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INTRODUÇÃO 

Santo Amaro, nascido Condomínio, só permanece com esse rótulo urbanístico no 

processo número 2032081/02 de regularização fundiária, em análise na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação em Palmas-TO. Possui relevância por ser sui generis: 

o imprevisto do imprevisto numa cidade planejada que não intencionou periferias tão resistentes. É viva, 

porque é uma metonímia das pessoas que insistiram em acreditar que um pedaço de terra devoluta, pronto 

para especulações como o resto da cidade, poderia ser o seu pedaço de terra. Portanto, em respeito a isso, 

não cabem rótulos como “Condomínio”, “Bairro”, “Setor”: usaremos o nome diretamente, como aludem os 

proprietários: Santo Amaro. Para os topofilistas moradores do Santo Amaro, a expressão da percepção da 

paisagem e recriação do espaço emerge através de seus gestos, tradições e saberes (TUAN, 1980, p. 75).  

Nesse espaço, cria-se um lugar, por sua vez ligados a lugares, concretos ou abstratos. 

Surgem referências e projeções dos lugares em que foram criados, como as pequenas cidades do interior no 

Maranhão que permanecem na memória de tantos do Santo Amaro. Por se tratar de eventos muito próximos 

temporalmente (a ocupação do espaço ocorreu em meados de 2000), a sua reterritorialização(ões) ainda 

trás em si reminiscências da ruptura, a desterritorialização. Nesse artigo, trataremos da morte, “quase 

morte”, agonia ou vergonha do Cachimbo, pelo olhar de quem acompanhou ou “ouviu falar” das aventuras 

lóticas do córrego, tributário do reservatório da usina hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães. Ainda, as 

considerações do Santo Amaro, especialmente sobre o uso histórico e a dinâmica ambiental da água, sua 

obtenção, disponibilidade, verdade(s) e experiências marcantes na luta pelo acesso ao recurso.  
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OBJETIVOS 

Possibilitar, referenciados pelas narrativas e interpretações dos moradores do Santo 

Amaro, um diálogo com alguns campos das ciências ambientais, relevando sua complementaridade e 

valorizando o saber emanado da vivência. 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente, as narrativas dos protagonistas, selecionados a partir das lideranças 

locais, foram convertidos em registro áudio-visual dos discursos e trajetórias dos primeiros moradores do 

Santo Amaro. Contaram, portanto, sua própria história.  

Para a composição de quadros gerais, que não invisibilizassem as individualidades, 

utilizamos formulários diagnósticos, com perguntas ou convites direcionados aos temas e registrados pelos 

próprios pesquisadores. As casas foram visitadas em nove saídas de campo, com média de 4 horas em 

cada, tomando por critério de seleção não a amostragem padronizada, antes, a disposição do entrevistado 

em contribuir e/ou a presença em casa no momento da pesquisa. Foram 162 entrevistados como total 

referencial, e os temas e contribuições ultrapassaram os formulários. Não existem censos demográficos 

seguros para analogias, já que a área “não existe”, juridicamente. 

Esse estudo se suporta no princípio da Lógica Paraconsistente. Sua aplicação é 

necessária e reconhecida, por buscar uma aproximação com os mecanismos dos sistemas nervosos 

complexos. De fato, nosso cérebro não processa informações em lógica binária, antes, racionaliza 

informações de variadas fontes, contraditórias ou negativas, e avalia o mais adequado, utilizando milhares 

de parâmetros simultaneamente.  

A Lógica Paraconsistente deriva de estudos e trabalhos da chamada corrente não 

clássica, e heterodoxa da lógica, tendo como um de seus principais desenvolvedores o professor Newton C. 

A. da Costa. Na lógica clássica, as avaliações são orientadas pelos princípios: a) da Identidade (em que 

x=x, todo objeto é idêntico a si mesmo); b) do Terceiro Excluído (p ˅ ¬ p, de duas proposições 

contraditórias – uma negando a outra-, uma é verdadeira); c) da Não-Contradição [ ¬(p ˄ ¬p), entre duas 

proposições contraditórias, uma é falsa]; d) da Identidade Proposicional (p → p, se uma proposição é 

verdadeira, então ela é verdadeira) (DA COSTA, 1994). Sem assombro, p assume-se como sua própria 

contradição em várias situações, sendo o próprio p um holograma de outros “p”. Por mais válidos que sejam 

esses princípios, são insuficientes para compreender a dinâmica e variação significante-significado, já que 

existem discursos enunciados em cada ato comunicativo, falado ou escrito. Mesmo nesses, há nuances e 

particularidades, como a temporalidade e a rememoração das percepções. Alcançar esse nível intuitivo, se 

possível, é bem mais complexo que os genéticos insights de Husserl, como alertam influenciados da 

estatura de Jacques Derrida e Merleau-Ponty.      
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As ferramentas teóricas da Percepção Ambiental foram fundamentais na elaboração 

dessa pesquisa. Na abordagem situacional-aberta, escolhida para registro das percepções dos moradores do 

Santo Amaro, Whyte já assinalava uma “mínima distorção” na interpretação e seleção de dados. Aproximar-

se dos protagonistas, considerando suas falas como fontes de análise fidedignas e inteligíveis aos próprios, 

indica a necessidade em se observar, ouvir e fazer questionamentos (WHYTE, 1977, p. 19). Foram utilizados 

alguns recursos metodológicos, direcionados, especialmente, ao uso e descarte de águas, bem como às 

percepções/cognições (GIFFORD, 1987) sobre fenômenos em paisagens cênicas, visuais (estrutura) e 

memoriais (conteúdos). A partir das falas e explicações dos moradores do Santo Amaro é precipitado o 

diálogo com as ciências que se propõe a fazê-los, como, por exemplo: a meteorologia ao tratar da sensação 

térmica, a hidrologia ao tratar dos comportamentos dos lençóis freáticos, entre outros aspectos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

1. Água para homem e planta beber, de tomar banho, de jogar 
fora. 

Conforme exposto pelos moradores, a principal fonte de obtenção de água para 

consumo no Santo Amaro, é hoje, a encanada. Antes de 2007, concentrava-se em cisternas ou poços. Os 

poços são construídos pela técnica e esforços dos próprios moradores, que vivem das experiências 

adquiridas na construção civil. Ainda em relação à água de beber, considerou-se a questão: “Mudou algo 

com a chegada da água encanada?” avaliando-se sobre o tema verificou-se: A presença de cisterna em pelo 

menos 66% das casas visitadas, das quais ao menos 20,4% ainda têm uso. Destes, 4,1% é exclusivo, 

dispensando a água encanada por motivos que transitam nas motivações financeiras: a conta é considerada 

cara e a predileção pela água extraída por bombas hidráulicas, que dependem somente do investimento feito 

outrora para adquirir o equipamento.  

A referência, entre os moradores com mais de cinco anos, à baixa qualidade d'água das 

cisternas é reiterada pelos dados disponíveis pela Secretaria de Saúde entre junho e setembro de 2006 

(exatamente anteriores ao início das obras para condução de água da Estação de Tratamento 003) e junho e 

setembro de 2007. A contaminação das águas verificava-se pelo transbordamento das fossas, de onde os 

efluentes, juntamente com a água pluvial, penetravam as cisternas. Porém, os eventuais casos de doenças 

de veiculação hídrica são de difícil comprovação, já que por não ter regularização, o atendimento era feito 

em postos de saúde de outros locais. A ligação com a ETA 003, de forma geral, melhorou as condições de 

vida do Santo Amaro. Mas não exime de que as obras de infra-estrutura sejam completadas.  

Cuidar das águas residuais é imperioso. Mas não somente escondê-las dos olhos, como 

se crê em centros urbanos que as tornam invisíveis nos lados “urbanizados” mesmo que ressurjam nas 

periferias, em âmbito citadino. Sobre esta questão, as respostas obtidas quanto ao destino das águas 
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residuais 94% dos moradores afirmaram ser todo o efluente lançado em fossas. Todos declararam ter 

mecanismos de escoamento de águas residuais dos banheiros e cozinhas, embora não fosse incomum 

cruzar com o escoamento para a rua.  

 

2. A Morte e a morte de Cachimbo, berro d’água 

“Não sei se esse mistério da morte (ou das sucessivas mortes) de [Cachimbo,] Berro 

Dágua pode ser completamente decifrado. Mas eu o tentarei, como ele próprio aconselhava, pois o 

importante é tentar, mesmo o impossível” (AMADO, 2001, p. 12). Os moradores mais antigos entrevistados, 

falaram do córrego Cachimbo, lembrando-se de fatos que aconteciam ali e sua relação com este corpo 

hídrico, outrora tributário do rio Tocantins. Muitos citaram que usavam o córrego para lavar roupa, ou tomar 

banho, e que “ali corria muita água”, principalmente no “inverno”, como se referem ao período de chuvas 

(setembro a março). Alguns até citaram o caso de uma criança que faleceu, afogada, apontando sempre ao 

começo da ocupação na área (entre 2000 e 2002).  

Ao serem indagados sobre as causas do desaparecimento do córrego, apontaram, 

significativamente, que deveria ser por causa da “poluição”, do “lixo” ou do “desmatamento”. Além disso, foi 

citada por moradores a interferência da superexploração da água subterrânea como principal agente 

causador da perda hídrica. Isto porque consideram que a construção crescente de poços para 

abastecimento das chácaras “mais acima” esgota a capacidade da água continuar a correr em seu leito; 

cada chácara possui seu próprio poço.  

Conforme Bitar (1995), os rebaixamentos no lençol freático são produzidos por ações de 

extração ou de impedimento de entrada natural da água no aqüífero livre. A extração de água, seja com 

finalidade de uso, seja de descarte, ocorre em obras de captação (poços), ou de engenharia (canais, cavas). 

Dentre as alterações no meio físico causadas por bombeamento de aqüífero estão a restrição de usos da 

água subterrânea; esgotamento de manancial; perda de pontos de captação instalados. Essas 

transformações são sentidas nas experiências dos moradores e sua posição topográfica. Alguns disseram 

ter deixado de usar poços por terem secado, outros, em quadras próximas, disseram que o fluxo é 

constante, o que permite a exploração até hoje.  

A quantidade acumulada de sedimentos e resíduos podem ser, como apontou a maioria 

dos moradores, elementos que impedem um ambiente lótico visualmente percebido. A umidade detectada 

abaixo da serrapilheira e demonstra que as nascentes não estão inativas. Acontecem ressurgimentos alguns 

metros após o campo perimetral, provas da possibilidade desse córrego renascer, conforme indicação direta 

dos moradores que nos acompanharam.  
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3. A quentura sentida do lago 

Sobre a influência do enchimento do reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães, Ao 

ouvirem a pergunta “Percebeu mudanças aqui depois do enchimento do lago? Se houve, quais?”, muitos 

moradores associaram suas respostas a um aumento da temperatura (40%). O Instituto Nacional de 

Meteorologia (IMET) apresenta argumentos para utilização de dados muito utilizados em levantamentos 

climatológicos: a sensação térmica. Simplificadamente, “é a percepção da temperatura pelo indivíduo, a qual 

é influenciada não apenas pela temperatura ambiente mas também por outros fatores como a temperatura 

do corpo, a umidade do ar e a velocidade do vento”. A sensação térmica depende também de adaptações 

genéticas - conforme as polêmicas pesquisas genéticas recentes - às percebidas acomodações e 

predileções a determinadas temperaturas, especialmente, com elementos como o saudosismo demarcando 

analogias.  

De fato, não se pode afirmar a identificação de um aumento considerável das médias de 

temperatura em Palmas. De maio a dezembro de 2001, ocorreu o enchimento. Nos anos que se seguiram 

não foram percebidas diferenças significativas. Embora os valores pluviométricos nos meses de janeiro 

possuam maiores distanciamentos, as médias anuais permaneceram sem grandes variações.  

A reação às dores oriundas do envolvimento simbólico com o rio Tocantins também não 

podem ser desconsideradas. A sensação térmica também recebe interferências das lembranças químicas do 

corpo. Dona Cacilda revelou: “me deu vontade de chorar quando derrubaram os pés de fruta e vi um monte 

de pau boiando, afogados... me deu uma coisa ruim.” Ouvir esse lamento, tão honesto, é elemento para que 

se pense nos impactos de ações “necessárias” à modernidade, pois precisam ser repassadas à população 

como elas realmente serão.  

 

O causo do alagamento da parte de baixo  

Para relacionar e compreender esse interagir de cognições, cabe verificar quais foram os 

posicionamentos dos moradores sobre um alagamento ocorrido no período de chuvas entre novembro de 

2005 e abril de 2006. Foi um caso público e precipitou avaliações para implantação do fornecimento de água 

tratada. Fossas emergiram, “a água das cisternas minava”, enfim, levantou-se a questão: “O que causou o 

alagamento no ano de 2006, em sua opinião?” 

Foi citado pelos moradores um “buraco”, situado numa área particular, onde um 

chacareiro extraía cascalho do terreno, o que fez com que a perfuração fosse cada vez mais profunda. É 

possível inferir hipoteticamente, com a efluência sazonal, no período de chuvas, o lençol começou a ocupar o 

buraco. Os mais próximos da superfície, das ruas de baixo, começaram a “minar”, tornando fossas e 

cisternas um só fluxo, o que foi agravado pela fragilidade do solo (que permitiu um percolamento mais 
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acentuado, lateralmente, um encharcamento), a declividade e o próprio regime pluvial. O buraco foi 

preenchido e a situação se normalizou, o que atesta a dedução dos moradores. 

O fenômeno ambiental do acúmulo nos aquíferos depende atributos como a a magnitude 

das precipitações, que pode interferir na velocidade de infiltração e percolação dos líquidos no solo ou nas 

rochas. No Santo Amaro, predominam rochas sedimentares, formadas a partir da atividade mecânica e 

química do intemperismo, e, por isso, apresentando grandes variações em sua composição. Presume-se que 

existem bolsões sem água, que acumulam gases e os preenchem em níveis de rochas mais compactadas, 

com comunicação geológica recente. Essas fraturas, canais, interstícios ou vácuos entre pontos podem ter 

sido precipitadas pelo bombeamento constante, poços abertos e até a pressão vertical – peso – da massa 

d’água do reservatório sobre o complexo subterrâneo, o que somente poderá ser confirmado se o evento for 

cíclico (aconteceu quatro anos após o enchimento, o que poderia indicar ao menos atenção aos fenômenos) 

e tiver abrangência, observada em vários pontos das bacias hidrográficas que lhe compõe. Proporcionaria 

um pressionamento do fluxo, como o êmbolo de uma seringa, com a migração de água retida para vãos de 

água livre (que se comunica com outros depósitos aquíferos e a superfície, se esta não estiver obstruída por 

entulhos em nascentes, por exemplos). Essas deduções foram extraídas da descrição de relações 

volumétricas e gravitacionais possíveis em meios heterogêneos permeáveis (FRANCISS, p. 3-33). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS     

Correndo riscos de afluir diferente daqueles que tanto admiramos e veneramos nas 

cátedras e titulações acadêmicas, não podemos nos esquivar das opiniões que, se não são as verdadeiras, 

são, no mínimo, as mais prováveis. O processo de regularização, pendente de decisões dos representantes 

políticos, deve levar em conta o ambiente em todas as suas dimensões. Inclusive a humana. Sendo a 

recuperação do Córrego Cachimbo possível, os próprios moradores, ao invés de desterritorializados, 

poderiam ser curadores do processo. Seu envolvimento simbólico possui mais aproximação e eficácia que o 

distanciamento dos prazos técnicos, fomentos e encargos trabalhistas. Seria uma forma de integrar, 

reconhecendo que há uma predisposição em ajudar, conforme os depoimentos arrolados na pesquisa.    

Aproximar-se da vida de pessoas que se reconhecem pelo trabalho honesto, pela 

comunhão na fé em forças que ultrapassam nossa compreensão, não permite uma avaliação que os 

desconsidere. Não cabe mais insistir em teorias que predestinam ao sucesso aqueles que podem ser 

inseridos num sistema que reside na socialização das perdas e privatização dos ganhos. Não é justo que o 

proprietário de hectares receba estímulos e aplausos, enquanto os donos de alguns metros, esses sim, 

“sustentáveis”, sejam deportados e excluídos, como se fossem algozes de sua própria vitimização. Por mais 

acientíficas que essas considerações pareçam, talvez sejam, não silenciaremos esse incômodo, porque, se 

no fim das contas, Descartes dormia bem, “sem consciência ou remorso”, não podemos dizer o mesmo de 

nossas noites.   

 



A Estrutura das Assembléias de Peixes em Habitats Artificiais de Lagos do Médio Rio Negro (Amazonas – Brasil) 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 8 

REFERÊNCIAS 

AMADO, J. A Morte e a Morte de Quincas Berro d’água. São Paulo: Record, 2001. 
 
BITAR, O.Y.; BRAGA, T.O. O meio físico na recuperação de áreas degradadas. In: BITAR, O.Y. (Coord.). Curso 
de geologia aplicada ao meio ambiente. São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia 
(ABGE) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 1995. 
 
DA COSTA N. Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica. Hucitec, 2ª Edição 1994. 
 
DUARTE, U. Riqueza subterrânea. In: Carta na escola, Nov. de 2009. 
 
FRANCISS, F. O. Hidráulica de meios permeáveis: escoamento em meios porosos. Rio de Janeiro: 
Interciência, 1980.  
 
GIFFORD, R. Environmental psychology;Principles and pratice. Boston, Mass: Allyn and Bacon, 1987. 
 
Instituto Nacional de Meteorologia. Disponível em <http://www.inmet.gov.br/html/clima.php>. Acessado 
em: 15 out. 2009. 
 
PALMAS. Instituto de Planejamento Urbano de Palmas. Caderno de Revisão do Plano Diretor de Palmas. 
Plano diretor de Ordenamento Territorial. Palmas, 2002. 
 
TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo: 
Difel, 1980. 
 
_____. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983. 


