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RESUMO: Sumidouro é um dos municípios que compõe a Região Serrana do Estado do Rio 
de Janeiro. Sua ocupação teve início em fins do século XVIII, graças ao contrabando e 
escoamento do ouro vindo de Minas Gerais e, posteriormente, o cultivo do café. Após um 
longo período de decadência econômica, o município conseguiu se reerguer substituindo a 
atividade cafeeira pela olericultura, em meados do século XX. Localizado entre o Vale do 
Paraíba e a Serra do Mar, com altitudes que variam de 264 metros a 1300 metros, possui 
contrastes climáticos significativos devido a este posicionamento geográfico peculiar. Diante 
da falta de dados meteorológicos e tendo em vista a importância do aspecto climático para a 
economia da região, onde 85% da população vive em zonas rurais e tem sua fonte de renda 
pautada basicamente na agricultura, este trabalho apresenta uma caracterização do clima 
deste município a partir da percepção de agricultores, tanto das áreas elevadas, conhecidas 
como “terras frias”, quanto nas áreas mais próximas ao Vale do Paraíba, conhecidas como 
“terras quentes”. Através de relatos e observações dos aspectos agrícolas é possível dizer que 
hoje há, em Sumidouro, uma subordinação da agricultura às condições climáticas, onde cada 
região, de acordo com sua posição geográfica, possui uma produção especializada. Ao 
mesmo tempo, evidencia-se a necessidade de se instalar no município uma estação 
meteorológica que possa monitorar e qualificar os aspectos climáticos, transformando isto em 
um instrumento que, de alguma forma, favoreça a economia local. 
 
 
SUMIDOURO (RJ): A CLIMATIC ANALYSIS FROM THE FARMERS' POINT OF 

VIEW 
 
 ABSTRACT: Sumidouro is one of the municipal districts that forms the Estado do Rio de 
Janeiro's mountainous region. Its occupation had beginning in century XVIII ends, due to the 
gold smuggling that flew from Minas Gerais and, afterwards, the coffee cultivation. After a 
long period of economic decadence, the municipal district got its reerguer replacing the 
activity coffee tree by horticulture, in the middle of century XX. Located between Paraiba 
river’s valley and the mountain named “Serra do Mar”, with altitudes that vary from 264 
meters to 1300 meters, owns significant climatic contrasts due to this peculiar geographical 
position. In front of the lack of meteorological data and having in mind the importance of the 
climatic aspect for the economy of the region, where 85% of the population lives in rural 
zones and has its earning source ruled basically in the agriculture, this work introduces a 
climate characterization of this municipal district from the farmers' perception, as of the 
elevated areas, known as "cold earths", as in the nearer areas to Paraiba river's valley, known 
as "hot earths". Through reports and observations of the agricultural aspects is possible to say 
that today there is, in Sumidouro, an agriculture subordination to the climatic terms, where 
each region, according to its geographical position, owns a specialized production. At the 
same time, it evidences the need to install in the municipal district a meteorological station 
that can monitor and qualify the climatic aspects, transforming this in an instrument that, 
somehow, favors the local economy. 
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Introdução 
 
 O presente trabalho tem por objetivo caracterizar o clima do município de Sumidouro, no 
Estado do Rio de Janeiro, a partir do ponto de vista dos pequenos proprietários de terras. O 
município, cujo contingente populacional reside principalmente em zonas rurais, demonstra 
historicamente uma íntima relação com a produção agropecuária, não apenas como meio de 
subsistência, mas também como importante atividade econômica, já que parte da produção é 
distribuída para municípios como Rio de Janeiro, Sapucaia, Nova Friburgo e Teresópolis. 
Agricultura e pecuária distribuem-se espacialmente de acordo com os aspectos físicos do 
município. Apesar de tanto a olericultura quanto a criação de animais aparecerem 
distribuídas em todo o município, regiões mais elevadas e de clima mais frio produzem 
basicamente produtos agrícolas, enquanto as áreas mais próximas do nível do mar e com 
temperaturas médias mais altas se especializaram na produção pecuária. 
Apesar da heterogeneidade dos aspectos climáticos em todo o município ser um fator 
intrigante, não há qualquer estudo ou monitoramento dos aspectos meteorológicos em 
Sumidouro. Assim, o foco desta pesquisa é a interação dos produtores rurais com estes 
aspectos climáticos e como estas diferenças naturais se apresentam na produção do espaço 
agrícola.  
 
 
A História Oral – Resgatando informações do passado 
 
Basicamente, procuramos trabalhar com os depoimentos locais. A isto, deve-se o fato de 
existirem carentes dados relativos aos aspectos climáticos e meteorológicos do município. 
Porém, o que surpreende não é apenas a ausência de estudos deste aspecto geográfico, como 
também a falta de referências oriundas de trabalhos acadêmicos voltados para o estudo do 
município. 
Quanto a isso, releva-se o trabalho do grupo de pesquisa “Memória Social Sobre Saúde e 
Ambiente” coordenado pelo Prof. Eduardo Stotz, da Fiocruz, que há alguns anos vem 
estudando os aspectos jurídicos, históricos e geográficos em Sumidouro, levantado bases 
cartográficas, dados estatísticos e fatores culturais que influenciaram na formação do 
município. 
A metodologia de pesquisa utilizada na elaboração deste estudo é conhecida como História 
Oral. Também conhecida como Método Biográfico, é o registro da história de vida de 
indivíduos que, ao focalizar suas memórias pessoais, constroem também uma visão mais 
concreta da dinâmica de funcionamento e das várias etapas da trajetória do grupo social ao 
qual pertencem. A história oral possibilita a construção e a reconstituição da história por meio 
dos relatos individuais ou coletivos. 
A história oral é uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevistas gravadas 
com pessoas que podem testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos 
de vida ou outros aspectos da história contemporânea. Começou a ser utilizada nos anos 1950, 
após a invenção do gravador, nos Estados Unidos, na Europa e no México, e desde então se 
difundiu bastante. Ganhou também cada vez mais adeptos, ampliando-se o intercâmbio entre 
os que a praticam: historiadores, antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, pedagogos, 
teóricos da literatura, psicólogos e outros. 
As entrevistas de história oral são tomadas como fontes para a compreensão do passado, ao 
lado de documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. Caracterizam-se por serem 
produzidas a partir de um estímulo, pois o pesquisador procura o entrevistado e lhe faz 



 3

perguntas, geralmente depois de consumado o fato ou a conjuntura que se quer investigar. 
Além disso, fazem parte de todo um conjunto de documentos de tipo biográfico, ao lado de 
memórias e autobiografias, que permitem compreender como indivíduos experimentaram e 
interpretam acontecimentos, situações e modos de vida de um grupo ou da sociedade em 
geral. Isso torna o estudo da história mais concreto e próximo, facilitando a apreensão do 
passado pelas gerações futuras e a compreensão das experiências vividas por outros (CPDOC,  
http://www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/, acessado em 14/02/2009). 
De acordo com Thompson (1992), se um projeto de história oral enfocar as raízes históricas 
de alguma preocupação contemporânea, demonstrará a importância do estudo histórico para o 
meio ambiente. E a possibilidade de utilizar a história para finalidade sociais e pessoais de 
forma construtiva é uma das possibilidades da abordagem oral, pois ela trata de vidas 
individuais e todas as vidas são interessantes. Porém, a relação entre a história e a comunidade 
não deve ter mão única em qualquer dos dois sentidos: Deve ser uma troca, antes de tudo, pois 
devido ao espaço que existe para as muitas espécies de história oral, há espaço para cada uma 
e, no fundo, todas se relacionam (THOMPSON, 1992, p. 146) 
O fato de ser considerado um campo multidisciplinar possibilita que algumas disciplinas, 
(entre elas a antropologia, psicologia, psicanálise, sociologia, etc...), possam dar suas 
contribuições teóricas, especialmente no tratamento e na análise da informação oral. 
Não se trata, portanto, de um ramo da ciência História, mas sim de uma metodologia de 
pesquisa. E neste caso foi utilizada valorizando-se a forma como os entrevistados relacionam-
se com a natureza e com as variações climáticas ao longo do tempo e do espaço.  

 
 “Toda fonte histórica derivada da percepção 
humana é subjetiva, mas apenas a fonte oral 
permite-nos desafiar esta subjetividade: descolar 
camadas de memória, cavar fundo em suas 
sombras, na expectativa de atingir a verdade 
oculta.” (THOMPSON, 1992, p. 197) 

 
Segundo Almeida (2001), podemos dizer que a memória, como representação de um grupo 
social, é fonte legítima de informação e reconstrução dos acontecimentos que repercutem na 
história da sociedade. Quando utilizada como fonte de informações histórico-sociais, pode 
revelar aspectos desconhecidos de eventos conhecidos ou desconhecidos em seus relatos e é 
essa a principal característica que faz da memória uma fonte histórica diferente de todas as 
outras.  
Desta forma, as entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro de questões. A proposta de 
adotar um roteiro, ao invés de um questionário, tem o objetivo de fugir das respostas 
objetivas e diretas (respostas “sim” ou “não”), buscando sempre um retorno mais concreto, 
descritivo e subjetivo. Foram analisadas, ao todo, 17 entrevistas. Mas, na elaboração deste 
trabalho para o EGAL, citamos apenas as mais relevantes e que tratam especificamente do 
aspecto climático. Algumas estão disponíveis no site do projeto “Fala Sumidouro”, em 
www.falasumidouro.com. 
 
 
Discussão dos resultados obtidos 
 
O município de Sumidouro localiza-se na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro (fig. 
01 e 02), cujas coordenadas geográficas indicam Latitude 22º 02’ 46” S e longitude 42º 41’ 
22” W, com a sede a 355m de altitude. Seus limites são com os municípios de Carmo, Duas 
Barras, Nova Friburgo, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis. Ocupa uma 
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área de cerca de 397 quilômetros quadrados e se divide em quatro distritos: Centro, 
Campinas, Dona Mariana e Soledade (Fundação CIDE, 2001). 

 
Fig 1. Localização Municipal 

 

“Sumidouro”, entre outras definições, significa um curso subterrâneo das águas de um rio 
através de rochas calcárias. E é exatamente devido a um acidente geográfico semelhante a 
este que a região recebeu este nome. O tal sumidouro localizava-se a cerca de 500m a leste 
do perímetro urbano, onde o rio Paquequer simplesmente desaparecia sob uma laje de pedras, 
reaparecendo 300 metros depois, num fenômeno que atraía a atenção de todos que por ali 
passavam e das famílias que desfrutavam de momentos de lazer no local. 
Uma grande enchente em 1945 obstruiu o fluxo das águas, cobrindo o sumidouro. Algumas 
tentativas foram feitas para desobstruir a passagem, mas nenhuma obteve sucesso. 
Existem algumas versões quanto a história de ocupação da região onde hoje se localiza o 
município de Sumidouro. Por volta do final do século XVIII, a região teria surgido como rota 
alternativa para o escoamento de ouro e pedras preciosas, das Minas Gerais para a Corte, 
como uma forma de fugir do fisco português. Ao mesmo tempo, segundo relata Alberto 
Lamego em "O Homem e a Serra" (1963), a origem de Sumidouro remonta a 1786 quando ali 
se instala um posto militar, ao redor do qual teria se concentrado o primeiro núcleo de 
colonos. 
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Figura 2. Vista do alto e Igreja de Nossa Senhora do Paquequer ao fundo (FONTE: 

http://www.sumidouro.rj.gov.br) 
 

 

A citação tradicionalmente difundida, relacionada às origens de Sumidouro, é a que menciona 
a construção de uma capela, em 1822, destinada ao culto de Nossa Senhora da Conceição, à 
margem direita do Paquequer e próxima ao grande sumidouro de águas. Esta capela 
representaria um marco importante no processo de ocupação da área. 
Se por um lado a ocupação de Sumidouro está diretamente relacionada a exploração de ouro, 
por outro o seu crescimento de deve basicamente à expansão da atividade cafeeira na metade 
do século XIX.  
Sumidouro conhece nessa época grande prosperidade, sendo elevada a categoria de Freguesia 
de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer em 13 de Maio de 1843. Com a libertação dos 
escravos em 1888, a produção do café entra em declínio, atenuado inicialmente pela chegada 
da estrada de Ferro em Sumidouro. A cidade se emancipa em 10 de Junho de 1890, logo após 
a proclamação da República. 
Por volta de 1930, chega ao fim o “ciclo do Café” no Brasil. A partir daí, Sumidouro entra em 
um período de decadência econômica que, posteriormente, será revertida com um modelo 
agrícola baseado na olericultura (cultivo de hortaliças e legumes). 
De acordo com o censo demográfico de 2000 do IBGE, o município contava com uma 
população de 14.176 habitantes, dos quais cerca de 85% viviam no meio rural, enquanto a 
sede municipal abrigaria 2.334 habitantes. 
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Fig 3. Vista aérea do município (FONTE: http://www.sumidouro.rj.gov.br) 

 

Se compararmos os dados demográficos referentes ao recenseamento de 1940, notaremos que 
houve um lento processo de evolução. Na metade do século a população era de 9.255, 
passando, 60 anos depois, para os já citados 14.176. A isto se relaciona o declínio do café e a 
dificuldade do município em se reerguer economicamente nos anos seguintes. 
 Atividade agrícola representa pouco mais de 40% do produto interno bruto, o que demonstra 
sua importância na economia local. 
A crise mundial de 1929 trouxe significativos impactos à produção cafeeira em Sumidouro, 
onde novas alternativas de produção foram gradativamente sendo implantadas em substituição 
aos antigos cafezais. Porém, devido a sua posição geográfica e seus aspectos físicos, nota-se 
que houve uma especialização produtiva no município. 
As localidades de Murinelli e Barão de Aquino, integrantes do distrito sede, caracterizam-se 
pela utilização das terras pela pecuária. Com a decadência do café, as áreas que antes eram 
ocupadas pelos cafezais foram tomadas pelas pastagens. 
Alguns produtores de leite da região falam da impossibilidade de se sustentar uma produção 
agrícola nestas regiões, devido principalmente ao clima pouco favorável ao cultivo de 
hortaliças.  
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Fig 4. Produção de gado, em Murinelli (DIAS, 2008) 

 
Essas localidades são conhecidas como “terras quentes”. É a área municipal que ocupa o 
reverso da Serra do Mar, em direção ao Rio Paraíba do Sul. No lado oposto, temos as 
chamadas “terras frias”, localizadas na região mais montanhosa, cujos limites se encontram 
com os municípios de Teresópolis e Nova Friburgo. A variação de altitude entre ambas as 
terras é de 264 metros a 1300 metros, o que reflete, como dizem os pecuaristas, na busca por 
uma alternativa econômica mais adequada às condições ambientais. 
 

Qualquer sistema agrícola é um ecossistema feito pelo homem, 
que depende do clima para funcionar, de forma semelhante ao 
ecossistema natural.(AYOADE, 2001, p.261). 

 
Porém, observa-se que ainda nestas terras há a produção de produtos de caixaria como batata, 
berinjela e, principalmente, tomate. Isso indica que, apesar das informações dadas pelos 
produtores de leite, nota-se que houve uma adaptação de alguns proprietários de terras a uma 
lógica de mercado que exige uma produção variada – ou que a heterogeneidade econômica da 
população residente impede que haja a homogeneidade da pecuária na região. Ou seja, 
enquanto os grandes proprietários de terras produzem o leite, aos pequenos uma opção é a 
agricultura, onde se incluem também as produções para subsistência. 
Nas terras frias, a ocupação das encostas é bastante significativa. São áreas bem drenadas e 
que apresentam várzeas amplas. A produção de hortaliças é significativa e nos últimos anos 
vem apresentando um rápido processo de mecanização dos meios de trabalho. 
 

O clima pode ser entendido como as condições atmosféricas 
médias em uma certa região. Ele influencia diretamente a 
maioria das atividades humanas, em especial a agricultura na 
qual define o nível de produtividade agrícola, condicionado 
principalmente pela disponibilidade hídrica regional. (ROLIM 
et. AL, 2007, p.711). 
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Segundo as conversas com alguns agricultores, a temperatura na região permanece 
basicamente a mesma durante todo o ano. Na época das entrevistas, os termômetros 
indicavam cerca de 24ºC. De acordo com os relatos, esta temperatura seria sempre a mesma 
durante todo o dia, com uma relativa baixa para 19ºC no período noturno. As manhãs teriam 
cotidianamente a presença de uma “fumaça”, uma névoa úmida e fria, o que não descartaria, 
porém, a necessidade de se irrigar as plantações. 
 

 
Fig 5. Névoa pela manhã, típica dos meses de junho a agosto (DIAS, 2008) 

 

O regime de chuvas nos meses de maio a agosto seria mínimo. Isso levaria ao extremo o uso 
de água dos córregos, que chegariam a secar devido ao bombeamento para a irrigação. Nos 
meses de novembro a janeiro, haveria um processo inverso, onde as chuvas seriam constantes 
no final da tarde e em grande volume. 
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Fig 6. Olericultura em Soledade (DIAS, 2008) 

 

Esses relatos estão de acordo com os dados obtidos no estudo realizado pela FIDERJ 
(Fundação Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro), referentes ao 
período de 1931 a 1975. Esses foram os únicos indicadores pluviométricos e de temperatura 
objetivamente referentes a Sumidouro encontrados ao longo do processo de pesquisa. Foi 
sugerida a utilização de dados de municípios vizinhos como base para se analisar as 
características climáticas de Sumidouro. Porém, levando-se em consideração a peculiar 
localização geográfica e tendo os relatos orais como fonte principal e confiável na descrição 
climática, optou-se por trabalhar com esses dados antigos, mesmo que para muitos essa 
utilização possa parecer incoerente. 
 
 Sobre a FIDERJ, esta é uma instituição que já não existe. Da fusão desta com a CDRH 
(Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Educação e Cultura) surgiu, em 1980, 
a FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro). Abaixo, os dados referentes ao estudo da FIDERJ: 
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BALANÇO HÍDRICO MENSAL: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA LOCAL 

 PERÍDO 1931 – 1975 

 

MESES                                  Temperatura                          Pluviosidade 

 
Janeiro                                            24,1                                            251,1       

Fevereiro                                        24,3                                            174,6 

Março                                             23,5                                            173,4 

Abril                                               21,6                                               78,1 

Maio                                               19,5                                               41,7 

Junho                                              18,3                                               25,6 

Julho                                               17,8                                               25,8 

Agosto                                            18,8                                               22,8 

Setembro                                        19,9                                               54,0 

Outubro                                          20,9                                             110,6 

Novembro                                      21,7                                              198,8 

Dezembro                                       22,9                                              274,2 

Ano                                       21,1                                   1430,7 

FONTE: FIDERJ – Estudos Para Planejamento Municipal- SUMIDOURO 

 

Deve-se ressaltar alguns curiosos relatos que indicaram ainda que na década de 70 eram 
comuns as geadas nas terras frias, fenômeno não mais observado em anos recentes.  Nós 
entendemos como geadas, pois os depoentes citam fatos como “acordei e estava tudo branco, 
de gelo” ou “a gente botava a roupa no quaradouro, no outro dia botava ela em pé e ela ficava, 
de tão dura que ficava, de tanto gelo que caía”. Outros deixam claro que era comum gear na 
região. Longe da tecnologia, muitos agricultores confiam também no instinto e na sabedoria 
para tentar prever os rigores do inverno: 
 

Eduardo: Que horas, que horas acordava? 
Julia: Ah, meus pais acordava... Eu nunca gostei de levantar muito cedo não, mas meus pais 

levantava sempre com ar de escuro ainda, de manhã. Inda tava com ar de escuro, meu 
pai ia pra roça, esperava, chegava lá na roça, esperava o dia acabar de clarear pra ele 

pegar na enxada. Teve dia que ele não chegava nem esperar pra capinar. 
E: E nessa, nessa época era muito frio aqui? 

J: Lá? Lá era muito frio, lá geava muito, mas geava muita coisa. No tempo do frio, né! 
E: E. E aí que cuidado tinha que fazer com a plantação? 

J: Ah, Tinha que esperar... Eles sabia o tempo que ia gear... sabia o tempo que podia 
plantar. De primeiro tinha tudo, tinha o tempo e as pessoa conhecia mais o menos, né? 

Também... 
E: É, plantava mais o que já estaria... 

J: É, plantava e... batata mesmo se plantasse de maio, batata inglesa, quando viesse a 
geada de junho, julho queimava de acabar todinho e não ver nem uma folinha. Isso eu 

lembro muito. Batata inglesa. 
E: E sabia que ia gear? 
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J: É... Bom, às vezes a geada vinha mais tarde outras vezes vinha mais cedo, às vezes 
escapava né! 

E: É mais vocês prestavam atenção? Assim, sabiam mais ou menos se o tempo ia virar 
ou não. 

J: Ah, sim... prestava, ihh.... Tinha uma diferença! Na noite que ia gear a gente de noite, 
já acha... já tava sabendo... 

E: Como é que sabia? 
J: Ah! Por que ficava o... o céu ficava limpinho! Não ventava nem nada, aquela friagem, 

mais da gente não agüentar! 
E: E era sinal que no... 

J: Sinal... 
E: de madrugada ia dar geada. 

J: Que no outro dia ia dar geada. 
E: Ia dar geada. 

13 
J: A gente já sabia. 

E: E era batata, dava? 
J: Batata mesmo (risos). 

Entrevista com Julia de Andrade, concedida a Eduardo Stotz no dia 26/04/2006 
Disponível em www.falasumidouro.com 

 

O fenômeno da geada ocorre se a temperatura do ar em contato 
com o solo (geada superficial), ou num nível mais elevado, 
estiver abaixo de 0ºC. A geada superficial é particularmente 
importante na agricultura. Nas previsões de tempo, “geada 
superficial” significa temperatura mínima no nível do solo de 
0ºC. Há dois tipos genéticos principais de geada: a geada de 
radiação e a geada de advecção ou de massa de ar. A geada de 
radiação resulta do rápido resfriamento da camada de ar 
próximo ao solo, devido às grandes perdas de radiação terrestre 
em noites calmas e claras. A geada de advecção ou de massa 
de ar ocorre quando uma área é invadida por uma massa de ar 
frio. Conseqüentemente, a geada de advecção afeta uma grande 
área em sua ocorrência, ao passo que a geada de radiação tende 
a ser restrita a uma pequena área.(AYOADE, 2001, p.270) 
 

A ausência das geadas nas últimas décadas, porém, não foi investigada nesta pesquisa, 
reservando-se uma investigação futura que possa esclarecer o fato. Porém, já é possível citar 
que o grande desmatamento que ocorreu na região pode ter uma grande influência neste fato, 
como cita o Sr. José Chermouth: 
 

E: E o rio tá acabando por quê? 
J: É muita bomba pra puxar água pra molhar as lavouras 

E: Aham 
J: E então tira água do rio e o rio fica pequenininho! 

E: Agora tem diminuindo também a quantidade de chuva? 
J: Tem diminuído muito!Que antigamente chovia muito mais, né?E se chovesse a pessoa num tirava 

água aqui molhava com a chuva.Hoje num chove quase! 
E: Aham... 

J: Chove muito pouco!É...Então a pessoa tem que tirar a água do rio pra molhar as lavoura pra 
sobrevivência dele, né? 

 
(...) 
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J: ...a turma às vezes precisa de um pedacinho de terra pra trabalhar... , o comentário é que ninguém 
deixa mexer, ai o que que faz, muita das pessoas ignora e acabando com tudo, só vai piorar mais. Isso 

todo mundo se tiver a consciência eu costumo falar com meus filhos, com quem ta perto de mim, 
futuramente nós vamo ta sem água, do passado pra hoje as águas diminuíram muita coisa, aqui eu 

alembro de moinho de moer fubá, hoje vai botar moinho aqui de que maneira, não tem água. 

E: Nos córregos, né. 

I: Nos córrego, porque aqui já é cabeceira é poça água, mas tinha. 

E: Já não tem mais? 

J: Já não tem mais. 

E: O senhor acha que isso tem haver com o desmatamento? 

J: Ah! Muito, a chuva hoje totalmente irregular, porque o desmatamento, o homem, ele ta fazendo pra 
ele troço que vais fazer mal pro futuro, muita gente quer viver... , ele hoje não quer saber do próximo 

que vem depois e se todo mundo pensa um pouquinho, bota a moa na consciência, isso ainda pode 
melhorar bastante. 

Entrevista com José Chermouth, concedida a Eduardo Stotz em 02/09/2006 

 
Segundo dados divulgados pelo IBGE, esse processo de desmatamento ao longo do século 
XX confirma-se em números. Na tabela abaixo, verificamos que após a década de 70 a área 
ocupada por matas diminuiu drasticamente: 
 

Área Total (ha) 1940 1950 1960 1970 1980 1995 

Sumidouro 
  

34.059  
 

34.215 
 

32.299 
 

38.035 
  

34.514  
  

24.235 
Fonte: IBGE 
 
O desmatamento também é citado por José da Silva: 
 

Eduardo - Por aí, né? Uma curiosidade: ainda tinha mata por aqui em Sumidouro, floresta? 
José - Matas virgens? 

E - Virgens. Ainda existia? 
J - Existia. 

E - Mas era mais nas montanhas, mais nas terras frias, não é? 
J - É. 

E - Nas terras quentes não, né? Nas terras quentes já tinha acabado há muito tempo né? 
J - Aham. 

 
(Entrevista com o Sr José da Silva, em 28-29/12/2006) 

 
 
CONCLUSÕES: 
Segundo Andrade (1997), quando se procura analisar as relações entre a sociedade e a 
natureza e a organização dela resultante, observa-se que, da mesma forma que a natureza se 
reconstitui com outras características, a sociedade também vive em transformações 
constantes, dentro de um processo que, embora guardando muito do primitivo, também 
apresenta novas características.  
 Contando com diferentes fontes de informações, foi possível concluir que em Sumidouro há 
uma especialização da produção que se divide em duas regiões de climas diferenciados. 
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Porém, historicamente essa diferença não se constituiu apenas devido aos fatores climáticos. 
Há uma intrínseca relação entre a produção, o ambiente físico e os fatores econômicos que 
foram se constituindo a partir da decadência do café. 
De acordo com a comparação dos dados do estudo divulgado pela FIDERJ e os depoimentos 
de agricultores e pecuaristas, não houve uma mudança significativa no clima regional nas 
últimas décadas que levasse à mudança no tipo de produção. Deve-se, porém, ressalvar as 
indicações de alterações em microclimas e citações a respeito das geadas. 
Porém, a pesquisa, ainda em fase de desenvolvimento, não iniciou um estudo específico com 
os microclimas regionais. Pretende-se, futuramente, aprofundar uma análise mais precisa 
sobre as reais alterações em cada uma das regiões, com o intuito de caracterizar com maior 
especificidade o clima de Sumidouro. 
Percebe-se também que há a necessidade de se implantar estações de monitoramento 
climáticas e pluviométricas, de preferência nas terras frias e quentes, de modo que as 
diferenças entre ambas sejam mensuradas com maior precisão, tendo sempre em foco que os 
maiores beneficiados com isso sejam os pequenos e médios produtores rurais que tanto 
significam para a economia local. 
A mudança de um padrão produtivo com a introdução da olericultura em substituição à 
produção de café trouxe também uma exploração mais intensa dos córregos que alimentam o 
rio Paquequer, principal rio que corta o município de Sumidouro. Esse fator serve como um 
fio condutor, um elo, entre o passado e o presente deste lugar, pois tanto os depoimentos de 
moradores mais antigos, quanto o de pessoas mais jovens, alertam para o uso indiscriminado 
desses mananciais: 

 
Eduardo: É. E o senhor tava contando também que tinha um peixe.Era muito comum o peixe né! 

José Chermouth: Ah a Pirapetinga! 
E: É! 

J: Tinha o Pirapetinga que ainda tem, mas tá quase em extinção!Tem muito pouco agente pegava 
bastante há uns cinqüenta anos passados, sessenta anos mais ou menos... 

E: Aham. 
J: Eu pegava nesse rio aí! 

E: E o rio tá acabando por quê? 
J: É muita bomba pra puxar água pra molhar as lavouras 

E: Aham 
J: E então tira água do rio e o rio fica pequenininho! 

(Entrevista com José Chermouth em 02/09/2006) 
 
 
É preciso, portanto, que nós aprendamos a escutar esses cidadãos, ouvir seu passado, seus 
anseios e expectativas, trabalhando em conjunto no resgate das necessidades vitais para a 
manutenção de um sistema agrário fértil e sustentável. É como diz Ecléa Bosi: 

 
Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 
reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as 
experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. 
(BOSI, 1994, p. 55) 
 

 
 
AGRADECIMENTOS: Agradecemos a todos os moradores que nos receberam em suas 
casas, nos deram atenção e auxiliaram em todo o processo de pesquisa. A eles prometemos 
continuar com este trabalho, que ainda está em sua fase inicial, com o único propósito de 
contribuir para melhores condições de vida e produção. 



 14

Agradecemos aos familiares e amigos, pelo apoio e confiança: Silvia Salles Neves, Marson 
Rebuzzi, Sergio Lima, Marcelle Ide, Rafaela Priscila, Patrícia Rodrigues. 
 

 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
ALMEIDA, R.C. A memória dos idosos como instrumento de avaliação dos impactos da 
urbanização sobre os recursos hídricos. In: FELICIDADE et al. Uso e gestão dos recursos 
hídricos no Brasil. São Paulo: Editora RIMA, 2001. 
 
ANDRADE, M. A geografia e a sociedade. In: SOUZA, M.A.A. et al (orgs). Natureza e 
Sociedade de hoje: uma leitura geográfica. 3ed. São Apulo, HUCITEC, 1997. 
 
AYOADE, J.O. Introdução à climatologia para os trópicos. 6ª ed. – Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2001. 
 
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade - lembranças de velhos. 3ed. São Paulo: Cia das Letras, 
1994.  
 
ROLIM, G. S., CAMARGO, M. B. P. de, LANIA, D. G. et al. Classificação climática de 
Köppen e de Thornthwaite e sua aplicabilidade na determinação de zonas agroclimáticas para 
o estado de São Paulo. Bragantia, 2007, vol.66, no.4, p.711-720. (Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/brag/v66n4/22.pdf e acessado em 17/06/2008) 
 
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO RIO 
DE JANEIRO. Estudos para o planejamento municipal: Sumidouro. Rio de Janeiro, 1977. 
 
LAMEGO, A. R. O Homem e a Serra. IBGE, 1959 
 
THOMPSON, P. A  voz do passado – História Oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
 
http://www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/ (acessado em 14/02/2009) 
 
http://www.sumidouro.rj.gov.br (acessado em 14/02/2009) 

http://www.falasumidouro.com (acessado em 14/02/2009) 

 

Fontes orais citadas: 

José Chermouth (concedida a Eduardo Stotz em 02/09/06) 
 
José da Silva (concedida a Eduardo Stotz em 28-29/12/06) 
 
Julia de Andrade (concedida a Eduardo Stotz em 29/04/06) 


