
Os profetas

da chuva
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A chegada do outono

Entre os dias 18 e 23 de março, 

acontece o equinócio que marca 

a passagem de estação do verão 

para o outono. Esses cinco dias 

são decisivos para o sertanejo, 

pois se não chover até esse 

período, a estação muda e as 

chances de precipitação diminuem 

drasticamente.
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Dia de São José

No dia 19 de março é comemorado 

o Dia de São José, padroeiro do 

Estado do Ceará. Por acontecer 

justamente durante a passagem 

das estações, muitos sertanejos 

consideram essa data decisiva: 

“Se não chover até o dia de São 

José, não chove mais”, dizem.
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Profetas da chuva

Prestando atenção nos fenômenos 

da natureza e seguindo a intuição, 

os profetas da chuva ajudam a 

descobrir quando choverá. O 

sertanejo vê nessas pessoas cheias 

de sabedoria um grande reforço no 

preparo contra estiagens.
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Renovando o estoque

Quando as formigas limpam o 

formigueiro, pondo a comida velha 

pra fora e trazendo comida fresca 

para dentro, é sinal de que estão 

se preparando para uma chuva.
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Água-e-sal

No 13 de dezembro, Dia de Santa 

Luzia, o profeta faz seis montes de 

sal para cada mês (janeiro a junho) 

e deixa virar a noite. A umidade de 

cada monte de sal no dia seguinte 

diz em quais meses haverá chuva, e 

o quanto choverá.
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Quando olhei a garrafa ardendo

Durante o São João, uma garrafa 

com água até a metade é colocada 

num buraco logo abaixo da 

fogueira. Após a fogueira apagar, 

a quantidade de água que sobra na 

garrafa indica a quantidade de 

chuva que virá durante o inverno.



- 08 -

Aumentando a família

Em dezembro o profeta confere a 

casa do cupim. Se houver muitas 

larvas, quer dizer que haverá 

chuva em breve.
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Poço menos fundo

Entre dezembro e janeiro, se 

o nível da água nas cacimbas 

aumentar, é sinal de que o inverno 

vai acontecer.
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Angico se preparando

Se o angico botar resina, é sinal 

de que o inverno será bom.
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Vista para o sol

Se o joão-de-barro construir seu 

ninho com a entrada virada para 

o nascente, é sinal de que não 

haverá chuva.
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