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■ Em 1962, um quar to de 
sé cu lo an tes de a Or ga

ni za ção das Na çõ es Uni das pu
bli car o re la tó rio Brun tland – o 
pri mei ro do cu men to a su ge rir a 
in clu são do tema sus ten ta     bi li da
de na agen da de de sen vol vi
men to dos paí ses –,  Aldo da 
Cu nha Re bou ças, um jo vem 
ge ó lo go for ma do pela Uni ver
si da de Fe de ral de Per nam bu co, 
já aler ta va os ór gãos pú bli cos 
para o fato de que a má ges tão e 
o uso ina de qua do da água com
pro me te riam a qua li da de da 
ofer ta do pro du to.  Ao lon go de 
mais de 40 anos de pes qui sa, ele 
de fen deu ob ses si va men te a pre
mis sa de que “o con cei to de 
água abun dan te, ines go tá vel e 
gra tu i ta, uma dá di va de Deus ou 
de qual quer ou tra fi gu ra cós mi
ca, da Igre ja ou de po lí ti cos, dos 
co ro néis ou do ho mem, da na
tu re za”, era uma fic ção ob so le ta. 

Bran diu esse aler ta di an te de 
vá ri os go ver nos. No fi nal dos 
anos 1960 e iní cio de 1970, foi 
di re tor da Ba cia Es co la de Hi
dro ge o lo gia da Su pe rin ten dên
cia do De sen vol vi men to do 
Nor des te (Su de ne). “Cons ta tei 
que o pro ble ma do Nor des te 

não é de seca, mas de cer ca”, 
lem bra. A re gião tem uma im
por tan te fon te de re cur sos hí dri
cos: a água sub ter râ nea. Boa par
te des sa água está pro te gi da da 
eva po ra ção e po de ria abas te cer 
o do bro da po pu la ção do Po lí
go no das Se cas, que com pre en
de nove es ta dos do Nor des te e o 
nor te de Mi nas Ge rais. “A água 
sub ter râ nea está pre sen te nos 
ter re nos se di men ta res e não pre
ci sa de ne nhum tra ta men to es
pe ci al, ex ce to a clo ra ção”, ex pli
cou em en tre vis ta à Ra di o bras, 
em 1999. Esse po ten ci al, no en
tan to, é subapro vei ta do, ape sar de 
as tec no lo gias de re ti ra da des sa 
água se rem re la ti va men te sim
ples e de bai xo cus to: bas ta uma 

bom ba ma nu al ou ca ta ven tos 
mo vi dos a ener gia eó li ca que 
cus tam en tre R$ 200 e R$ 400. 
Um in ven tá rio re cen te dos po
ços já per fu ra dos re ve lou, no en
tan to, que cer ca de 30 mil de les 
não es ta vam equi pa dos para a 
ex tra ção de água. 

Uma das so lu çõ es para o 
Nor des te, na sua ava li a ção, es ta
ria na cons tru ção de po ços ar te
si a nos in cli na dos, já que a re gião 
está lo ca li za da so bre uma fra tu ra 
de ro chas an ti gas, précam bri a
nas, de mu i to mo vi men to.  A 
ou tra, e a re gra vale para todo o 
país, está na edu ca ção. “O ci da
dão bra si lei ro pre ci sa ser in for
ma do ao má xi mo para uti li zar 
de for ma cada vez mais efi ci en te 
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cada gota d’água dis po ní vel, re
du zin dose os des per dí ci os nas 
gran des ci da des onde ain da se 
uti li zam ba ci as sa ni tá ri as que ne
ces si tam de des car gas que con
so mem de 18 a 20 li tros, quan do 
se tem mo de los no co mér cio 
que ne ces si tam de ape nas 6 li
tros”, afir mou em en tre vis ta ao 
Di á rio de Pe tró po lis, em 2003. 

■ Hoje Re bou ças as sis te 
per ple xo ao de ba te so bre 

a trans po si ção do rio São Fran
cis co. “Um ab sur do”, como ele 
qua li fi ca o pro je to, mo vi do por 
in te res ses po lí ti cos e pela ve lha 
rixa en tre en ge nhei ros – “que só 
se pre o cu pam com a água que 
está aci ma do solo” – e ge ó lo gos 
– “que só se pre o cu pam com a 
água sub ter râ nea”. Su ge re rei te
ra da men te que é pre ci so in ves tir 
mais no ho mem e me nos em 
obras: “Não adi an ta cons tru ir 
bar ra gens se os ho mens não sa
bem usálas”, ar gu men ta. Cita o 
exem plo de re giões em Is rael e 
nos Es ta dos Uni dos, com o mes
mo cli ma, e que são bas tan te 
prós pe ras. Para ele, a seca do 
Nor des te de ve ria ser en ca ra da 
como uma opor tu ni da de. “Tudo 
que se plan ta no semiári do dá, 
ele não é um solo pior para o 
cul ti vo que os ou tros.”

Re bou ças tem fun da men ta
do suas te ses so bre hi dro lo gia na 
his tó ria da hu ma ni da de. Em 
2003 re cor reu a es ses dois ar gu
men tos para cri ti car o go ver no 
de Luiz Iná cio Lula da Sil va que 
ele geu o pro gra ma Fome Zero 
como po lí ti ca pri o ri tá ria de go
ver no, em de tri men to de açõ es 
de de mo cra ti za ção do sa ne a
men to e aces so à água po tá vel. 
“Há 25 mil anos a.C., pelo me
nos, já se sa bia que o uso cada 
vez mais efi ci en te da gota d’água 
dis po ní vel era a al ter na ti va mais 
ba ra ta de com ba te à fome. Pa re
ce, to da via, que esta li ção não foi 
apren di da até ago ra, à me di da 

que ain da se pro cu ra com ba ter a 
fome com a dis tri bu i ção de ali
men tos, como fez a Co roa por
tu gue sa nas suas ten ta ti vas ini ci
ais de co lo ni za ção do Bra sil”, 
es cre veu na épo ca. No mes mo 
tex to in vo ca va o Có di go Ha
mu ra bi, edi ta do na Ba bi lô nia 
en tre 1850 e 1750 a.C., como o 
pri mei ro do cu men to a “de fi nir 
o di rei to de uso da água por to
do e qual quer in di ví duo, pres
cre ven do es tí mu los às prá ti cas 
con si de ra das ade qua das e cas ti
gos se ve ros aos que in frin gis sem 
es sas con di çõ es”. 

Hoje, aos 70 anos, in vo lun ta
ri a men te apo sen ta do por do en ça, 
acha que o Bra sil – con tem pla do 
pela na tu re za com a mai or des
car ga mé dia de água doce de 
todo o mun do: 34 mil metros 
cúbicos per ca pi ta/ano – não 
aprendeu a li ção. “Aqui não fal ta 
água, fal ta água boa. To das as 
águas es tão con ta mi na das pelo 
es go ta men to sa ni tá rio”, la men ta. 
“As sim, fica di fí cil ex pli car ao 
mun do de água es cas sa que até 
nas ci da des mais im por tan tes da 
re gião ama zô ni ca, tais como 
Ma naus e Be lém, qua se me ta de 
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das po pu la çõ es que aí vi vem es
te ja su jei ta aos mes mos pro ble
mas de sa ne a men to bá si co que 
ocor rem nas re giões me tro po li
ta nas de For ta le za, Re ci fe ou São 
Pau lo, por exem plo.” 

■ Vai ain da mais lon ge em 
suas crí ti cas: “Es ta mos 

per den do tem po e en ro lan do o 
mun do, que ren do que to dos co
lo quem di nhei ro aqui, quan do 
tem um ser vi ço pú bli co três ve
zes mais caro do que lá fora, já 
que a cor rup ção do mi na”. E va
ti ci na: “O país vai pre ci sar so frer 

o que es tão so fren do os paí ses 
ca ren tes de água para apren der”.

A água foi ob je to de suas te
ses de mes tra do e dou to ra do, na 
Uni ver si da de de Stras bourg, na 
Fran ça; e de pósdou to ra do, na 
Uni ver si da de Stan ford, nos Es
ta dos Uni dos. Nas suas an dan
ças pelo mun do, as sis tiu ao pri
mei ro se mi ná rio pa tro ci na do 
pela Unes co, em 1965, em Was
hing ton, que re sul tou num pro
gra ma mun di al de es tu dos so
bre as águas sub ter râ ne as. “Foi 
fei to um ba lan ço hi dro ló gi co e 
cons ta touse que 30% da água 

do pla ne ta era sub ter râ nea. O 
ho mem já ti nha pi sa do na Lua 
e ain da não sa bia o que ha via 
sob os seus pés...” 

No iní cio dos anos 1970, a 
nova des co ber ta fez a ge o lo gia 
“ex plo dir” como a ci ên cia do fu
tu ro, ten do como meca a Fran ça. 
Re bou ças es ta va lá, de sen vol ven
do a tese de dou to ra do so bre a 
ba cia Po ti guar. “Mos trei que o 
pro je to de de sen vol vi men to pa
tro ci na do pelo Ban co Mun di al 
es ta va ins ta la do na re gião mais 
cara da ba cia, sem ne nhu ma im
por tân cia do pon to de vis ta hi
dro ló gi co. A re gião cor re ta, e 
mais ba ra ta, era a da Ser ra do Mel 
e de Ser ra Azul, on   de es ta vam os 
mi ni fún di os”, lem bra. 

Em me a dos de 1970 o Nor
des te “não lhe cou be mais”. Já 
ca sa do com dona Su za na e com 
três fi lhos, Re bou ças trans fe riu
se para a Uni ver si da de de São 
Pau lo (USP), onde re a li zou o 
que con si de ra a sua mai or con
tri bu i ção para a hi dro lo gia bra
si lei ra: des cre veu o aqüí fe ro 
Gua   ra ni, um ma nan ci al de água 
doce sub ter râ nea de pro por çõ
es gi gan tes cas, lo ca li za do na re
gião cen troles te da Amé ri ca do 
Sul, que se es ten de pelo Bra sil, 
Pa ra guai, Uru guai e Ar gen ti na. 
“Des co bri que o cris ta li no tem 
mu i ta água”, re su me, mo des to. 
Até en tão a ci ên cia des cre via 
ape nas uma par te des sa imen sa 
for ma ção, o aqüí fe ro Bo tu ca tu. 
A des co ber ta de Re bou ças foi 
ba ti za da pelo ge ó lo go uru guaio, 
Da ni lo An ton, em me mó ria dos 
povos in dí ge nas da re gião. ■

“Aqui no Brasil  
não falta água.  
Falta boa água”,  
diz Aldo Rebouças
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