxo geral do quadrante 
norte da circulação atmosférica regional nas fases pré-frontais, com certa turbulência, e 
por isso a associação com a chuva que se segue. Segundo informações dadas pelos 
entrevistados, os referidos filetes brancos aparecem após vários dias de tempo bom, 
quando a umidade do ar já é relativamente baixa (40 % - 50 %). 

A terceira citação sugere que chove em breve quando, em dias de céu limpo, a 
luminosidade do ar difere daquela dos dias anteriores, também sob condições de tempo 
bom. Essa luminosidade “diferente” deve, provavelmente, refletir a presença de alguns 
componentes no ar, em quantidade maior ou menos que a habitual, como poeiras, vapor 
d’água e outras partículas microscópicas em suspensão nas camadas mais próximas da 
superfície, que também pode estar associada às fase de aquecimento pré-frontal.  
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Quanto aos redemoinhos em tempo de estiagem indicarem que a falta de chuva 
continuará, referida por 35,71 % dos respondentes, significa condições atmosféricas 
turbulentas, mas com movimentos  advectivos fracos, o que denota atividade insipiente 
dos centros de alta pressão polar (APA), que controlam o mecanismo do tempo no RS 
em, pelo menos, 90 % dos dias do ano (Sartori, 1979; 1980). Assim, quando a atividade 
do APA está fraca, não favorece a frontogênese e as precipitações frontais e o tempo 
mantém-se bom por um período relativamente longo (mais de um mês). Os redemoinhos, 
desse modo, são conseqüências da turbulência superficial do ar e do aquecimento 
gradativo (massas polares descaracterizadas), gerando-se mini-células de baixa pressão 
na forma de pequenos turbilhões, que levantam as poeiras soltas do chão ressequido 
pela estiagem, resultante das condições de grande estabilidade atmosférica. 

Entre os sinais óticos, pode-se destacar: “Arco-íris de tarde, vem compostura pela 
manhã” e “Arco-íris de manhã, traz chuva à tarde”. Como o arco-íris resulta da dispersão 
da luz do sol em gotículas de água suspensas na atmosfera, para formar-se necessita da 
incidência dos raios solares. Se aparece à tarde é porque o quadrante oeste está limpo 
ou parcialmente nublado, significando que o sistema de nebulosidade associado à frente 
já deixa a região e o tempo estará bom no dia seguinte. Ao contrário, se surge pela 
manhã, demonstra que o quadrante oeste apresenta-se totalmente encoberto, com 
grande quantidade de gotículas de água no ar e, portanto, indica que a frente (FPA) 
aproxima-se da região, provocando chuva à tarde. 

As duas últimas predições deste grupo  referem-se  à propagação dos sons no ar : 
“O som das quedas d’água, quando mais forte que o normal, chove em seguida” e 
“Quando se ouve a voz (fala) de longe, é sinal de tempo bom com chuva necessária, 
propício para plantar”. 

Normalmente, a propagação dos sons se faz de maneira mais eficiente em 
presença de certa quantidade de umidade e poeiras em suspensão no ar, indicativas de 
estabilidade atmosférica na maior parte das vezes. O efeito de propagação do barulho 
de quedas d’água e da voz humana serem mais fortes quando está para chover, deve 
estar relacionado à direção do vento em situação pré-frontal. Para se obter melhor 
correlação, deve-se levar em conta a posição da queda d’água e da pessoa em relação 
ao observador. 

A Lua, desde a Antigüidade, sempre foi objeto da observação humana e várias 
referências às fases da Lua foram encontradas em textos que abordam as crenças 
populares e a percepção climática no ambiente rural. Entretanto, de todos os fatos ou 
fenômenos observados e referidos pelos entrevistados, as “previsões” do tempo com base 
nas fases da Lua são, de fato, de difícil explicação. Chama atenção, porém, que das onze 
(11) indicações apresentadas no Quadro 3, dez (10) delas referem-se à Lua Nova, 
apresentadas por 35,71 % a 14,28 % das pessoas, e uma (1) à Lua Cheia. Em razão 
disso, deve-se buscar explicações em trabalhos futuros pelo menos para as “previsões” a 
curto e médio prazos (semanais ou mensais), mas que não são aqui consideradas por 
necessidade de síntese.  
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Quadro 3 – Provérbios, ditados e/ ou observações relativas às fases da Lua, para  percepção do 
tempo  no  ambiente  rural  da  região  de  Santa  Maria (n = 14). 

Discriminação das relações Referências 

 Nº % 
1 Lua Nova com chuva, o regime de chuvas no mês será bom. 2 14,28 
2 Lua Nova prepara chuva; se não chover na Nova não chove nas outras. 5 35,71 
3 Se o primeiro dia de Lua Nova do mês for com bom tempo, será bem todo 

mês. 
1 7,14 

4 Lua Nova trovejada, três dias de molhada... e no quarto continua, molha a 
Lua. 

1 7,14 

5 Em tempo de estio, se não chover na Lua Cheia não acaba a seca. 1 7,14 
6 Se chover na entrada da Lua Nova (passe de Lua) no início de uma estação, 

essa estação será chuvosa. 
 

2 
 

14,28 
7 Se não chover na entrada da Lua Nova no início da estação, a estação será 

bem menos chuvosa, sem regularidade. 
 

2 
 

14,28 
8 Se não chover no passe da Lua Nova e chover no próximo passe, sem que 

seja início de estação, chove mas a estação não será chuvosa. 
 

2 
 

14,28 
9 A primeira lua Nova de setembro tem que ser chuvosa, com trovoada, para 

ser um ano bom de chuvas. 
 

1 
 

7,14 
10 Lua Nova com as pontas viradas para cima, sinal de seca. 5 35,71 
11 Lua Nova com as pontas viradas para baixo, sinal de chuva. 5 35,71 

 

O Quadro 4 apresenta o grupo de provérbios/ ditados/ observações do tempo, 
classificado como comportamento da flora, mencionados apenas pelos entrevistados da 
área pastoril, no topo de Planalto e na Depressão Periférica. Referem-se a certas espécies 
de árvores, frutíferas ou não, cujas reações são interpretadas como indicadoras de chuva, 
a curto prazo, ou são vistas como tendências da estação a médio ou longo prazo, e por 
isso de difícil confirmação. 

 

Quadro 4 – Provérbios, ditados e/ou observações relativas ao comportamento da flora, para 
percepção do tempo no ambiente rural da região de Santa Maria (n = 14). 

Discriminação das observações Referências 
 Nº % 

1 Corticeira “lacrimejando”, chove logo. 2 14,28 
2 Umbu “chorando”, chuva em breve”. 1 7,14 
3 Quando pé-de-seibo ou corticeira-da-serra faz chiado de chuva, chove 2 14,28 
4 Taquara-do-mato morre e renasce a cada sete anos; quando morta, o 

inverno é mais intenso e produz mais trigo. 
 

2 
 

14,28 
5 Quando árvore frutífera floresce mais cedo, o verão vai ser mais seco. 1 7,14 

 

As duas primeiras predições levam em conta a observação de dois tipos diferentes 
de árvores nativas da região, que têm caule com madeira e seiva ricas em água: a 
corticeira e o umbu. Segundo os entrevistados, quando ambas “choram” (gotejam) é 
porque vai chover. A explicação para o gotejamento reside no fato de que a seiva em 
abundância é mais facilmente liberada pela madeira dos galhos ou pelas folhas, 
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mediante a diminuição significativa da pressão atmosférica, típica de situações pré-
frontais já referidas. Daí, o “choro” indicar chuva. Segundo o pesquisador consultado,, as 
plantas choradeiras extraem grande quantidade de água do solo e a liberam como vapor 
pelos estômatos das folhas. Sob condições de baixa pressão atmosférica  da fase pré-
frontal, o vapor se condensa nas folhas e galhos, precipitando-se na forma de gotas. 

A taquara-do-mato tem ciclo de vida de cerca de sete anos. Normalmente quando 
morre é inverno de muito frio e, por isso, é mais adequado ao cultivo do trigo, que 
sempre produz boa safra quando as temperaturas foram muito baixas, com significativo 
número de geadas. 

No quinto grupo são enfocados provérbios e/ou presságios do tempo com base 
no comportamento das águas superficiais, apresentados no Quadro 5, que levam em 
conta o nível das águas em açudes, olhos d’água e sangas que tenham vertentes d’água 
permanentes. Assim, nas citações afirma-se que quando o nível das águas eleva-se é 
sinal de chuva. Essa observações (35,71 % - 7,14 % - 14,38 % dos entrevistados), todas 
da região pastoril, devem ter relação com a repentina e acentuada diminuição da 
pressão atmosférica nas fases pré-frontais mais pronunciadas, fazendo com que as águas 
ascendam a níveis em pouco mais altos em relação aos dias anteriores (alguns 
centímetros), em que as condições de pressão seriam mais altas, de acordo com o que se 
conhece da sucessão dos estados atmosféricos no RS. 

 

Quadro 6 – Provérbios, ditados e/ou observações relativas ao comportamento das águas 
superficiais, para percepção do tempo no ambiente rural da região de Santa Maria (n = 14). 

Discriminação das relações Referências 
 Nº % 
1 Olho-d’água ou açude com vertente d’água, o nível sobe quando está para 

chover. 
5 35,71 

2 Água de sanga com brusca mudança de nível para cima é chuva iminente. 1 7,14 
3 Água de vertente cresce, marca na barranca o nível mais alto e retorna ao leito 

normal, é sinal de chuva. 
 

2 
 

14,28 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se a percepção/cognição ambiental no meio rural, como pré-
requisito à climática, foram relevantes as diferenças detectadas entre os indivíduos que se 
dedicam à atividade pastoril e os da área colonial, em especial aquelas que se referem a 
interpretação de fatos da natureza como indicativos do tempo futuro. Inicialmente,  
acreditava-se que as experiências e vivências dos indivíduos nas duas modalidades 
históricas de uso da terra, embora diferentes, não seriam suficientes para determinar 
percepções mais ou menos desenvolvidas, pelo fato de ambas as atividades realizarem-se 
em contato direto com a natureza. Entretanto, a observação e a atenção dada aos fatos 
naturais por aqueles ligados a atividade criatória, especialmente através da visão e 
audição, no conjunto, resultaram em uma autêntica e mais completa 
percepção/cognição ambiental, em função dos fatores culturais, históricos, ambientais, 
entre outros. 
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A importância dada pelos entrevistados ao comportamento dos demais seres vivos 
do seu entorno (animais e plantas) na percepção ambiental e climática que se buscava, 
ficou evidente. Como seres vivos, é inegável que suas íntimas relações  com o meio em 
que vivem proporcionaram o desenvolvimento de percepção básica, instintiva e primitiva, 
em parte perdida pelo homem, que lhes permitem “sentir” as menores variações nas 
condições de tempo, especialmente as da pressão atmosférica, manifestando-se, 
também,  através de reações que se definem como de proteção ou de tranqüilidade em 
relação ao tempo a curto prazo, como nos animais, ou de reações fisiológicas próprias, 
como nas plantas. Coube a alguns homens, com sua capacidade sensitiva, observação e 
atenção em maior grau, entender suas mensagens, traduzindo-as como sinais de tempo 
futuro. 

De forma geral, a percepção do tempo pelos moradores da zona rural, 
independente do grupo de fatos naturais, tem sustentação científica, pois a grande 
maioria das observações pôde ser explicada a partir do comportamento habitual da 
circulação atmosférica regional e das quatro fases clássicas de sucessão dos estados de 
tempo no Sul do Brasil (Pré-frontal, Frontal, Domínio Polar e Transicional). 
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