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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a analisar o papel dos desafios impostos pelas mudanças climáticas 
para a perenidade do Tratado das Águas Indus (1960), como importante mecanismo de 
cooperação e prevenção de conflitos sobre o uso da água transfronteiriça entre Índia e 
Paquistão. Para a consecução do propósito, inicialmente, são descritas as multifacetadas 
funções da água, como sustentadora da vida, facilitadora do desenvolvimento e fomentadora 
de riscos e vulnerabilidades, e realçadas as particularidades inerentes ao gerenciamento 
conjunto de sistemas fluviais internacionais, como é o caso da Bacia Indus. A partir desses 
conceitos e de conhecimentos e experiências amealhados no estudo do conflito e em seus 
reflexos na sociedade, assim como em breves relatos históricos, são identificadas as possíveis 
conformações de relação social entre Nova Delhi e Islamabad, diante da ação de fenômenos 
físicos sobre seus limitados e fracionados recursos hídricos. Em seguida, são apresentadas as 
circunstâncias promotoras da assinatura do tratado, seu objetivo, principais dispositivos e 
atuação ao longo da história. Como parte do processo de análise de sua adaptabilidade a 
novos desafios, desfia-se o princípio central que balizou a sua formulação. Por meio dessa 
exposição, é possível verificar se o acordo bilateral dispõe de flexibilidade para lidar com as 
variantes hidroclimáticas. A apuração da possibilidade de revogação do tratado, ainda que de 
forma unilateral, é conduzida tendo como base a Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados (1969). Na sequência, são apresentados o significado das mudanças climáticas e os 
registros científicos que evidenciam sua existência e intrínseca conexão com a água. Com 
base nessas considerações, são averiguados o modo e o grau com que a Bacia Indus é 
influenciada por esse processo da natureza, atentando, sobretudo, para o potencial hidrológico 
de suas geleiras e o nexo Water-Energy-Food das partes interessadas. Por fim, é realizada a 
análise do papel dos impactos negativos desse fenômeno como multiplicador de ameaças. 
Diante das mudanças climáticas, qualquer que seja a decisão em relação ao tratado - 
manutenção de seu status quo, dissolução unilateral, substituição integral por outro 
documento ou elaboração de protocolos adaptativos -, ela será determinante para a 
governança das águas da Bacia Indus. Chega-se à conclusão de que as mudanças climáticas 
representam um sério fator de dificuldade para a perenidade do acordo, considerando a 
obsolescência de seus dispositivos para regulamentar o compartilhamento de águas 
transnacionais entre Índia e Paquistão, à luz do novo quadro hidroclimático que se formou. 
Especialmente por seu papel de exacerbar problemas nos planos político, econômico e social 
intra e entre as partes interessadas do acordo, esse fenômeno da natureza pode ser considerado 
como um dos maiores desafios já enfrentados pelo mecanismo de cooperação e de prevenção 
de conflitos hídricos, ao longo de seus sessenta anos.  
 
 
 
Palavras-chave: mudanças climáticas. Tratado das Águas Indus. cooperação. conflitos. água 
transfronteiriça. Índia. Paquistão. multiplicador de ameaças. Bacia Indus. adaptabilidade. 
geleiras. nexo Water-Energy-Food. sessenta anos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A literatura sublinha o papel dos rios internacionais em gerar conflitos e a 

importância de se estabelecer acordos entre Estados que compartilham sistemas fluviais 

transfronteiriços. Foi nesse contexto que, após anos de disputas pelo uso da água e uma longa 

e complicada negociação, Índia e Paquistão assinaram o Tratado das Águas Indus (1960), 

instrumento de cooperação sobre a gestão de recursos hídricos, que sobreviveu a crises, 

guerras e disputas territoriais pela Caxemira1, e vem servindo como regra de governança da 

Bacia Indus.  

Diferentemente do que ocorria há sessenta anos, quando a água era considerada 

um bem infinito, a sua escassez tornou-se uma realidade cotidiana para indianos e 

paquistaneses. Presentemente, a tarefa de preencher a lacuna entre o suprimento e a demanda 

desse líquido precioso constitui um intricado desafio para ambas as sociedades sul-asiáticas. 

Além de ser imprescindível para o atendimento dos diferentes interesses humanos, 

a água é o elemento primário por meio do qual as mudanças climáticas se manifestam, 

influenciando os ecossistemas e o modo de vida e bem-estar dos indivíduos.  

Especialistas em hidrologia e climatologistas classificam a Bacia Indus como uma 

das regiões mais vulneráveis aos impactos negativos das alterações nas propriedades 

atmosféricas que vêm ocorrendo ao longo dos anos.  

Estudos abrangentes apontam que, por meio de complexos mecanismos, as 

mudanças climáticas promovem a variabilidade do ciclo hidrológico, causam eventos 

extremos, reduzem a capacidade de se prever a disponibilidade de recursos hídricos e 

_______________ 
1 Contestada por hindus indianos e paquistaneses muçulmanos desde 1947, possui 222 mil km² de área, dividida entre Índia (101 mil km²), 
Paquistão (78 mil km²) e China (43 mil km²). Na década de 1980, foram intensificados os movimentos de muçulmanos na Caxemira indiana, 
requisitando a autonomia da região ou anexação por parte do Paquistão, fato não admitido pela Índia. O conflito tem sido usado como 
justificativa para a militarização da fronteira e para a corrida armamentista nuclear. Sua população é de cerca de 14 milhões de habitantes, 
predominantemente muçulmana sunita, seguida de uma parcela muçulmana xiita e de hindus, siques e, ainda, budistas (JORNADA, 2018). 
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comprometem a qualidade da água, representando, assim, uma ameaça aos sistemas 

socioeconômicos de Índia e Paquistão. 

Na percepção de analistas, o quadro hidroclimático contemporâneo impõe severas 

preocupações ao arranjo institucional, as quais não foram vislumbradas no ato de sua 

ratificação. 

Com fundamentação nesses enunciados, o que fez o acordo bilateral ser 

considerado ferramenta fundamental para a solução de controvérsias sobre o gerenciamento 

de cursos de água que fluem de um Estado para outro, sem levar em consideração as 

fronteiras políticas criadas pelos homens, pode não ser mais relevante nos dias de hoje.  

Chega-se, assim, à seguinte pergunta: Em que medida o Tratado das Águas Indus 

(1960) se adequa aos efeitos derivados das mudanças climáticas? 

Este trabalho, por meio de metodologia analítica e pesquisa bibliográfica e 

documental, utilizando o Tratado das Águas Indus (1960) como fonte primária, tem o 

propósito de analisar o papel dos desafios impostos pelas mudanças climáticas para a 

perenidade desse sexagenário marco legal, como importante mecanismo de cooperação e 

prevenção de conflitos sobre o uso da água entre Índia e Paquistão. 

O tema reveste-se de especial significância por contribuir para a compreensão da 

capacidade do acordo de tratar as variáveis climáticas recém-introduzidas na equação da água 

indo-paquistanesa e, assim, de continuar produzindo efeitos jurídicos orientados para a 

conciliação harmoniosa das demandas hídricas de dois Estados rivais. Ademais, em segundo 

plano, o assunto pode gerar ensinamentos e subsidiar a elaboração de pesquisas correlatas, 

que venham a contribuir para o desenvolvimento conjunto e sustentável das bacias 

hidrográficas cujas águas são compartidas pelo Brasil com um ou mais países vizinhos. 

Para a consecução do propósito, a dissertação foi estruturada em cinco capítulos, a 

começar por esta Introdução.  
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Como é essencial entender as multifacetadas funções da água para que se tenha 

uma gerência efetiva sobre ela, o segundo capítulo descreve esse insumo de inestimável valor 

estratégico e geopolítico como sustentador da vida, facilitador do desenvolvimento e 

fomentador de riscos e vulnerabilidades. Ato contínuo, são realçadas as particularidades 

inerentes à administração de sistemas fluviais transfronteiriços, como é o caso da Bacia Indus. 

A partir desses conceitos e de conhecimentos e experiências amealhados no estudo do conflito 

e em seus reflexos nas sociedades, assim como em breves relatos históricos, são identificadas 

as possíveis conformações de relação social entre Nova Delhi e Islamabad, diante da ação de 

fenômenos físicos sobre seus limitados e fracionados recursos hídricos.  

O terceiro capítulo aborda as circunstâncias promotoras da assinatura do tratado, 

seu objetivo, principais dispositivos e aplicação ao longo da história. Como parte do processo 

de análise de sua adaptabilidade a novos desafios, o princípio central que balizou a sua 

formulação é desfiado. Por meio dessa exposição, verifica-se a flexibilidade do documento 

para lidar com as variantes hidroclimáticas. Encerra-se essa fase do estudo com a apuração da 

possibilidade de revogação do acordo, ainda que de forma unilateral, segundo as regras 

norteadoras da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969). 

No quarto capítulo são apresentados o significado e os registros científicos que 

comprovam a existência das mudanças climáticas e sua intrínseca conexão com a água. Com 

base nessas considerações, são averiguados o modo e o grau com que a Bacia Indus é 

influenciada por esse processo da natureza, atentando, sobretudo, para o significado 

hidrológico de suas geleiras e o nexo Water-Energy-Food (WEF), ou Água-Energia-

Alimentos, das partes interessadas. Por fim, é realizada a análise do papel dos impactos 

negativos desse fenômeno como elemento multiplicador de ameaças.   

O trabalho é encerrado com as conclusões a respeito do tema proposto. 
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2 A ATEMPORALIDADE DA IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA E GEO POLÍTICA 

DA ÁGUA  

 

A necessidade de uma efetiva governança sobre a água doce é mais bem 

compreendida quando evocamos a importância atemporal, em termos estratégicos e  

geopolíticos, desse recurso natural.  

A água é um elemento essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Ela é a base 

para o correto funcionamento dos ecossistemas de nosso planeta e para o desenvolvimento 

sustentável das mais variadas atividades humanas. Os recursos hídricos fluviais, em especial, 

estão diretamente relacionados com a agricultura, pecuária, geração de energia, produção 

industrial, transporte, saúde e bem-estar, entre outros domínios, sendo, portanto, 

indispensáveis para bilhões de pessoas.  

A Bacia Indus, partilhada entre duas partes interessadas principais2, Índia e 

Paquistão, ilustra o papel histórico da água como elemento sustentador da vida e fomentador 

do desenvolvimento. Formada pelo rio que dá nome a esse sistema e seus afluentes - Jhelum, 

Chenab, Ravi, Sutlej e Beas, ela está entre as maiores do mundo em termos de dependência 

humana para a produção de alimentos. De acordo com a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO3, 2011), juntos, esses seis cursos de água dão sustentação a 

cerca de 300 milhões de pessoas.  

Algumas especificidades da água impõem fatores de risco para as sociedades. 

Sobre essa vertente de atuação, Chellaney (2013) lembra que a água doce ostenta um desafio 

único. Esse recurso natural não é apenas o mais fundamental dentre os finitos, mas também 

não tem substitutos para a maioria dos usos, e apresenta elevado custo para o transporte a 

longas distâncias. Enquanto os países podem vasculhar o mundo em busca de petróleo, carvão 

_______________ 
2 A Bacia Indus possui uma área total de 1,12 milhão km², distribuída entre Paquistão (47%), Índia (39%), China (8%) e Afeganistão (6%) 
(FAO, 2011). Disponível em: http://www.fao.org/aquastat/en/countries-and-basins/transboundary-river-basins/indus  
3 A FAO (em inglês, Food and Agriculture Organization of the United Nations) lidera os esforços internacionais de erradicação da fome e da 
insegurança alimentar. Criada em 16 de outubro de 1945, atua como fórum neutro, no qual todos os países, desenvolvidos e em 
desenvolvimento, reúnem-se em pé de igualdade para negociar acordos, debater políticas e impulsionar iniciativas estratégicas. Disponível 
em https://nacoesunidas.org/agencia/fao/ 
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e gás natural para manter suas máquinas produtivas em funcionamento, a água não pode ser 

assegurada por acordos comerciais internacionais.  

 A disposição irregular e desproporcional da água sobre a superfície da Terra é 

especialmente relevante para os habitantes das regiões densamente povoadas da Bacia Indus, 

que não dispõem de outras fontes de suprimento além daquela proveniente desse sistema 

fluvial. Como a garantia de acesso à água pela população é imperiosa para o atingimento da 

estabilidade política, econômica e social, a maximização de seu uso é um dos principais 

tópicos de interesse das agendas políticas de Índia e Paquistão.  

Ainda no que concerne às vulnerabilidades, as graves crises a que assistimos em 

diferentes partes do globo, tanto intra, como entre Estados, sejam elas migratórias, 

alimentares, sanitárias ou energéticas, estão associadas, em maior ou menor grau, à baixa 

disponibilidade de água. A recente pandemia do novo coronavírus e os decorrentes 

desdobramentos em distintos setores da sociedade retratam essa situação, à medida que seu 

enfrentamento exige adequadas condições de saneamento e higiene ou, em última análise, de 

água. 

Se a distribuição de recursos hídricos entre as atividades de um único Estado já 

constitui uma tarefa complexa, dada a dificuldade de se conciliar díspares interesses no 

âmbito interno, é evidente que, no plano internacional, essa atribuição é ainda mais sensível. 

Sobre o assunto, Kadurugamuwa (2014) realça que, quando os rios naturais fluem através de 

limites políticos criados pelo homem, o compartilhamento das águas transfronteiriças4 torna-

se um fenômeno geopolítico5, no qual o fator geográfico de escoamento hídrico afeta o 

comportamento do Estado, o cenário interno e sua política externa.  

Como no sistema internacional nenhum governo tem autoridade sobre outro6 

_______________ 
4Termo referente às águas dos aquíferos, lagos e bacias hidrográficas divididas por dois ou mais países. Disponível em: https://www.unwater.  
org/water-facts/transboundary-waters/ 
5 De acordo com Meira Mattos (2002), a Geopolítica é um ramo da Ciência Política que se formou pela interação dinâmica de três setores do 
conhecimento: a Geografia (espaço físico), a Política (aplicação do poder à arte de governar) e a História (experiência humana).  
6 A política internacional é anárquica, composta por Estados relativamente coesos, mas sem um poder superior acima deles (NYE, 2002). 
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(NYE, 2002), e cada país dispõe de leis e estruturas regulatórias próprias, muitas vezes 

heterogêneas e conflitantes entre si, a administração de rios transnacionais entre indianos e 

paquistaneses exigiu a formulação do Tratado das Águas Indus (1960). No entanto, de 

antemão, é preciso observar que, embora um território possa ser rigorosamente dividido, o 

mesmo não pode ser adotado para um recurso dinâmico, volátil e fluente, como a água.  

A partição hídrica exige que Índia e Paquistão tenham plena noção de que seus 

direitos de soberania são restritos. Significa compreender que cada Estado somente exercita o 

controle efetivo sobre a água enquanto ela flui por seu território, ou seja, de modo parcial e 

temporário. Acrescente-se, ainda, que a utilização dos recursos hídricos por uma das partes 

influencia, necessariamente, a outra, de forma quantitativa e qualitativa, já que, em termos 

físicos, a Bacia Indus constitui um único meio natural.  

Por outro prisma, nas últimas décadas, ampliando o agregado de significância 

estratégica que diferencia a água dos demais recursos naturais, a FAO (2011) e o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC7, 2014, 2018) têm chamado a atenção 

para o fato de que a limitação de oferta não é o único fator de segurança a ela associado. Essa 

comódite, quando em excesso, leva a inundações, movimentos migratórios e perda de vidas 

em larga escala. É importante enfatizar, também, que a variabilidade ou a imprevisibilidade 

de seus fluxos prejudicam os ciclos de plantio e impedem preparações e adaptações eficazes 

para o cultivo de produtos, gerando insegurança alimentar.  

É nesse contexto contemporâneo que, passados sessenta anos da assinatura do 

tratado, a segurança da água volta a ser tema central entre Índia e Paquistão. Diante de suas 

singularidades e da magnitude de seu gerenciamento à luz de novos cenários, surgem os 

primeiros argumentos para que as mudanças climáticas recebam especial atenção dos 

signatários do tratado.  

_______________ 
7 Entidade criada em 1988, o IPCC (em inglês, Intergovernmental Panel on Climate Change) tem o propósito de avaliar as informações 
científicas, técnicas e socioeconômicas relevantes, para melhor compreender os riscos associados às mudanças climáticas, seus possíveis 
impactos e opções disponíveis de mitigação e adaptação ao fenômeno. Disponível em https://www.ipcc.ch/about/   
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2.1 A água como indutora de conflitos ou de cooperação 

 

Como ferramenta inicial para o exame das formas de relação social entre Índia e 

Paquistão originadas a partir da gestão coparticipada de um fluido multifuncional, finito e 

instigador de riscos, recorre-se a alguns conceitos obtidos no estudo do conflito e seus 

reflexos na sociedade, assim como a breves relatos históricos afetos ao tema. 

Michel e Pandya (2009) atentam que, para que os países participem de uma 

estrutura cooperativa, a repartição de benefícios deve oferecer recompensas maiores do que as 

da ação unilateral. Freund (2009) explica que, por regra geral, os dissentimentos cotidianos 

nas relações sociais são resolvidos, em primeiro lugar, de maneira pacífica, por rotina, 

indolência, ou por hábito mais ou menos consciente de um acomodamento espontâneo.  

Como a água é vital para Índia e Paquistão, a sua regência conjunta, em contraste 

com o conflito, tornou-se a melhor opção para ambos. Foi com o propósito de assegurar o seu 

suprimento a longo prazo, que eles assinaram um acordo bilateral. Essa norma de conduta 

ainda é legítima atualmente, inclusive e principalmente na presença de novos desafios, porque 

as exigências relacionadas à aplicabilidade da água pelos países sul-asiáticos permanecem de 

natureza igual, como será mostrado em capítulo subsequente. 

Alguns analistas liberais8 olham para o futuro e acreditam que o crescimento da 

interdependência ecológica irá obscurecer tanto as diferenças entre a política interna e 

internacional, que a humanidade evoluirá rumo a um mundo sem fronteiras. Nesse sentido, 

Falk9 (1995, citado por NYE, 2002) declara que os problemas e valores transnacionais irão 

gerar novas lealdades não territoriais e alterar o sistema de Estados que tem sido dominante ao 

longo dos últimos 400 anos10, fornecendo base para otimismo de que outras situações com 

origem em fenômenos físicos, ou seja, em uma força da natureza, possam influenciar o 

_______________ 
8 De acordo com Nye (2002), os liberais veem uma sociedade global que funciona lado a lado com os Estados. Para eles, a visão realista de 
pura anarquia entre os Estados é insuficiente, porque os povos estabelecem o contato através das fronteiras e devido à existência de uma 
sociedade internacional. 
9 FALK, Richard. On humane governance: toward a new global politics. Pennsylvania State University Press Ed., [1995].  
10 Em 1648, a Paz de Westfália estabeleceu o estado territorial soberano como forma dominante de organização internacional (NYE, 2002). 
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comportamento de Índia e Paquistão, no sentido de incrementar a adoção de medidas 

orientadas para a proteção da Bacia Indus e para o favorecimento da interdependência de 

soma positiva no uso da água, ou seja, aquela em que todos ganham (FREUND, 2009).    

Por outo lado, a história nos mostra que divergências e antagonismos são agentes 

essenciais e inerentes de toda socialização. O conflito nasce da inevitável seleção social que 

faz com que nem todos possam ter direito a tudo ou sobre todas as coisas ao mesmo tempo 

(WEBER11, 1895 citado por FREUND,1995).  

Considerando que o sistema internacional é centrado na segurança nacional12, e 

não na coletiva, no momento em que Índia e Paquistão empreendem esforços para captar 

recursos hídricos cada vez mais limitados para atender às suas crescentes necessidades, é 

importante que os governos interessados estejam atentos para a capacidade do panorama 

hidroclimático de avivar a busca por ganhos iníquos, a despeito da conservação do tratado, e 

de moldar a exploração dos rios em uma interdependência de soma zero, em que o ganho de 

um representa a perda do outro (FREUND, 1995).  

As ameaças crescentes resultantes da associação da água doce com a segurança 

nacional levaram a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

UNESCO13 a aprovar, em 1996, a inclusão de conflitos hídricos como importante tema em 

seus planos de trabalho (CHELLANEY, 2017). 

Para entender as conexões entre recursos hídricos e segurança internacional, o 

Pacific Institute14 catalogou e categorizou 926 circunstâncias de violência relacionadas à 

água, entre 3000 a.C e 2019. Recorrendo ao mapa interativo de seu sítio eletrônico15, 

constata-se que os principais pontos de tensão estão localizados em regiões ricas em água, 
_______________ 
11 WEBER, Max. O Estado nacional e a política econômica [1895].  
12 Segundo a abordagem realista, o princípio e o fim da política internacional é o Estado individual, em interação com outros Estados (NYE, 
2002).  
13 A UNESCO (em inglês, United Nations Educacional, Scientific and Cultural Organization) é a agência especializada da Organização das 
Nações Unidas-ONU, que tem o propósito de contribuir para a paz e a segurança no mundo, por meio da educação, ciência e cultura. 
Disponível em: https://www.en.unesco.org/about-us/introducing-unesco 
14 Fundado em 1987, o Pacific Institute é um instituto de estudos e pesquisas sobre o uso global de recursos hídricos, que tem o propósito de 
influenciar os esforços locais, nacionais e internacionais no desenvolvimento de políticas sustentáveis de água. Disponível em: 
https://pacinst.org/mission-and-vision/ 
15 Disponível em: https://www.worldwater.org/water-conflict/ 
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muitas das quais atormentadas por disputas territoriais16.  

Na descrição geral dos eventos, a água é citada como instrumento de coerção ou 

arma, seja pela restrição de seu escoamento, liberação de quantidades em excesso ou desvios 

de seu fluxo natural; alvo de ameaças ou ataques, como, por exemplo, em atos de terrorismo 

contra reservatórios, represas, barragens, caminhões tanques, redes e trabalhadores de 

infraestruturas hídricas; e fato gerador de conflitos, seja isoladamente ou em combinação com 

outras fontes de tensão entre Estados ou grupos da sociedade.  

Na linha do tempo dos acontecimentos reportados no sul da Ásia, constam as 

disputas pela água entre Índia e Paquistão, entre 1947 e 1960, precedentes ao Tratado das 

Águas Indus (1960), enumeradas, em termos amplos, como interrupções, por parte do 

primeiro Estado, de suprimentos hídricos destinados aos canais e vilarejos do segundo.  

A lista cronológica desse vínculo bem documentado entre água e conflitos revela 

que a maioria dos lançamentos das narrativas foi efetuada nas últimas duas décadas17.  

Nesse sentido, os cientistas climáticos Mann e Kump (2015) preveem o aumento 

de conflitos hídricos em todo o mundo, à medida que os Estados excedam a capacidade de 

adaptação às mudanças climáticas. Para esses casos, a violência e a desestabilização social 

podem ocorrer, levando a níveis sem precedentes de conflito entre e dentro dos Estados. 

Hussain (2017) enfatiza que se o recurso mais suscetível de estimular a guerra no século XXI 

é a água dos rios, Índia e Paquistão são, nos tempos correntes, os postulantes mais sérios para 

instigar a sua eclosão. 

Essa tônica discursiva ilustra a ampla preocupação dos analistas de que o acordo 

firmado sobre o uso da água venha a sofrer grande pressão devido à introdução de novos 

elementos em seu processo de regulação, e que a exploração do Indus e seus afluentes, por 

_______________ 
16 As principais regiões de concentração de pontos de tensão no mapa interativo disponibilizado pelo Pacific Institute estão em consonância 
com os explicitados por Chellaney (2013), autor que, além de Índia e Paquistão, Malásia e Cingapura, e Israel e Jordânia (todos com arranjos 
institucionais sobre o uso da água), realça as concorrências acirradas entre os Estados que partilham as bacias hidrográficas do Nilo, na 
África; Amu Darya, na Ásia Central; e Tigre-Eufrates, no Oriente Médio.  
17 686 das 926 circunstâncias de violência relacionadas à água constantes no sítio eletrônico do Pacific Institute apresentam datas posteriores 
ao ano 2000, sendo 220 delas entre 2000 e 2009; e 466 entre 2010 e 2019. Disponível em: http://www.worldwater.org/conflict/list/ 
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parte de Índia e Paquistão, seja transformada em uma interdependência de soma negativa, ou 

seja, aquela em que todos perdem (FREUND, 2009).  

Considerando que o conflito é intrínseco às sociedades e que é provável que não 

possa jamais ser suprimido das relações sociais (FREUND, 2009), é necessário verificar os 

melhores dispositivos para evitá-lo ou minimizá-lo.   
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3. O TRATADO DAS ÁGUAS INDUS 

 

O Tratado das Águas Indus (1960) contém doze artigos e oito anexos. Ele é o 

mecanismo formal sob o qual Índia e Paquistão mediam, alocam e gerenciam os recursos da 

Bacia Indus e sua infraestrutura de irrigação.  

 

3.1 Circunstâncias promotoras da assinatura, objetivo e principais dispositivos  

 

Após a partição do Subcontinente Indiano18, em 1947, uma série de disputas por 

recursos hídricos quase conduziu Índia e Paquistão a uma guerra pela água (AHMAD, 2011; 

HAINES, 2013; QURESHI, 2017).  

Isso aconteceu porque, com a delimitação de novas fronteiras no sul da Ásia, a 

Bacia Indus também foi dividida. A superior, que concentra as nascentes e principais regiões 

de captação, ficou atrelada à Índia; e a inferior, que forma a maior parte do sistema, situou-se 

no país recém-criado. Além desses, há outro aspecto relevante a ser considerado: Não houve a 

definição de como os novos domínios fruiriam as águas dos rios (NEWTON; WOLF, 2007; 

SARFRAZ, 2013).  

Em uma primeira análise, somos levados a pensar que, diante do novo arranjo 

político e geográfico que se formou, os Estados negociariam a questão com base em seus 

direitos ribeirinhos superiores e inferiores - o primeiro reivindicando a origem do rio, e o 

segundo requerendo um sistema fluvial preservado, sem restrições de fluxos. Todavia, foi 

devido às demandas substanciais e interdependentes sobre os recursos da Bacia Indus, que a 

formulação de dispositivos legais sobre o uso da água entre Índia e Paquistão foi reconhecida.  

Sobre o assunto, Wolf (1998) observa que em quase todas as disputas 

_______________ 
18 A Índia se tornou independente em 15 de agosto de 1947, separando-se em nações diferentes. A República da Índia ocupou o coração do 
subcontinente, concentrando a maioria da população e tendo, de longe, a maior parte do território. A nova república muçulmana do Paquistão 
foi dividida em dois lados - ocidental e oriental. A oeste, situou-se a vasta planície do rio Indus; a leste, o delta, propenso a inundações, do 
que mais tarde se tornaria a nação de Bangladesh. Inevitavelmente, grandes grupos de muçulmanos ficaram na Índia hindu e, de igual modo, 
muitos hindus permaneceram no Paquistão muçulmano (BLAYNEY, 2009).   
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transfronteiriças de compartilhamento de água de rios que foram resolvidas, os paradigmas de 

negociação basearam-se mais nas necessidades dos Estados do que em seus direitos. 

Necessidades são definidas, entre outras prioridades, por terras irrigáveis e demandas 

energéticas.  

A participação de uma terceira parte mutuamente acordada entre os signatários 

interessados é fundamental para a constituição de estruturas institucionais. Ela atua como 

facilitadora ou intermediária na resolução de diferenças ou disputas, por meio de conciliação, 

apuração de fatos ou encaminhamento a um tribunal imparcial (SHIDORE, 2020). Para o caso 

em estudo, o Banco Mundial19 ofereceu seus serviços neutros para conduzir a mediação e, em 

19 de setembro de 1960, após oito anos de negociação, um acordo foi estabelecido entre 

indianos e paquistaneses (GULHATI, 1973). 

Na proposta do Banco Mundial, foram convencionados três princípios: (1) a água 

da Bacia Indus é suficiente para atender às necessidades de ambos os países; (2) o Indus e 

todos os seus afluentes devem ser incluídos na discussão; e (3) as negociações devem se 

concentrar em questões técnicas, e não em políticas (ALAM, 2002; SHARIF, 2003).  

O Tratado das Águas Indus (1960), em seu artigo 1º, apresenta as definições de 

interesse para as partes, relevantes para orientar a colocação em prática das normas sobre o 

uso da água. Merecem ser sublinhados os termos “rios a leste”, que designa os cursos de água 

formados pelo Sutlej, Beas e Ravi; e “rios a oeste”, referência feita ao Indus, Jhelum e 

Chenab.  

De forma simples, pelos artigos 2º, 3º e 4º, os três rios orientais foram alocados à 

Índia, enquanto o Paquistão adquiriu os direitos de uso das águas dos rios ocidentais (FIG. 1).  

_______________ 
19 Fundado em 1944, o Banco Mundial (em inglês, World Bank) expandiu-se para um grupo associado de cinco instituições. Originalmente, 
seus empréstimos ajudaram a reconstruir países devastados pela Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, seu foco mudou para o 
desenvolvimento, com ênfase em infraestrutura. Após a fundação da Corporação Financeira Internacional, em 1956, tornou-se capaz de 
emprestar recursos para empresas privadas. Com a criação da Associação Internacional de Desenvolvimento, em 1960, maior ênfase foi 
atribuída à erradicação da pobreza. Os lançamentos subsequentes do Centro Internacional para Solução de Controvérsias sobre Investimentos 
e da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos completaram a capacidade de conectar recursos financeiros globais às necessidades 
dos países em desenvolvimento. Disponível em: https://www.worldbank.org/en/about/history 
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FIGURA 1 – Bacia Hidrográfica Indus 
Fonte: VAGIRAN & RAVI IAS STUDY CENTER20, 2019 

Em termos amplos, os três instituem, também, os deveres legais dos Estados e os 

princípios básicos a serem observados na gestão hídrica comparticipada.  

À Índia, foi permitido o aproveitamento dos rios ocidentais para o atendimento de 

suas exigências agrícolas, além do direito de construir barragens hidroelétricas, com restrições 

minuciosamente estatuídas para desvios e armazenagem da quantidade de água. A obrigação 

de não causar danos à outra parte e o compromisso de proteger e preservar o ecossistema, 

como um todo, são decretados, ainda, nessas cláusulas (TRATADO DAS ÁGUAS INDUS, 

1960).  

O Tratado das Águas Indus (1960, p.1) oferece uma série de dispositivos para a 

cooperação. Já em seu preâmbulo, o compartilhamento de benefícios mútuos é evidenciado:  

The Government of India and the Government of Pakistan, being equally desirous of 
attaining the most complete and satisfactory utilisation of the waters of the Indus 
system of rivers and recognising the need, therefore, of fixing and delimiting, in a 
spirit of goodwill and friendship, the rights and obligations of each in relation to the 
other concerning the use of these waters and of making provision for the settlement, 
in a cooperative spirit, of all such questions as may hereafter arise in regard to the 
interpretation or application of the provisions agreed upon herein, have resolved to 
conclude a Treaty in furtherance of these objectives [...]21  

_______________ 
20 Disponível em: https://vajiramias.com/current-affairs/indus-waters-treaty-1960-present-status-of-development-in-india 
21 O Governo da Índia e o Governo do Paquistão, sendo igualmente desejosos de alcançar a utilização mais completa e satisfatória das águas 
do sistema fluvial Indus, e reconhecendo a necessidade, portanto, de fixar e delimitar, em espírito de boa vontade e amizade, os direitos e 
obrigações de cada um em relação ao outro sobre o uso dessas águas e de prover assentamento, por meio de espírito cooperativo, para todas 
as questões que possam surgir a partir de agora em relação à interpretação ou aplicação das disposições aqui acordadas, resolveram concluir 
um Tratado em prol desses objetivos [...]. (Tradução nossa).  
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Consistentes com o princípio da boa-fé, o artigo 6º cria um aparato para o 

intercâmbio mensal de dados sobre os fluxos dos rios e a utilização de suas águas; e o 7º 

reconhece o interesse comum das partes no beneficiamento da bacia hidrogáfica que, para 

esse fim, declararam a intenção de privilegiar a feitura de obras de engenharia e a instalação 

de estações hidrológicas e meteorológicas, inclusive no território do outro (TRATADO DAS 

ÁGUAS INDUS, 1960). 

 Da mesma forma, o artigo 8º cita a concordância dos intervenientes em organizar 

uma Comissão Permanente Indus, composta por um integrante de cada Estado, mandatada 

para se reunir pelo menos uma vez por ano. Além de atuar como canal de comunicação, essa 

estrutura tem o propósito de permitir um monitoramento recíproco, promover arranjos 

solidários para assegurar a efetivação do pacto hídrico, e elaborar relatórios aos dois governos 

(TRATADO DAS ÁGUAS INDUS, 1960). 

Um mecanismo para a solução de controvérsias está atentado no documento. A 

Comissão supracitada é o primeiro estágio para a resolução de diferenças entre os membros. 

Se a questão não for decidida nessa instância, qualquer um dos signatários pode solicitar a um 

Tribunal de Arbitragem medidas provisórias para salvaguardar interesses ou para evitar 

agravamento ou extensão da disputa. Caso o objeto seja de natureza técnica, um especialista 

neutro, designado pelo Banco Mundial, deve ser incumbido de levar a efeito o julgamento 

(TRATADO DAS ÁGUAS INDUS, 1960).  

Embora a duração de sua vigência não tenha sido estipulada, o artigo 12º 

estabelece que suas disposições permanecerão em vigor até que sejam rescindidas por um 

outro documento devidamente ratificado, concluído para esse fim entre os dois governos. 

Ademais, permite que as provisões dispostas no acordo bilateral sejam modificadas mediante 

mútuo consentimento (TRATADO DAS ÁGUAS INDUS, 1960). 
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3.2 Aplicação ao longo da história e flexibilidade para tratar novos desafios  

 

Ao longo da história, algumas divergências de interpretação sobre o uso da água 

colocaram à prova o aparato de aclaração de controvérsias do tratado. Todas elas foram 

relacionadas à construção de represas por parte da Índia, a partir de 1970, nos rios Jhelum e 

Chenab, a saber, Salal, Wullar, Baglihar, Nimoo Bazgo e Kishenganga. Nas duas primeiras, 

após objeções de Islamabad, a questão foi resolvida por meio de conversas bilaterais. Para a 

terceira e quarta infraestruturas, dadas as infrutíferas negociações, os casos foram levados 

para a apreciação de especialistas neutros, indicados pelo Banco Mundial, cujas deliberações 

foram deferidas em prol dos pleitos indianos. Em relação ao quinto projeto, o Paquistão 

recorreu à Corte Internacional de Arbitragem, sendo o despacho daquele órgão também de 

parecer favorável ao país vizinho (HUSSAIN, 2017).  

Apesar dessa listagem de circunstâncias conflitantes, assim como de algumas 

críticas, de ambos os lados, de que o tratado não faculta uma divisão equitativa dos recursos 

da bacia (AKHTAR, 2011; SHIDORE, 2020), por meio de minuciosa leitura da bibliografia 

referente ao tema, constata-se que o acordo bilateral é, com muita frequência, reverenciado 

como um dos documentos mais bem-sucedidos de compartilhamento de águas 

transfronteiriças.  

A sua ancianidade e contribuição para a sustentação do diálogo entre dois Estados 

que, de outra forma, estariam absortos em conflitos hídricos, dão sustentação a essa reputação. 

Hussain (2017) e Chaturvedi (2018) lembram que ele foi respeitado, sem qualquer ressalva, 

mesmo durante as guerras entre os dois países, em 196522 e 197123, originadas por razões 

outras que não a água.  

_______________ 
22 Segunda Guerra Indo-Paquistanesa pelo controle da Caxemira, ocorrida entre abril e setembro de 1965. A primeira Guerra Indo-
Paquistanesa pelo controle daquele disputado território foi travada entre 1947 e 1949 (HUSSAIN, 2017).  
23 Conflito estreitamente associado à Guerra de Independência de Bangladesh. Às vezes, também é referido como Guerra Civil Paquistanesa. 
Ao seu fim, o Paquistão Oriental se separou como Estado independente de Bangladesh (JORNADA, 2018).  
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Considerados esses resultados positivos, no ano em o Tratado das Águas Indus 

(1960) completa seu sexagésimo aniversário e diante de uma conjuntura sinalada por um 

crescente hiato hídrico, torna-se imperioso analisar se os termos nele contidos são adequados 

para refletir as realidades contemporâneas, em particular a sua capacidade para lidar com as 

incertezas hidroclimáticas.  

Para sua consecução, é inevitável retornar ao passado e analisar o que balizou a 

redação do arranjo institucional.  

Posto que a água é um insumo imprescindível para a maioria das atividades 

econômicas e sociais, os tomadores de decisão precisam de ferramentas de planejamento que 

estejam assentadas em dados confiáveis, com flexibilidade e abrangência suficientes para 

refletir as consequências mais amplas de seus arbitramentos.  

Em contraposição a essa ideia, cabe salientar que o primeiro dos três princípios 

prescritos pelo mediador - a água da Bacia Indus é suficiente para atender às necessidades de 

ambos os países - corresponde a uma pressuposição acerca das futuras características do ciclo 

hidrológico daquele ecossistema, que substituiu informações não disponíveis, mas que eram 

de fundamental importância para o delineamento dos termos do tratado.  

Na concepção da conciliação harmoniosa dos interesses dos signatários, os 

planejadores basearam as suas determinações nos dados estatísticos da época. Em face disso, 

as alocações de água para cada Estado foram rigidamente fixadas em seus artigos e anexos, 

em termos volumétricos.  

Ao ser estabelecido que uma certa quantidade de água escoaria pela Bacia Indus, 

de forma ininterrupta, inclusive sem alterações qualitativas, deixaram de ser ponderadas 

incertezas, variações hidrológicas e condições extremas originadas por fenômenos climáticos, 

bem como as suas correlações com as necessidades futuras de suprimento de água derivadas 

das transformações socioeconômicas de cada país.  
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O documento não indica nenhuma estratégia de resposta para períodos de escassez 

de água ou ocorrências de sua provisão em excesso ou irregular no tempo. Em outras 

palavras, na produção do tratado não foi ordenado um plano B, preventivo ou alternativo, 

capaz de orientar medidas adaptativas às inconstâncias da situação inicial, prejudiciais ao 

funcionamento da convenção sobre a água.  

Em 1960, quando o tratado foi concluído, a percepção era a de que ele tinha 

resolvido o trato dos assuntos hídricos entre Índia e Paquistão de forma permanente 

(BLACK 24, 1960 apud HUSSAIN, 2017).  

Nas últimas duas décadas, entretanto, em função da imprevisibilidade e 

volatilidade da vazão dos rios, sobretudo a Índia vem intensificando o armazenamento das 

águas da Bacia Indus, de modo a afiançar a continuidade de sua fluência para satisfazer as 

atividades de sua população. O Paquistão estima que o número de instalações hídricas 

indianas na parte ocidental da bacia, as quais encontram-se em diferentes estágios de projeto 

ou construção, é superior a cem (HUSSAIN, 2017). Baseado nesse dado, acusa a Índia de 

regular o volume dos fluxos fluviais transfronteiriços, comprometendo o regime dos rios dos 

quais recebe suas águas superficiais.  

Briscoe (2010) afirma que quando as plantas hidroelétricas estiverem concluídas, 

a Índia, por sua localização a montante, terá a capacidade de infringir severos danos aos 

residentes paquistaneses, a jusante. De modo similar, o Committee on Foreign Relations 

United States Senate (2011), por meio de seu endereço eletrônico25, publicou relatório, no 

qual aponta que o número de represas em construção pela Índia representa uma fonte 

significante de tensão bilateral para a região.  

Em sentido oposto a essas colocações, a narrativa da Índia é a de que a redução do 

fluxo de água para o Paquistão, que ocorre de tempos em tempos, não é resultado de desvios, 

_______________ 
24 BLACK, Eugene.The Indus: A Moral for Nations. The NewYork Times [1960]. 
25 http://www.foreign.senate.gov 
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uso de quantidades superiores à parcela a ela atribuída ou qualquer violação do tratado, mas 

sim do retrocesso das geleiras que alimentam os rios, resultante das mudanças climáticas 

(HUSSAIN, 2017). E, complementando as respostas para as acusações paquistanesas, 

afirmam que os problemas de água do país vizinho emanam de sua má gestão dos recursos 

hídricos (CHELLANEY, 2013).  

Esse jogo de interlocuções indica que as preocupações de segurança de indianos e 

paquistaneses vêm sendo, cada vez mais, vinculadas ao uso das águas. Voltando às 

concepções iniciais do acordo, percebe-se que as restrições na oferta de água e as visões 

nacionalistas sobre sua utilização estão tornando a argumentação sobre direitos e necessidades 

mais acalorada e, em sentido oposto ao terceiro princípio formulado pelo Banco Mundial, 

convertendo a água em importante instrumento de influência política.   

Nessa conjuntura, em novembro de 2016, o Primeiro-Ministro da Índia, Narendra 

Modi, submetido a uma pressão popular por maior oferta de água, ao se dirigir aos 

agricultores de Punjab26, prometeu pôr fim ao acordo. Por meio de forte refutação, o 

Paquistão classificou a ameaça de revogação do tratado por parte de Nova Delhi como um ato 

de guerra (QURESHI, 2017). 

Sobre a declaração da autoridade indiana, releva mencionar que o tratado não 

contém disposição para a sua suspensão de forma unilateral. De outro modo, como já 

mencionado, o artigo 12º estabelece que a rescisão somente poderá ser efetivada por 

intermédio de outro documento devidamente ratificado pelos dois governos.  

Considerando essa possibilidade, Chellaney (2013) e Hussain (2017) lembram 

que, segundo o artigo 62 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969), uma 

parte pode invocar uma mudança fundamental de circunstâncias para retirar-se de um tratado, 

_______________ 
26 Estado no noroeste da Índia. O nome Punjab é composto por duas palavras Punj (Cinco) + Aab (Água), ou seja, terra de cinco rios - Sutlej, 
Beas, Ravi, Chenab e Jhelum. Após a partição do Subcontinente Indiano, somente os rios Sutlej, Ravi e Beas passaram a fluir no Punjab 
indiano. Os outros dois rios estão agora no estado de mesmo nome, situado no Paquistão. A agricultura é a base de sua economia. Além de 
ser a principal região produtora de trigo, contribui com cerca de dois terços do total de grãos alimentares produzidos, sendo, assim, 
fundamental para a segurança alimentar da Índia. Disponível em: https://punjab.gov.in/ 
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até mesmo na ausência de disposição expressa, caso esta venha a comprometer a base 

essencial do consentimento ou transformar radicalmente a extensão das obrigações ainda a 

serem cumpridas.  

Em complemento à colocação dos autores, é oportuno considerar que a história já 

forneceu inúmeros exemplos de que um consentimento formal manifestado em um 

instrumento legal de duração indefinida não significa, necessariamente, que ele seja 

permanente.  

Nesta fase do trabalho, há que verificar se os efeitos das mudanças climáticas 

sobre a Bacia Indus, por si só ou combinados com outros fatores, constituem uma mudança 

fundamental de circunstâncias capaz de minar a base essencial do consentimento prévio dos 

Estados-Membros do tratado.  
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4 AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O TRATADO DAS ÁGUAS INDU S 
 
  

No processo de análise dos desafios impostos pelas mudanças climáticas sobre a 

Bacia Indus e, por consequência, sobre o tratado, é preciso que sejam compreendidos o seu 

significado, as evidências que comprovam a sua existência e as ramificações deste fenômeno 

com a água e os aspectos sociais e econômicos de Índia e Paquistão. 

De acordo com o IPCC (2007), mudança climática é uma variação 

estatisticamente significante em um parâmetro climático médio, que persiste por um extenso 

período, tipicamente por décadas ou mais tempo, e que pode ser causada por processos 

naturais ou por atividade humana.  

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas-UNFCCC27 

(1992) apresenta o termo como as alterações ocorridas no clima, atribuídas, diretamente ou 

indiretamente, à atividade humana, que modificam a composição da atmosfera, em adição à 

variabilidade climática natural observada e comparada ao longo do tempo. 

Uma leitura mais atenta mostra que as duas expressões diferem, basicamente, no 

realce que as entidades atribuem ao papel da humanidade de fomentar as mudanças 

climáticas. Essa particularidade serve para esclarecer que a comunidade científica não é 

unânime em estabelecer o nível de participação da atividade humana no processo. Esse tópico 

não será objeto de estudo desta dissertação, a qual irá considerar os efeitos das modificações 

nas propriedades estatísticas do sistema climático28 sobre a gestão da água da Bacia Indus, 

sem, no entanto, abordar as causas que dão origem ao fenômeno. 

Outro ponto que merece ser destacado é que o conceito de mudanças climáticas é 

diferente de aquecimento global, embora, em muitas ocasiões, este seja empregado no lugar 

_______________ 
27 A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (em inglês, United Nations Framework Convention on Climate 
Change) tem o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência 
humana perigosa no sistema climático. Disponível em: https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas 
28 O sistema climático é composto pela atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera e biosfera, incluindo as inúmeras interações entre cada um 
desses elementos. Ele evolui ao longo do tempo, sob a influência de suas dinâmicas internas e de fatores externos. Entre os últimos, listam-se 
as erupções vulcânicas, as variações da radiação solar, ou os impactos humanos sobre o uso e ocupação da terra e a concentração de gases da 
atmosfera (IPCC, 2013).  



25 

daquele. Aquecimento global faz referência aos aumentos na temperatura da superfície 

terrestre e do ar ao longo de 30 anos (IPCC, 2018), enquanto as mudanças climáticas 

abrangem não somente o último efeito, mas também um amplo espectro de alterações em 

andamento em nosso planeta.  

 

4.1 As evidências científicas das mudanças climáticas  

  

Apesar de haver controvérsias centradas na origem das mudanças climáticas, 

existe um fundamentado e legítimo consenso de que essa manifestação da natureza é real. 

Evidências apresentadas no Quinto Relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações 

Climáticas (2014) não deixam dúvidas de que o planeta está sendo influenciado por esse 

fenômeno. Dentre os dados disponibilizados no documento, merecem ser sublinhados:  

 [...] O aquecimento no sistema climático é inequívoco e, desde a década de 1950, 
muitas das mudanças observadas foram sem precedentes [...] Cada uma das últimas 
três décadas foi, sucessivamente, mais quente na superfície da Terra do que em 
qualquer outra anterior, desde 1850 [...] O período de 1983 a 2012 foi, 
provavelmente, o intervalo de 30 anos mais quente dos últimos 1.400 anos no 
hemisfério norte [...] Os dados de temperatura da superfície terrestre e do oceano 
combinados, calculados a partir de uma tendência linear, mostram um aquecimento 
médio de 0,85°C, no período de 1880 a 2012 [...] Alterações em fenômenos 
meteorológicos extremos foram observadas desde 1950, como diminuição de 
temperaturas frias extremas, aumento de temperaturas quentes extremas, maior 
número de chuvas intensas em várias regiões e elevação dos níveis máximos do mar 
[...] A mudança na temperatura média da superfície da Terra, para o período de 2016 
a 2035, em relação ao de 1986 a 2005, deverá estar situada na faixa de 0,3°C a 0,7°C 
[...] Quando comparada com o período compreendido entre 1850 e 1900, as 
projeções indicam que, até o final do século XXI, entre os anos 2081 e 2100, a 
temperatura global da superfície provavelmente será 1,5°C mais alta [...] (Painel 
Intergovernamental sobre Alterações Climáticas-IPCC, 2014, p. 5-14 passim).  

  

A análise abrangente das variáveis climáticas globais fornece uma contribuição 

prática para a gestão de recursos. Nesse sentido, o IPCC (2018) publicou um relatório especial 

sobre os impactos do aquecimento global de 1,5°C, concluindo que, limitar o aumento da 

temperatura média nesse valor, exigiria mudanças rápidas, profundas e sem precedentes em 

todos os aspectos da sociedade, incluindo o manejo da terra, uso da energia e modo de vida 

nas cidades.   
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Há, portanto, registros científicos e estatísticos comprobatórios de que os 

parâmetros climáticos contemporâneos diferem dos observados há sessenta anos. Mais que 

isso, os dados indicam que pontos cruciais podem ter sido atingidos ou até mesmo 

ultrapassados, levando a mudanças irreversíveis nos principais ecossistemas do planeta. 

O Índice Global de Risco Climático (CRI), elaborado pelo Germanwatch29 

(2020), utiliza elementos socioeconômicos, dentre eles, prejuízos financeiros e fatalidades, 

para demonstrar o nível de exposição de um país aos severos e cada vez mais frequentes 

eventos climáticos extremos. Ele mostra que os Estados-Membros do tratado são, 

particularmente, vulneráveis a secas, inundações, fortes chuvas, deslizamentos de terra e 

maior intensidade dos ventos. A avaliação da Índia por esse indicador vem piorando ao longo 

dos anos. Entre 2017 e 2020, por exemplo, ela passou do 14º para o 5º lugar, na escala global 

de riscos. No relatório de 2020, o Paquistão, um dos países mais áridos e propensos a ser 

influenciado pelo sistema clima no mundo, é classificado como contumaz partícipe da lista 

anual dos mais afetados por esses fenômenos. 

   

4.2 A conexão do clima com a água 

 

Dado que o ciclo da água30 está diretamente ligado ao sistema clima, os recursos 

fluviais são vulneráveis e gravemente afetados pelas mudanças climáticas, com as mais 

diversas decorrências para as sociedades e os ecossistemas.  

O Quarto Relatório de Avaliação do IPCC (2007) ressalta que os efeitos 

climáticos sobre os componentes dos sistemas de água doce incluem impactos em sua 

quantidade, qualidade e temporalidade. Para a análise deste trabalho, consideração especial 

será atribuída à fusão generalizada do gelo. 

_______________ 
29 Organização Não-Governamental (ONG) dedicada a analisar o comércio mundial, segurança alimentar, proteção e adaptação ao clima, 
sustentabilidade e financiamento da cooperação para o desenvolvimento. No segmento dedicado ao clima, observa e analisa onde e como têm 
ocorrido os principais danos ambientais ao longo dos últimos anos, em especial os relacionados a fenômenos bruscos e de consequências 
violentas, como inundações, tufões e ondas de calor. Disponível em: https://germanwatch.org/en/mission-statement 
30 Existe uma relação íntima entre água e clima: o movimento da água por gravidade, juntamente com os processos de evaporação e 
condensação, ajudam a impulsionar os ciclos biogequímicos da Terra e a regular seu clima (CHELLANEY, 2013). 
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É interessante observar que alterações aparentemente pequenas em um dos fatores 

da conexão clima-água-ecossistema ocasionam grandes consequências sobre os demais. Um 

aumento modesto da temperatura de 1°C a 2°C, em regiões montanhosas cobertas por 

glaciares ou neve, altera drasticamente o volume de água derretido.  

Para exemplificar essa situação, o escoamento do verão nas bacias alimentadas 

por geleiras de elevada altitude mostra correlação positiva significativa com as temperaturas. 

O acréscimo na temperatura de 1°C provoca um aumento de 17% no fluxo de água derretida. 

Sob outra perspectiva, temperatura e escoamento estão inversamente relacionados nas 

coberturas de neve, em média altitude. Para esse caso, a adição de 2°C resulta em uma 

redução da escoadura de cerca de 18% (ARCHER; FOWLER, 2005).   

Segundo as projeções, as perdas de massa generalizadas das geleiras e as reduções 

na cobertura de neve das montanhas serão aceleradas durante o século XXI (ARCHER; 

FOWLER, 2005).   

Corroborando com a teoria da interconectividade dos sistemas, como as geleiras e 

a neve representam uma fonte importante de suprimento de água para a alimentação dos rios, 

o impacto das mudanças climáticas na hidrologia tem repercussões significativas não apenas 

nas partes mais elevadas do relevo, mas, principalmente, nas regiões de baixa altitude, a 

jusante.  

Desperta curiosidade, ainda, o fato de que o derretimento glacial produza dois 

efeitos opostos, quais sejam, alagamentos e secas. Estima-se que esse fenômeno cause, 

inicialmente, um aumento no nível dos rios nas próximas décadas, o que levará a uma maior 

incidência de inundações e deslizamentos de terra. No entanto, a longo prazo, à medida que o 

volume de gelo armazenado há milhares de anos nas montanhas diminua, pode-se esperar 

uma redução no escoamento da água e, portanto, nos fluxos fluviais (IPCC, 2001). 
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Baseado nesse contexto, afirma-se que a sazonalidade das vazões dos rios 

influencia a disponibilidade hídrica. Por isso, em um sistema fluvial compartilhado por 

Estados dependentes em alto grau dos recursos originados das montanhas, o conhecimento da 

real dinâmica dos regimes hidrológicos é fundamental para o estabelecimento de critérios de 

outorga de uso da água. 

  

4.3 As mudanças climáticas e a Bacia Indus 

 

A distribuição espacial e temporal da água e seu movimento são cruciais para o 

conhecimento das repercussões do sistema clima.  

De forma simples e resumida, Ojeh31 (2006, citado por FAO, 2011) descreve a 

Bacia Indus como um elo entre dois grandes reservatórios naturais: a neve e as geleiras das 

montanhas e as águas subterrâneas contidas no aluvião nas planícies da Bacia Indus. 

De acordo com Archer e Fowler (2005), os rios que a compõem são alimentados 

por uma fonte principal, um regime nival, dependente do derretimento da neve, em altitudes 

médias; um regime glacial, com o fluxo ditado pelas temperaturas do verão, em altitudes 

muito altas; e um regime de chuvas, principalmente durante a estação das monções32, que 

predomina sobre as planícies, mas com quantidades totais muito reduzidas, quando 

comparadas com as produzidas pelas outras duas. A descarga processada pela neve e pelos 

glaciares corresponde a 151% da total gerada naturalmente nas áreas planas (IMMERZEEL et 

al., 2010).  

A caracterização topográfica do ecossistema em estudo e as motrizes principais 

formadoras de seu fluxo mostram que o significado hidrológico das formações montanhosas 

da Bacia Indus é muito alto. Em virtude disso, a água, em seu estado sólido, das montanhas 

_______________ 
31 OJEH, E. Hydrology of the Indus Basin (Pakistan) [2006]. 
32 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2004) conceitua monções como ventos que, em função das diferenças térmicas 
entre áreas de terra e água e de mudanças nas localizações dos centros de alta e baixa pressão, sopram, seguidamente, para a costa durante o 
verão, e para o alto mar durante o inverno.  
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escassamente habitadas, a montante, é essencial para as planícies semiáridas densamente 

povoadas, a jusante, que, com seu extenso sistema de irrigação, estão na linha de frente das 

mudanças climáticas.  

Por esses fundamentos, o Himalaia, o Karakoram e o Hindukush, nascentes dos 

seis grandes rios que formam esse sistema fluvial, são chamados de "torres de água da Ásia"           

e a região em que se localizam é conhecida como "terceiro polo", por conter a maior 

concentração de água no estado sólido fora dos polos norte e sul (SHARMA et al., 2020).  

O IPCC (2007) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente-

PNUMA33 (2009) relatam que as geleiras no Himalaia estão se retraindo mais rapidamente do 

que em qualquer outra parte do mundo. O Projeto Global de Medições de Gelo Terrestre do 

Espaço (GLIMS34) também registra uma diminuição consistente da extensão dessa fonte de 

suprimento de água para os rios da Bacia Indus (KARGEL, 2005).  

As análises dos dados do rio Indus, entre 1962 e 2014, mostraram uma diminuição 

de 5% nas magnitudes de seus fluxos. As projeções indicam que as ameaças relacionadas às 

mudanças climáticas podem reduzir o escoamento dos rios da bacia hidrográfica entre 30% e 

40% ao longo do século XXI (QAMAR et al, 2019). 

Quando os sistemas hídricos enfrentam taxas de mudanças sem precedentes, a 

insegurança no planejamento das atividades humanas torna-se compreensível, sobretudo as 

relacionadas com o encadeamento Água-Energia-Alimentos. 

  

4.4 As mudanças climáticas e o nexo Water-Energy-Food  

  

A segurança alimentar e energética de um Estado é importante à luz das mudanças 

_______________ 
33Estabelecido em 1972, o PNUMA (em inglês, United Nations Environment Programme-UNEP) tem entre seus principais objetivos manter 
o estado do meio ambiente global sob contínuo monitoramento, alertar povos e nações sobre problemas e ameaças ao meio ambiente, e 
recomendar medidas para melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os recursos e serviços ambientais das gerações 
futuras. Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/pnuma/ 
34 O Projeto Global de Medições de Gelo Terrestre do Espaço (em inglês, Global Land Ice Measurements from Space-GLIMS) é um projeto 
internacional para o monitoramento das geleiras de todo o planeta, por meio de imagens de sensoriamento remoto. A sua missão é 
estabelecer um inventário global do gelo da superfície da Terra e permitir a comparação de dados, o entendimento das causas das mudanças e 
seus efeitos. Disponível em: https://www.glims.org/About/ 
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climáticas, devido à centralidade da água em seu processo de governança. Como parte da 

análise da atuação do clima sobre os principais sistemas socioeconômicos de Índia e 

Paquistão, será utilizado o nexo35 WEF, conceito que descreve a natureza complexa e inter-

relacionada dos sistemas globais de recursos, dos quais os países são dependentes para 

alcançar seus objetivos de desenvolvimento.  

A FAO36 (2014) explica que há uma intrínseca conexão entre água, energia e 

alimentos, ao qual chama de nexo WEF, sigla originada a partir das letras iniciais das palavras 

da língua inglesa Water-Energy-Food. A agricultura responde por 70% das retiradas globais 

de água doce da natureza, o que a torna a maior usuária desse recurso dentre todos os setores. 

A água é empregada no cultivo agrícola e para produzir, transportar e utilizar todas as formas 

de energia. Ao mesmo tempo, a cadeia de produção e fornecimento de alimentos consome 

cerca de 30% do total da energia global. Finalmente, a energia é necessária para produzir e 

distribuir alimentos, além de extrair, bombear, transportar e tratar a água.  

Índia e Paquistão compartilham muitos fatores relacionados ao nexo WEF. 

Ambos possuem milhões de cidadãos sem acesso a seus três elementos constitutivos, uma 

demanda crescente por cada um deles, necessidades de grandes investimentos em 

desenvolvimento de infraestruturas nos rios por eles partilhados e um tratado que, embora em 

seu título, em inglês, Indus Waters Treaty, conste apenas a primeira das três letras desse elo, 

W, ele tem ramificações profundas nas outras duas.  

Os indicadores desse nexo de importância estratégica revelam o grau de exposição 

de uma economia ao sistema clima, bem como a sua capacidade de diversificação para fazer 

frente a seus impactos negativos. A Bacia Indus, maior sistema de irrigação do globo              

(SHIDORE, 2020), ao alimentar uma população em expansão e produzir uma variedade de 

culturas não alimentares, como algodão e borracha, em uma maneira produtiva cada vez 

_______________ 
35Conexão ou ligação entre duas ou mais coisas, vínculo, união. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/ 
portugues-brasileiro/nexo 
36 Disponível em http://www.fao.org/3/a-bl496e.pdf  
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maior, confirma a posição da agricultura como a principal usufrutuária de água doce do 

mundo, responsável por mais de 90% das demandas daquele sistema fluvial (LAGHARI et 

al., 2012). 

Da análise do relatório do Departamento de Estatísticas do Governo do Paquistão 

(2020), é possível constatar o elevado grau de participação da agricultura na economia do 

país, assim como sua forte dependência por recursos hídricos do Indus. Aproximadamente 

93% da produção agrícola paquistanesa advém da irrigação, sendo toda a água proveniente de 

barragens construídas ao longo dos rios. Além de alimentar a população, ela contribui com 

24% do Produto Interno Bruto-PIB37, responde por metade da força de trabalho empregada e é 

a maior fonte de receita cambial do Estado. Em virtude disso, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI38, 2015) aponta que a taxa de intensidade da água daquele país - a 

quantidade de água, em metros cúbicos, usada por unidade de PIB - é a mais alta do mundo. 

Dito de outra maneira, nenhuma outra economia consome mais recursos hídricos do que a do 

Paquistão. 

O sítio internet do Governo da Índia39 (2017) também fornece muitas indicações 

do envolvimento da agricultura no modo de vida de sua população. O país ocupa o 2º lugar na 

produção agrícola mundial e esse setor primário é o meio de sustentação de cerca de dois 

terços de sua força de trabalho.  

É amplamente conhecido que, ao longo dos anos, a agricultura emergiu como uma 

das principais prioridades do governo indiano. Várias medidas foram promulgadas para 

melhorar a produtividade das terras e o padrão de vida de milhões de agricultores.  

No momento da assinatura do Tratado das Águas Indus (1960), a receita dessa 

atividade era muito menor do que a de hoje. A principal razão para o aumento está na 
_______________ 
37O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países 
calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php 
38 O FMI (em inglês, International Monetary Fund) é uma agência especializada das Nações Unidas, que foi concebida na conferência de 
Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, em julho de 1944. Trabalha para promover a cooperação monetária global, garantir a 
estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover o alto nível de emprego, o crescimento econômico sustentável e reduzir 
a pobreza em todo o mundo. Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/fmi/ 
39 Disponível em https://www.india.gov.in/topics/agriculture. 
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chamada Revolução Verde, que, na década de 1970, foi responsável por colocar uma área 

adicional sob cultivo, ampliando as instalações de irrigação, fornecendo sementes de melhor 

qualidade e melhorando as técnicas de plantio (ÍNDIA, 2017).  

O investimento no cultivo de produtos agrícolas nas últimas décadas transformou 

as economias irrigadas e a segurança alimentar de indianos e paquistaneses, e serve como 

exemplo para ilustrar a correlação do nexo WEF com as mudanças climáticas.  

A ampliação da agricultura exige uma maior demanda energética para alimentar 

as bombas que extraem águas subterrâneas, ao mesmo tempo em que intensifica o 

esgotamento dos recursos hídricos da Bacia Indus. Por colocarem grande parte da terra 

disponível para cultivo, Índia e Paquistão apresentam níveis elevados de vulnerabilidade ao 

sistema clima, quando comparados com Estados cujas economias possuem matrizes mais 

diversificadas e, portanto, maior capacidade para absorver efeitos atmosféricos adversos.  

Existe um consenso geral de que a manutenção da paz e da estabilidade exige que 

seja mantida a dinâmica do processo de desenvolvimento dos Estados. O crescimento é 

importante para construir resiliência, tornar a cooperação mais atraente e dar esperança às 

populações desfavorecidas (COLLIER, 2004).  

No entanto, é notável que a aplicação da teoria de desenvolvimento e paz é 

dificultada em países cujas economias dependem fortemente de um insumo natural, tão 

afetado adversamente pelas mudanças climáticas.  

Formando uma nova conexão para a água, desta vez com a economia e o bem-

estar social, é oportuno considerar que a incapacidade de se fornecer suprimentos confiáveis e 

ininterruptos de água arrefece o investimento estrangeiro e prejudica a arrecadação de 

recursos por parte do governo, comprometendo a capacidade institucional de prestação de 

serviços essenciais à população e de redução da pobreza.  
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Quando combinado com outros fatores que não os climáticos, o nexo WEF 

submete as cláusulas do Tratado das Águas Indus (1960) a um teste ainda mais severo.  

 

4.5 As mudanças climáticas como elemento multiplicador de ameaças  

 

Como qualquer outro desafio, os efeitos climáticos sobre a segurança hídrica e seu 

enfrentamento diferirão de local para local no globo. Em 2020, por exemplo, estamos 

contemplando distintas estratégias de resposta à rápida e avassaladora propagação do novo 

coronavírus. Só que, diferentemente desta pandemia, os impactos negativos das mudanças no 

sistema clima virão vagarosamente e de forma permanente. Como não há vacina ou bala de 

prata para pôr fim a esse fenômeno, a capacidade de adaptação à ameaça irá depender de 

vários fatores.  

Paralelamente a essa consideração, as mudanças climáticas são vistas como 

elementos multiplicadores de riscos e ameaças, que exacerbam os problemas já existentes, 

incluindo aqueles derivados das características geográficas, aspectos demográficos e 

condições de disponibilidade e utilização da água (MAZO, 2010; FROESE; SCHLLING, 

2019).  

Em relação a esses contextos, é bom lembrar que Índia e Paquistão comungam de 

uma longa lista de fatores com potenciais de serem agravados pelas variáveis introduzidas 

pelo sistema clima. Além das características geográficas e econômicas da Bacia Indus, já 

abordadas em capítulo pretérito, as suas altas taxas de crescimento populacional têm um papel 

preponderante nesse enquadramento.  

Os dados estatísticos disponibilizados pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD40, 2020) mostram que, entre 1960 e 2020, a população da Índia 

triplicou, passando de 450,60 milhões para 1,38 bilhão de habitantes. O número atual 

_______________ 
40

 O PNUD (em inglês, United Nations Development Programme-UNEP) é a agência líder da rede global de desenvolvimento da ONU que 
trabalha, principalmente, pelo combate à pobreza e pelo desenvolvimento humano. Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/pnud/ 
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representa 18% da população mundial, enquanto seu território corresponde a 2,4% da 

superfície terrestre e dispõe de apenas 4% das fontes renováveis de água doce do planeta 

(ÍNDIA, 2012). No Paquistão, para o mesmo período assinalado, em termos proporcionais, o 

crescimento foi ainda maior, dado que a população quintuplicou, passando de 44,99 milhões 

para 220,89 milhões.   

 Dentro desse processo evolutivo, é relevante sublinhar que, há sessenta anos, a dieta 

era diferente da atual existente e as pessoas consumiam menos calorias. Assim, uma menor 

quantidade de água era requerida para a produção de alimentos. A ONU (2015) aponta que 

era necessário um terço do volume de água utilizado atualmente. Hoje, como já há uma alta 

dependência por recursos hídricos por parte da irrigação, Índia e Paquistão têm pouca água 

adicional disponível para aumentar a produção agrícola e alimentar um número crescente de 

habitantes, com novos padrões de vida e hábitos alimentares. Essa limitação afeta a segurança 

alimentar dos Estados e, por consequência, promove um incremento da fome. Os pobres, que 

cultivam terras marginais ao longo dos rios, são particularmente vulneráveis, devido à 

dependência direta da agricultura para sua subsistência e dos desdobramentos provocados 

pelas mudanças climáticas sobre esse setor, que incluem o empobrecimento das culturas, a 

incapacidade de cultivar a terra devido à seca ou alagamento e a erosão e a degradação do 

solo.  

  A rápida urbanização de ambos os Estados, concomitante ao crescimento 

demográfico, também abala fortemente o cenário de suprimento de água, quando 

consideramos que, em relação ao consumo humano, a principal fonte de demanda vem das 

grandes cidades, como bebida e acesso ao saneamento e esgoto. Outro aspecto muito 

difundido sobre esse fenômeno social é que, na dinâmica da organização dos espaços 

territorais internos, ele provoca o aumento do desmatamento, poluição hídrica e outros 
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impactos ambientais que contribuem para o agravamento dos problemas relacionados à oferta 

de água.  

É diante desse contexto que a análise dos dados disponibilizados pela UNDP 

(2020) se torna alarmante. A população urbana da Índia variou de 80,57 milhões, em 1960, 

para 483,1 milhões, em 2020, um aumento de 600%. Para o Paquistão, o fator de acréscimo 

foi de 7,8, já que o salto foi de 9,93 milhões para 77,44 milhões.  

Essas fontes de dados demográficos permitem que especialistas mensurem a 

disponibilidade de água renovável de um país em termos de sua quantidade anual por 

habitante. A UNDP (2020) define estresse hídrico como a disponibilidade de água per capita 

abaixo de 1.700 m³ por ano, enquanto a escassez de água é atingida quando esse número 

decresce de 1.000 m³. Convém salientar que quando o valor é inferior a 2.000 m³ por 

habitante, a situação já passa a atuar como séria restrição ao desenvolvimento socioeconômico 

e à proteção ambiental. 

 Sobre esses parâmetros, é importante registrar que o estresse hídrico é, na 

verdade, uma ponte para a escassez de água. O desenfreado crescimento populacional e a 

derivada urbanização mal planejada fazem com que Índia e Paquistão caminhem de uma 

situação de estresse de água para outra caracterizada como sendo de escassez de água.  

Essa preocupação está registrada na Política Nacional de Água do Paquistão 

(2018), que esclarece que a disponibilidade anual de água per capita do país declinou de 5.260 

m³. em 1951, para 1000 m³, em 2016. A quantidade deverá continuar decrescendo, podendo 

atingir 860 m³ por volta de 2025, marcando a transição de um país estressado pela água para 

com escassez de água. Em decorrência dessa realidade, o FMI (2015) posicionou o Paquistão 

em quarto lugar na lista de países que enfrentam crise hídrica aguda e, segundo as projeções, 

ele irá se tornar o mais estressado até 2040.  
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A Índia também está entre os mais afetados pela diferença entre a oferta e a 

demanda hídrica. Em 1950, fornecia de 3.000 a 4.000 m³ de água para cada pessoa. Em 2019, 

esse número caiu para cerca de 1.000 m³ (BANCO MUNDIAL, 2019).  

Considerando as colocações do capítulo anterior, depreende-se que o estresse 

hídrico irá se intensificar à proporção que o degelo acelerado das geleiras, os ciclos de secas e 

inundações e a degradação dos rios da bacia restrinjam a disponibilidade de água em termos 

quantitativos e qualitativos. 

Para Chellaney (2013), esse aspecto tende a fomentar um crescente 

descontentamento popular e violentas disputas internas pela água. Citando a formação de um 

efeito dominó para eventos desencadeados de dentro para fora dos Estados, ele conclui que, se 

dois países instáveis internamente são vizinhos e compartilham recursos de uma bacia 

transfronteiriça, o potencial de que uma parte interrompa o suprimento da outra e comprometa 

a estabilidade regional é alta.  

A história de desconfiança entre Estados e a debilidade das instituições 

responsáveis pela ordenação dos recursos e solução de conflitos são, de igual modo, vistos 

como elementos capazes de avigorar as repercussões dos efeitos das mudanças climáticas 

sobre a segurança da água (ONU, 2012). 

 Afinado com esses apontamentos, Chellaney (2013) observa que para que um 

Estado passe a gerenciar o uso da água de uma nova maneira, diante de padrões climáticos 

jamais vivenciados anteriormente, ele não apenas precisará entender e detectar como o 

sistema hídrico está se transformando, mas o próprio governo em si deverá ser adaptável. 

 Indubitavelmente, um bom relacionamento político é imprescindível para a 

edificação de uma colaboração genuína voltada para a exploração coparticipada dos recursos 

da bacia, cujas ramificações extrapolam a mera partição de águas entre Estados.  
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Entretanto, ao levar em consideração essa perspectiva, é importante situar que a 

rivalidade entre Índia e Paquistão é, reconhecidamente, uma das mais perigosas do globo, 

com vários elementos de risco expostos simultaneamente, incluindo uma fronteira terrestre 

comum, a posse de artefatos nucleares, uma disputa territorial não resolvida pela Caxemira e a 

prática de terrorismo, aspectos que dificultam o promissor processo evolutivo e de adaptação 

citado pelo autor.  

Na análise da exacerbação de ameaças em função dos impactos negativos do 

sistema clima, atenção especial deve ser conferida à Caxemira. Isto porque, apesar de décadas 

de negociações multilaterais e bilaterais, a questão permanece controversa, sendo essa região, 

para muitos especialistas, a principal fonte de apreensão em relação à temática dos recursos 

hídricos compartilhados entre Índia e Paquistão nos dias de hoje.  

De acordo com Hussain (2017), a disputa pelo território montanhoso e o trato da 

distribuição das águas da Bacia Indus são interdependentes e inseparáveis. O autor explica 

que, até há pouco tempo, o Paquistão considerava a água do sistema Indus secundária à 

Caxemira. Mas, recentemente, com o debate sobre as mudanças climáticas e as disputas 

geopolíticas sobre a propriedade de escassos recursos hídricos, um forte vínculo Indus-

Caxemira foi assentado.  

Para Shidore (2020), os efeitos das mudanças climáticas agem para avolumar as 

tensões crescentes manifestadas não só pela Caxemira, mas também pelo terrorismo. Segundo 

ele, o papel da água adquiriu um novo destaque após o ataque de supostos militantes apoiados 

pelo Paquistão em um acampamento do exército indiano em Uri, Caxemira, em setembro de 

2016. Em reação ao evento, o Primeiro Ministro da Índia afirmou que “sangue e água não 

podem fluir juntos ao mesmo tempo nas águas do Indus” (INDIAN EXPRESS, 2016 apud 

SHIDORE, 2020).  
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Em fevereiro de 2019, o Ministro de Recursos Hídricos da Índia, Nitin Gadkari, 

reiterou esse sentimento de rancor, após atribuir a autoria do atentado suicida ocorrido no 

distrito de Pulwama, Caxemira, à organização terrorista Jaish-e-Mohammed, sediada no 

Paquistão (SHIDORE, 2020).  

No atual contexto, a assimilação pela Índia dos diversos aspectos concernentes ao 

crescimento populacional, ritmo de urbanização, estresse hídrico, território da Caxemira e 

terrorismo a fazem crer que a pressão conjunta desses elementos sobre um recurso finito e 

sujeito às variações das propriedades atmosféricas irá aumentar ainda mais.  

Para aquele Estado, a resposta para as adversidades não está na revogação do 

tratado, mas sim no aproveitamento de sua vantagem geopolítica como ribeirinho a montante, 

a qual lhe proporciona a superexploração dos rios, por meio da construção de estruturas 

capazes de ofertar água a qualquer tempo, como comentado anteriormente. 

Ainda sobre esse propósito, colocando em segundo plano a análise jurídica da 

Convenção de Viena sobre os Tratados (1969), e concentrando-se apenas na dimensão 

política, Hussain (2017) afirma que a Índia é hesitante em tornar o tratado sem efeito em face 

da preocupação com a condenação de tal atitude por parte da comunidade internacional, 

sobretudo dos Estados Unidos da América e da Europa. Em adição, advoga que outros países 

com os quais ratificou acordos similares, como Nepal41 e Bangladesh42, também possam ter a 

relação de confiança comprometida em relação aos indianos.   

Chaturverdi (2017) descreve que o Paquistão, apesar de seus protestos mais 

frequentes, não deseja o fim do tratado, em função das vulnerabilidades internas, que, em boa 

medida, são provindas do desregramento do uso da própria água a que tem direito.    

 
_______________ 
41 Índia e Nepal assinaram o Tratado Mahakali, em 12 de fevereiro de 1996. O objetivo do acordo é o desenvolvimento integrado do rio que 
dá nome ao tratado e a implementação do projeto binacional Pacheshwar, primariamente voltado para a produção de energia e suprimento de 
água para os sistemas de irrigação de ambos os Estados-Membros. Disponível em: http://mowr.gov/international-cooperation/bilateral-
cooperation-with-neighbouring-countries/india-nepal-cooperation. 
42 Índia e Bangladesh assinaram o tratado de compartilhamento das águas dos rios Ganga e Ganges, em 12 de dezembro de 1996. Disponível 
em: http://mowr.gov.in/international-cooperation/bilateral-cooperation-with-neighbouring-countries/indo-bangladesh-cooperation. 
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4.6 Análise crítica do tratado à luz das mudanças climáticas 

 

Para os Estados que compartilham recursos hídricos transfronteiriços, os efeitos 

das mudanças climáticas dependerão, sobretudo, do tratado de cooperação aos quais estão 

submetidos (CHELLANEY, 2017). Nax (2016) e Qamar et al. (2019) corroboram com esse 

ponto de vista, complementando que as medidas de adaptação às atuais e futuras condições 

atmosféricas desempenharão um papel tão crítico na gestão da água nas próximas décadas, 

que exigirão a reforma das estruturas legais, regulamentares e institucionais que ora governam 

a alocação, o uso e a qualidade dos recursos hídricos transfronteiriços.  

Para a instituição de medidas viabilizadoras ao Tratado das Águas Indus (1960), 

após a análise de textos e documentos sobre o assunto, é possível constatar a existência de 

duas escolas de pensamento. A primeira defende a elaboração de um novo tratado, que 

substitua, de forma integral, o documento ora vigente. A segunda indica a realização de 

adaptações substanciais aos termos do tratado em vigor, particularmente a interpelação das 

variações dos fluxos de água resultantes das mudanças climáticas, de modo a trazê-lo para as 

necessidades e realidades do presente.  

No julgamento de Hussain (2017) e Verghese (2005), a anulação do acordo 

bilateral seria um passo imprudente e uma receita para o desastre, já que poderia acirrar as 

tensões políticas entre Índia e Paquistão e tornar-se mais perigosa do que a própria disputa 

pela Caxemira.  

Os autores lembram que foi necessária quase uma década de sérias e difíceis 

negociações entre os dois Estados e a assistência de uma terceira parte, na figura do Banco 

Mundial, para que a ratificação do tratado fosse alcançada e que, para uma próxima vez, não 

será mais possível alcançar um acordo, especialmente porque os países terão que renunciar 

alguns de seus direitos sobre os rios, o que, certamente, não o farão, sob nenhuma 

circunstância. De fato, a relativa benevolência do ribeirinho superior em relação ao inferior 
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torna-se mais difícil de ser repetida em uma era de estresse hídrico e de acentuada competição 

entre os Estados por recursos limitados. 

Para ambos os estudiosos do assunto, a melhor tomada de decisão seria continuar 

com o tratado e concluir um protocolo conjunto, ao qual chamam de Indus II, que preencha a 

lacuna existente em seus dispositivos sobre as variações nos fluxos de água decorrentes das 

mudanças climáticas. Essa solução poderia, inclusive, atrair a participação de instituições 

financeiras internacionais e, eventualmente, o próprio Banco Mundial.  

A proposta está alinhada com o artigo 7º do tratado, que preconiza a futura 

cooperação entre as partes, baseada no interesse comum de desenvolvimento dos rios, e no 

artigo 12º, que estabelece que as provisões dispostas no acordo bilateral podem ser 

modificadas mediante o consentimento dos dois governos.  

Discordando dessa abordagem, em diferentes ocasiões, Iyer (200243, 200544 citado 

por HUSSAIN, 2017) argumenta que se uma modificação ao tratado e um novo 

relacionamento entre Índia e Paquistão são necessários, então outro acordo deve ser 

negociado. Em complemento, o autor explica que a simples inserção de adendos ao 

documento vigente não é recomendada, considerando que essa medida, tão logo seja 

executada, proporcionará que inúmeras questões sejam levantadas sobre a coexistência de 

dois divergentes documentos.  

Chellaney (2013) também adere a esse último ponto de vista. Para ele, é 

improvável que um tratado de duração ilimitada por acordo mútuo seja modificado para 

ajudar a criar um ambiente mais equilibrado entre duas partes, porque cada uma delas 

procuraria alterar o pacto em seu benefício. 

Apesar da existência de diferentes linhas de ação, a literatura mostra que existe 

uma vasta concordância sobre a necessidade de atualização de determinadas especificações 

_______________ 
43 IYER, Ramaswamy. Was the Indus Waters Treaty in Trouble? Economic and Political Weekly. v. 37, n. 25, [2002]. 
44 Idem. Indus Treaty: A different view. Economic and Political Weekly. v.40, n.29, [2005]. 
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técnicas e de expansão do escopo do documento para incluir as mudanças climáticas. O 

Tratado das Águas Indus (1960) foi concluído para responder às necessidades de utilização de 

água que Índia e Paquistão apresentavam em 1960. E, de fato, os assuntos da atualidade 

diferem, em grande medida, daqueles vivenciados há sessenta anos. 

Além da escassez de água contemporânea e dos ensinamentos obtidos ao longo do 

tempo, o mundo hoje dispõe de maiores e melhores recursos nos domínios científico e 

tecnológico, nas práticas de gestão de água e na administração de limites fronteiriços, que 

oportunizam aos Estados-Membros do acordo bilateral a criação de novos métodos para o 

aproveitamento conjunto e sustentável das águas da Bacia Indus. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A água representa o elo central que conecta distintos espectros da atividade 

humana. Devido às múltiplas funções que desempenha, o desequilíbrio entre a demanda e a 

oferta desse recurso natural expõe cenários de riscos e vulnerabilidades para as sociedades. 

Esse líquido de inestimável importância estratégica e geopolítica também é o meio pelo qual 

os indivíduos, primeiro e mais intensamente, percebem os efeitos das mudanças climáticas.  

As singularidades da água, associadas à forte dependência dos sistemas 

socioeconômicos de Índia e Paquistão por recursos hídricos, atestam a imperiosa necessidade 

de que a governança dos rios internacionais da Bacia Indus disponha de um mecanismo 

institucional de cooperação, com resiliência para minimizar o potencial de conflito.  

Foi com o propósito de pôr fim às recorrentes contestações sobre o uso da água, 

que indianos e paquistaneses celebraram o Tratado das Águas Indus (1960). A sobrevivência 

do acordo a guerras e disputas territoriais pela Caxemira, o fato de seus signatários poderem 

se beneficiar mutuamente, e respeitar os processos de resolução de controvérsias 

especificados em seus termos devem ser considerados fatores de força do documento. 

À época de sua assinatura, quando a soma das populações dos Estados-Membros 

era inferior a um terço da atual, a água doce era considerada um insumo de infinita 

abundância. Com o passar do tempo, entretanto, restrições significativas de seu suprimento 

passaram a comprometer as atividades de Índia e Paquistão atreladas ao nexo WEF.  

Evidências científicas apontam que essa situação é agravada pelos impactos 

negativos das mudanças climáticas sobre o ciclo hidrológico da região, considerada uma das 

mais vulneráveis do globo a eventos meteorológicos extremos.  

O aumento das taxas de crescimento demográfico, urbanização, demanda 

energética e produção de alimentos, a jusante, e a concomitante redução das reservas 

renováveis de água doce da Bacia Indus, concentradas, sobretudo, na neve e nas geleiras do 
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relevo, a montante, tornam a hidropolítica entre os dois países mais tensa, à proporção que os 

fluxos dos rios passam a ser imprevisíveis.  

O estresse hídrico ora vivenciado por Índia e Paquistão pressiona os limites da 

natureza de fornecimento de água doce para uso humano, convertendo o sistema clima em 

fator de ampliação dos problemas existentes, intra e entre Estados.  

Por todos esses aspectos, a pressuposição de que a água dos rios da Bacia Indus é 

suficiente para o atendimento das necessidades dos dois signatários, que balizou a formulação 

do tratado, vem sendo, cada vez mais, colocada à prova pelo prisma da variabilidade e da 

incerteza hidrológica. E o acordo bilateral não dispõe de qualquer dispositivo capaz de prover 

flexibilidade para responder às adversidades induzidas pelas mudanças climáticas. 

Existe amplo e legítimo consenso de que os cenários climáticos contemporâneos, 

recém-introduzidos na equação da água indo-paquistanesa, exigem um conjunto claro de 

normas, regras, metas e objetivos, que proporcionem uma efetiva delimitação de direitos e 

deveres e adequados mecanismos de monitoramento dos rios.  

Presentemente, por estarem com a atenção voltada para o atendimento de seus 

próprios interesses, a visão entre o que é nacional e coletivo está embaçada. Assim, nos dias 

de hoje, a abordagem da crise hidroclimática pelo tratado é um fator de soma zero, como entre 

tantos outros já enraizados na conturbada relação política entre Índia e Paquistão, em que o 

ganho de um Estado representa a perda do outro. 

Para alguns estudiosos do assunto, as variantes climáticas fornecem motivos 

substanciais para que sejam interpretadas como mudança fundamental nas circunstâncias que 

serviram de base essencial para o consentimento das partes interessadas na ratificação do 

tratado e, por consequência, para a sua dissolução e transformação da exploração dos cursos 

de água internacionais em uma interdependência de soma negativa, na qual todos perdem.  
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Por outro lado, muitos analistas enxergam as mudanças climáticas como 

oportunidade para o estabelecimento de um novo nível de cooperação institucional, seja por 

meio da introdução de medidas viabilizadoras ao tratado em vigor, de modo a trazê-lo para as 

realidades vivenciadas no século XXI, ou da elaboração de um outro documento, que 

substitua o atual. Essa forma de adaptação conjunta aos eventos climáticos está alinhada com 

o espírito de compartilhamento de benefícios mútuos, que alicerçou a escrituração do marco 

legal em uma interdependência de soma positiva, na qual todos ganham.  

Diante dos impactos negativos das alterações nas propriedades do sistema clima, 

qualquer que seja a decisão em relação ao tratado - manutenção de seu status quo, dissolução 

unilateral, substituição integral por outro documento ou elaboração de protocolos adaptativos 

- ela será determinante para a gestão da Bacia Indus, de forma conjunta por Índia e Paquistão.   

 Em face do exposto e como resposta à pergunta da pesquisa - Em que medida o 

Tratado das Águas Indus (1960) se adequa aos efeitos derivados das mudanças climáticas? -, 

chega-se à conclusão de que as mudanças climáticas representam um sério fator de 

dificuldade para a perenidade do acordo, considerando a obsolescência de seus termos para 

regulamentar o compartilhamento de recursos hídricos transfronteiriços entre Estados rivais, à 

luz do novo quadro hidroclimático que se formou. Especialmente por seu papel de exacerbar 

ameaças nos planos político, econômico e social das partes interessadas, esse fenômeno da 

natureza pode ser considerado como um dos maiores desafios já enfrentados por esse 

mecanismo de cooperação e de prevenção de conflitos hídricos, ao logo de seus sessenta anos.  

Dessa forma, espera-se que as análises e os esclarecimentos apresentados neste 

trabalho possam subsidiar a elaboração de pesquisas correlatas, que venham a contribuir para 

o entendimento das medidas de natureza internacional necessárias para a promoção da 

conciliação de interesses de Estados por recursos hídricos transnacionais, principalmente entre 

o Brasil e os países vizinhos, com os quais compartilha bacias hidrográficas. 
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