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RESUMO 
 

RAMOS, Érika Pires.  Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo Direito 

Internacional.  2011. 150 f.  Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2011. 

 

A presente tese tem como pano de fundo a crescente preocupação com os impactos das 

alterações no meio ambiente global e objetiva a análise da dimensão humana dessas 

mudanças, que emergem do cenário de insegurança, riscos e incertezas acentuado com o 

recente debate internacional sobre mudanças climáticas.  A ocorrência cada vez mais 

frequente de desastres ambientais e a progressiva degradação de recursos ambientais 

essenciais, comprometendo gravemente a vida e a segurança de indivíduos, grupos e 

comunidades inteiras em todo o mundo, a ponto de inviabilizar a sobrevivência em seus locais 

de origem, ensejam novas situações jurídicas que precisam ser reguladas pelo Direito 

Internacional.  Nesse contexto, dois pontos centrais conduzem o presente estudo: a 

emergência de uma nova categoria de pessoas na ordem internacional e a ausência de 

proteção jurídica pelos instrumentos internacionais vigentes.  As dificuldades em torno do 

consenso sobre uma definição jurídica e a natureza do regime de proteção, tomando-se como 

base as normas vigentes de Direito Internacional dos Refugiados, de Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e do Direito Internacional do Meio Ambiente, deixam à mostra as 

limitações do Direito Internacional Público atual para conferir um tratamento adequado à 

complexidade do problema em questão. Nesse sentido, uma resposta internacional adequada 

exige, de um lado, o reconhecimento do status jurídico próprio para a nova categoria; de 

outro, a construção de estratégias de prevenção e combate das múltiplas causas que forçam os 

deslocamentos.  Para suprir a lacuna normativa existente propõe-se uma abordagem integrada, 

identificando elementos importantes nos regimes internacionais que possam contribuir para a 

construção de um compromisso global inovador e compatível com a nova dinâmica 

internacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Risco ambiental. Desastres ambientais. Mudança climática. 

Refugiados Ambientais.  Direitos Humanos.  Direito Internacional. 

 

 



ABSTRACT 

 
RAMOS, Érika Pires.  Environmental refugees: in search of recognition by International 

Law.  2011.  150 f.  Thesis (PhD) – School of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

This thesis has as its background the growing concern about the impacts of global 

environmental changes and aims the analysis of the human dimension of these changes, which 

emerge from the scenario of insecurity, risks and uncertainties highlighted with the recent 

international debate on climate change. The increasingly frequent occurrence of 

environmental disasters and a gradual deterioration of essential environmental resources, 

severely compromising the lives and safety of individuals, groups and entire communities 

around the world as to render them unfit for survival in their homes, create new legal 

situations which need to be regulated by International Law. In this context, two central points 

lead this study: the emergence of a new category of people in the international order and the 

absence of legal protection by the international instruments in force. The difficulties 

surrounding the consensus on a legal definition and nature of the regime of protection, taking 

as basis the standards of International Refugee Law, International Law of Human Rights and 

International Law on the Environment show the limitations of current Public International 

Law to give a proper treatment of the complexity of the problem. Accordingly, an appropriate 

international response requires on the one hand, recognition of a special legal status to the 

new category, and second, the construction of strategies to prevent and combat the multiple 

causes that force displacements. To fill the existing normative gap, we propose an integrated 

approach, identifying important elements in the international regimes that can contribute to 

building an innovative global compromise, compatible with the new international dynamics. 

 

KEYWORDS: Environmental risk.  Environmental disasters.  Climate change.  

Environmental refugees.  Human rights.  International law. 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 
 

RAMOS, Érika Pires.  Réfugiés environnementaux: en quête de reconnaissance par le Droit 

International.  2011.  150 f.  Thèse (Doctorat) – Faculté de Droit, Université de São Paulo, 

São Paulo, 2011. 

 

La présente thèse a pour arrière-plan la préoccupation croissante concernant les conséquences 

des altérations de l’environnement global, et a pour objectif l’analyse de la dimension 

humaine de ces changements, qui émergent dans un contexte  d’insécurité, de risques et 

d’incertitudes, mis en évidence lors du récent débat international sur les changements 

climatiques.  Les désastres environnementaux de plus en plus fréquents et la dégradation 

progressive de ressources environnementales essentielles, compromettant gravement la vie et 

la sécurité d’individus, de groupes et de communautés entières à travers le monde, au point de 

rendre impossible la survie dans les lieux dont ils sont originaires, représentent de nouvelles 

situations juridiques qui doivent être réglementées par le Droit International.  Dans ce 

contexte, deux éléments centraux guident  la présente étude: l’émergence d’une nouvelle 

catégorie de personnes dans l’ordre international et l’abscence de protection juridique par les 

instruments internationaux en vigueur.  Les difficutés pour arriver à un consensus déterminant 

une définition juridique et la nature du régime de protection, en prenant comme base les 

normes en vigueur du Droit International des Réfugiés, du Droit International des Droits de 

l’Homme et du Droit International de l’Environnement, mettent au jour les limitations du 

Droit International Public actuel pour traiter de manière adéquate la complexité du problème 

en question.  Dans cette optique, une réponse internationale adaptée exige, d’un côté, la 

reconnaissance d’un statut juridique propre pour la nouvelle catégorie; de l’autre, la 

construction de stratégies de préventions et de lutte contre les multiples causes qui forcent les 

déplacements.  Pour combler la lacune normative existant, une approche intégrée est 

proposée.  Elle identifie les éléments importants dans les régimes internationaux pouvant 

contribuer à la construction d’un compromis global novateur et compatible avec la nouvelle 

dynamique internationale. 

 

MOTS-CLÉS: Risque environnemental.  Désastres environnementaux.  Changement 

climatique.  Réfugiés environnementaux.  Droits de l’Homme.  Droit International. 

 



INTRODUÇÃO 
 

O fenômeno das migrações ambientais é uma realidade indiscutível.  Eventos 

extremos e grandes catástrofes ambientais sempre existiram ao longo da história, obrigando 

indivíduos e grupos a se deslocarem. 

No entanto, as alterações cada vez mais frequentes no ambiente global, 

provocadas ou aceleradas pela ação humana1, em níveis já considerados intoleráveis e 

irreversíveis, têm desafiado as diversas áreas do conhecimento a desenvolver mecanismos 

eficientes para mitigar os impactos ambientais negativos, restaurar o que já foi deteriorado e 

prevenir tanto quanto possível novas ameaças de degradação. 

Ao contrário do que ocorria no passado, quando as ameaças eram pessoais e 

direcionadas a determinados indivíduos e grupos, os novos perigos advindos da sociedade 

globalizada, conhecida como “sociedade de risco”2, não respeitam fronteiras geográficas e 

diferenças políticas, sociais e culturais, eliminando as “zonas de proteção” de outrora. Dentre 

os elementos centrais de identificação da “sociedade de risco”, destacam-se justamente as 

catástrofes ecológicas. 

Assim, os impactos e as pressões sobre o ambiente não se fazem sentir apenas no 

espaço físico mais imediato, podendo atingir indivíduos e grupos e ultrapassar os limites 

territoriais dos Estados.  Exemplo atual e emblemático é o caso dos impactos transfronteiriços 

causados pelas emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e suas consequencias sobre as 

condições ambientais e climáticas, fato que tem mobilizado em torno do tema: os Estados e 

suas organizações locais, regionais e globais; os atores do mercado; a comunidade científica; 

a sociedade civil organizada e a opinião pública3. 

                                                
1 São exemplos de perturbações ambientais: elevação anormal do nível do mar, mudanças drásticas de 
temperatura, terremotos, ciclones, inundações, enchentes e erosão e suas consequências (desabamentos, 
soterramentos), destruição de florestas, desertificação e secas intensas, rompimento de barragens, acidentes 
nucleares e outros tipos de contaminação de contaminação do ambiente. 
2 Construído em 1986 pelo sociólogo alemão Ulrich Beck, o discurso da sociedade de risco continua 
extremamente atual, mantendo o incômodo “sabor amargo de verdade”, conforme já previa o autor à época da 
apresentação de sua obra, que pretendia “tornar visível o futuro que já se anuncia no presente”, mas que acabou 
por se transformar numa “trivial descrição do presente” com o desastre nuclear de Chernobyl, que aconteceu 
naquele mesmo ano (BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade.  São Paulo: Editora 
34, 2010, p. 10-11). 
3 Segundo BORN: “Enquanto cientistas, ambientalistas e ativistas de diversos movimentos sociais e grupos da 
sociedade civil reiteram suas demandas por políticas e ações robustas, efetivas e urgentes para lidar com as 
causas antrópicas e os efeitos das mudanças de clima e com o atendimento de princípios de justiça, direitos 
humanos e equidade, continuamos a presenciar o jogo de forças poderosas que se valem de argumentos e 
estratégias diversos para evitar a alteração dos paradigmas e modelos de desenvolvimento.” (BORN, Rubens 
Harry. O custo ambiental: mudanças climáticas e verdades inconvenientes. Le Monde Diplomatique Brasil. Ano 
2 - Número 24 - Julho 2009, p. 04-05). 



Mesmo com posicionamentos e interesses diversos, tais segmentos parecem 

convergir no tocante à gravidade do problema e à necessidade de busca de soluções urgentes e 

efetivas para combater a mudança do clima e suas consequências irreversíveis sobre o 

ambiente natural e humano. 

Os processos de degradação do ambiente global não podem ser considerados 

unicamente como preocupação ambiental, mas também humanitária e de desenvolvimento 

humano; e afetam, em última análise, a paz e a segurança internacional4, uma vez que 

apontam para um aumento potencial de instabilidades e conflitos de natureza política, 

econômica e social. 

Há uma clara tendência ao agravamento das migrações induzidas por causas 

ambientais, o que parece caminhar na mesma proporção do agravamento da crise ambiental 

global, a qual se apresenta como um dos maiores desafios da contemporaneidade, sendo que 

“o ser humano está no centro desse processo e duplamente exposto, seja em razão da 

destruição progressiva de ecossistemas e da biodiversidade de que depende, seja pelo 

desaparecimento dos territórios onde vive, provocado pela desertificação, pela elevação do 

nível dos oceanos, pelo derretimento dos gelos ou erosão”.5 

Além disso, o tema vem ganhando notoriedade e o interesse da mídia nacional e 

internacional, especialmente em razão do constante apelo feito pelos Estados mais vulneráveis 

à ocorrência de desastres, que são mais suscetíveis à formação de fluxos de "refugiados 

ambientais", para que essa questão ganhe o devido espaço na agenda internacional.  Alguns 

desses Estados, dentre os quais se destacam os pequenos Estados insulares6, já enfrentam o 

desaparecimento progressivo de seu território, com a elevação anormal do nível dos oceanos, 

o que ocasionará a migração em massa e a transferência total da população para outros 

Estados. 

                                                
4 “Contudo, em 2007, os efeitos das mudanças climáticas começaram a ser tratados amplamente como questão 
de segurança internacional, simbolizada por três eventos significativos: a publicação do “Quarto Relatório de 
Avaliação” do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), a primeira reunião do Conselho de 
Segurança sobre o tema, e o prêmio Nobel da Paz concedido ao IPCC e ao ex-vice-presidente dos Estados 
Unidos Al Gore.” (BARBOSA, Luciana Mendes. Explorando a construção de ameaças: a União Europeia e a 
securitização das mudanças climáticas. Disponível em: 
<http://starline.dnsalias.com:8080/sbs/arquivos/30_6_2009_21_23_44.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2009).  Vale 
pontuar que o ano de 2007 também pode ser considerado um marco no debate da temática dos refugiados 
ambientais, quando o tema começou a ganhar visibilidade na mídia e nos fóruns internacionais. 
5 LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL.  Atlas do Meio Ambiente, 2010, p. 44. 
6 Kiribati, Maldivas e Tuvalu são alguns exemplos destes Estados, conhecidos pela expressão em inglês “Small 
Island Developing States” (SIDS), que fazem parte da “Alliance of Small Island States” (AOSIS), fundada em 
1990 para atuar como a “voz de negociação” desses países junto ao Sistema das Nações Unidas, pequenos 
Estados insulares e Estados situados em costa baixa (low-lying coastal countries). Atualmente, a aliança conta 
com trinta e nove membros e quatro observadores. Disponível em: <http://www.sidsnet.org/aosis/index.html>.  
Acesso em: 02 nov. 2010. 



Nesse sentido, parece evidente que, dentre as inúmeras dimensões a serem 

consideradas em um contexto de drásticas mudanças do ambiente natural, encontra-se a 

dimensão humana, uma vez que os deslocamentos populacionais forçados motivados por 

causas ambientais demandam uma atenção não menos cuidadosa que o aspecto econômico, 

político e sociocultural da degradação ambiental global.7 

Aparentemente, essas perspectivas parecem não dialogar. De um lado, a 

perspectiva humanitária, de assistência aos deslocados8 e aos refugiados.  De outro, as demais 

perspectivas: ambiental, econômica, política.  No entanto, ambas estão relacionadas ao 

fenômeno das alterações do ambiente global e não só podem, mas devem se comunicar. A 

inter-relação necessária entre as diversas perspectivas será sempre ressaltada ao longo da 

presente tese. 

A degradação ambiental, natural e/ou provocada ou acelerada pela ação humana, é 

um fator reconhecidamente de contribuição para o aumento das migrações forçadas, não 

apenas internamente, dentro do território do próprio Estado, mas também ultrapassando suas 

fronteiras. O inverso igualmente se confirma: o número crescente de refugiados ambientais 

também pode ser considerado importante indicador da extensão e do grau de deterioração 

ambiental global.9 

Os indivíduos e grupos que precisam abandonar temporária ou definitivamente 

seus locais de origem ou de residência pressionados por causas ambientais têm sido 

denominados genericamente de "refugiados ambientais".10  Apesar disso, a definição 

convencional de refugiado não abrange essa nova e crescente categoria, tampouco há 

consenso doutrinário no tocante à utilização e abrangência do termo. 

De forma geral, quando ocorre uma catástrofe, as pessoas afetadas precisam de 

assistência imediata, na forma de alimentos, remédios e abrigo, por exemplo. Se as 

consequências do desastre podem ser gerenciadas localmente, o auxílio é normalmente 

                                                
7 Para Essam El-Hinnawi, a quem se atribui a popularização do termo “refugiados ambientais”, a conexão entre 
as múltiplas dimensões do problema seria inerente, já que as categorias de refugiados ambientais criam uma série 
de problemas ambientais, socioeconômicos e culturais que, por sua vez, afetam o ambiente físico natural das 
áreas para as quais os refugiados migram e a qualidade de vida dos próprios refugiados e dos habitantes das áreas 
para as quais eles migram. EL-HINNAWI, Essam. Environmental Refugees. Nairobi: United Nations 
Environment Programme - UNEP, 1985, p. 05. 
8 Aqui não se faz referência ao termo "desalojado" em razão de ser mais restritivo e por estar compreendido no 
ato do deslocamento. 
9 JACOBSON, Jodi L. Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability. Worldwatch Paper 86.  
Washington: Worldwatch Institute, Nov. 1988, p. 07. 
10 O termo está colocado entre aspas no texto para destacar o fenômeno do aparecimento de uma nova categoria 
de pessoas, sobre a qual ainda não há consenso internacional, distinguindo-se do sentido convencional do termo 
refugiado. O termo refugiado, por sua vez, será utilizado em seu sentido tradicional, consagrado na Convenção 
Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). 



prestado pelo governo e organizações locais.  Se o desastre assume dimensões catastróficas 

que não podem ser geridas pelo governo local, a ajuda internacional faz-se necessária.11 

O ponto de partida da presente tese é, portanto, o reconhecimento da emergência 

do fenômeno das migrações ambientais dentro de um novo cenário onde os riscos, ameaças e 

desastres ambientais de efeitos globais são cada vez mais frequentes, criando inúmeras 

situações jurídicas para pessoas, grupos e Estados afetados que ainda não foram devidamente 

enfrentadas pelo Direito no plano internacional e no plano interno. 

Dentro do debate sobre as mudanças climáticas, o tema das migrações ambientais 

surge como situação jurídica nova, não contemplada pelo Direito Internacional, uma vez que 

os chamados “refugiados ambientais” não se enquadram nas categorias tradicionais existentes, 

como é o caso do refugiado em sua acepção convencional, bem como não estão 

compreendidos nos demais grupos de migrantes reconhecidos em tratados e convenções 

internacionais vigentes. 

Torna-se, portanto, imprescindível analisar como essa temática vem sendo tratada 

dentro da literatura jurídica, buscando-se identificar as bases para a construção de um sistema 

de proteção específico para essa categoria emergente de refugiados que reconheça 

formalmente um status jurídico para as pessoas que se encontram nessa condição.  Além 

disso, será necessário prever mecanismos institucionais que, de um lado, possam garantir uma 

efetiva proteção; de outro, possam prevenir, antecipar, financiar e organizar os movimentos 

populacionais dessa natureza, o que já há algum tempo sinaliza para uma crise humanitária 

sem precedentes. 

Assim como ocorreu com o regime internacional das mudanças climáticas, serão 

necessárias novas estratégias institucionais, novas formas de cooperação e de compromisso de 

longo prazo, uma vez que os mecanismos e instrumentos jurídicos internacionais existentes 

não são suficientes para atender a essa nova demanda global.12 

Para se chegar a essa conclusão, no entanto, é preciso conhecer o debate 

doutrinário acerca do sentido e alcance da expressão "refugiados ambientais", que parece 

distante de um consenso entre os especialistas no tema, principalmente em considerar dentro 

de tal expressão apenas os migrantes ambientais que saem dos seus países de origem ou 

incluir dentro desse grupo e da proteção respectiva as pessoas internamente deslocadas, mais 

                                                
11 EL-HINNAWI, Essam.  Op. cit., p. 20. 
12 Dentro dessa perspectiva, destacam-se as seguintes vertentes: mecanismos para a redução de risco de 
desastres, os desafios a serem enfrentados com as alterações drásticas do ambiente natural e humano e a 
prestação eficiente de assistência às vítimas de desastres ambientais. 



conhecidas pela sigla em inglês "IDP’s" (Internally Displaced Persons), igualmente 

motivadas pelas mudanças anômalas no ambiente. 

A questão de saber “quem pode e quem não pode ser considerado refugiado 

ambiental” tem um enorme significado para as pessoas deslocadas. A resposta a essa questão 

determina o grau de suporte e proteção aos indivíduos nessa condição, bem como a solução de 

longo prazo para o problema.13 

Em virtude da complexidade desse debate doutrinário, ainda não se chegou a um 

consenso sobre uma possível definição de responsabilidades para os Estados e de atribuições 

para as organizações internacionais que cuidam das questões afeitas a migrações, refugiados, 

direitos humanos e meio ambiente, já que ainda não se chegou a um ponto comum sobre o 

tratamento legal que deve ser dado ao tema. 

Toda a discussão em torno dos "refugiados ambientais" vem ganhando força a 

partir da urgência do debate sobre as mudanças climáticas, no qual o aquecimento global se 

apresenta como a principal causa de alterações ambientais irreversíveis e, consequentemente, 

do aumento significativo das situações de “êxodo ambiental”, muitas vezes de caráter 

permanente. 

No entanto, vale dizer que as causas ou pressões ambientais que induzem aos 

deslocamentos forçados compreendem um universo muito maior do que o das alterações do 

clima e muitas vezes estão associadas ou são exacerbadas por fatores não ambientais14, o que 

torna ainda mais complexa a investigação. 

Ainda que não haja uniformidade sobre a expressão "refugiados ambientais", não 

se pode negar a existência de um problema a ser solucionado e, até o momento, sem resposta 

pelo Direito Internacional Público, seja sob a perspectiva do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, do Direito Internacional dos Refugiados ou mesmo pelo Direito Internacional do 

Meio Ambiente.  Integrar todas essas perspectivas parece ser o caminho mais viável para uma 

solução eficaz do problema, que demanda um tratamento jurídico de âmbito global e o 

compromisso de toda a comunidade internacional nesse sentido. 

                                                
13 NEWLAND, K. apud EL-HINNAWI. Op. cit., p. 03. 
14 O Brasil não está fora desse contexto, haja vista a grande maioria das cidades brasileiras não estar preparada 
para suportar eventos ambientais extremos. Para citar apenas um exemplo, a catástrofe que teve início em 
novembro de 2008 em Santa Catarina deixou 137 (cento e trinta e sete) mortos, 9.600 (nove mil e seiscentas) 
pessoas desabrigadas e outras 14.400 (quatorze mil e quatrocentas) desalojadas em razão das fortes tempestades 
que provocaram inundações, desabamentos e soterramentos em vários municípios daquele Estado. Tais eventos 
repetiram-se em outros Estados do Norte e Nordeste do Brasil, deixando em evidência a falta de preparação para 
enfrentar as inúmeras dimensões de uma crise ambiental de âmbito global. BRANCATELLI, Rodrigo.  Um ano 
depois da tragédia que devastou SC, ainda há 24 mil pessoas sem casa. Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://blog.estadao.com.br/blog/metropole/?title=um_ano_depois_da_tragedia_que_devastou_s&more=1&c=1
&tb=1&pb=1>. Acesso em: 22 nov. 2009. 



A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de seus organismos e 

agências especializadas, admite que os "refugiados ambientais" fazem parte de uma categoria 

em franca expansão e que necessitam de assistência.15 Especialistas da Universidade das 

Nações Unidas (UNU) estimam que, até o ano de 2050, poderão ser 200 milhões de pessoas 

que tiveram de abandonar os seus lares em razão de processos de degradação e desastres 

ambientais, especialmente em virtude das mudanças climáticas16; e, em 2010, já haveria 50 

milhões de pessoas nessa condição, superando o quantitativo referente à categoria dos 

refugiados tradicionais.17 Hoje já se reconhece que os deslocamentos humanos vinculados a 

grandes projetos de desenvolvimento e a desastres naturais ocorrem de cinco a dez vezes mais 

do que os deslocamentos gerados por conflitos.18 

Apesar dos dados alarmantes, essa categoria de refugiados permanece sem o 

devido reconhecimento pelo Direito Internacional, já que não está compreendida no conceito 

tradicional de refugiado da Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, celebrada em Genebra de 1951, nem no respectivo Protocolo de 1967, relativo ao 

Estatuto dos Refugiados.19 

Embora já existam iniciativas nesse sentido elaboradas por juristas e 

representantes de governos de países já afetados com os efeitos das mudanças climáticas e de 

outros processos de degradação ambiental, ainda há uma grande resistência à ampliação da 

referida convenção para incluir o meio ambiente como fonte de “perseguição”, sob o 

                                                
15 Nesse sentido, é o alerta da UNU: “Ao contrário de vítimas da turbulência política e violência, que têm acesso 
através de governos e organizações internacionais de assistência, tais como subsídios financeiros, alimentos, 
ferramentas, abrigos, escolas e clínicas, "refugiados ambientais" ainda não são reconhecidos nas convenções 
internacionais. [...] Essa é uma questão altamente complexa, com organizações mundiais já sobrecarregadas por 
demandas dos refugiados reconhecidos, como definido originalmente em 1951. Devemos nos preparar agora 
para definir, aceitar e acolher esta nova espécie de "refugiado" nos instrumentos internacionais [...]”. United 
Nations University - Institute for Environment and Human Security [UNU - EHS].  As Ranks of “Environmental 
refugees” swell worldwide, calls grow for better definition, recognition, support. World day for disaster 
reduction (press release). Bonn: October 11, 2005, p. 01-02 (tradução nossa). O Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR), apesar da resistência à ampliação do seu mandato e do status de 
refugiado, tem prestado assistência a pessoas e grupos internamente deslocados de ambientes de risco.  
NEWLAND apud EL-HINNAWI. Op. cit., p. 03. 
16 O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), por sua vez, estima que 25 milhões de 
pessoas já se encontrem em situação de “êxodo forçado” por catástrofes ambientais.  DEUTSCHE WELLE. 
Refugiados ambientais, a dimensão humana do aquecimento global. Disponível em: <http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,3704948,00.html>.  Acesso em: 10 out. 2008. 
17 Em seu comunicado, a UNU menciona estudo realizado pela Cruz Vermelha, que aponta um maior número de 
pessoas desalojadas em virtude de desastres ambientais do que em razão de conflitos. UNU-EHS, idem, p. 01.  
No entanto, os dados existentes sobre os refugiados ambientais são desencontrados, inclusive entre as 
organizações humanitárias. 
18 REKACEWICZ, Philippe. Refugiados globais: migração sem escolha. Le Monde Diplomatique Brasil. Ano I, 
Número 8, Março 2008, p. 31. 
19 Ou simplesmente Convenção de 1951 e Protocolo de 1967. 



argumento de que pessoas e grupos que migram por razões ambientais ainda podem procurar 

amparo de seus próprios governos.20 

No entanto, a ausência de inclusão dessa nova categoria de pessoas nos 

instrumentos internacionais sob esse argumento é questionável, principalmente se considerada 

a fragilidade ambiental de determinados Estados, especialmente os subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento, que geralmente são mais suscetíveis aos desastres ambientais e carecem de 

recursos materiais suficientes para fazer face aos seus efeitos e para prestar assistência às 

populações afetadas. 

Por outro lado, também se observa que a complexidade do tema ultrapassa a 

capacidade dos instrumentos internacionais existentes e dos organismos multilaterais em 

atividade em lidar com a questão dos "refugiados ambientais" com a abrangência de vida, 

contemplando suas múltiplas dimensões, dentre elas a da proteção da pessoa humana e do 

ambiente afetado, que merecem uma atenção especial. 

Com o presente trabalho, pretende-se apresentar ferramentas importantes para 

auxiliar os diversos atores internacionais no desafio da construção de um sistema de proteção 

jurídica internacional aos "refugiados ambientais", a partir de uma visão crítica e 

multifacetada do problema, contribuindo para o preenchimento de importante lacuna 

normativa do Direito Internacional da atualidade. 

No tocante à metodologia, foi utilizada basicamente a pesquisa bibliográfica, 

sendo a doutrina estrangeira a principal fonte, especialmente artigos de periódicos 

especializados, em razão da escassa bibliografia nacional específica sobre o tema.  Além das 

várias vertentes do Direito Internacional, o recurso a obras de outras áreas do conhecimento 

revelou-se imprescindível para uma análise adequada das múltiplas dimensões do tema, 

proporcionando um valioso diálogo entre diferentes olhares e perspectivas. 

As bibliotecas eletrônicas de universidades e institutos de pesquisa estrangeiros e 

a participação em redes virtuais temáticas foram fundamentais para a atualização das 

referências bibliográficas utilizadas na tese, proporcionando, muitas vezes, um contato mais 

estreito com os autores das publicações especializadas coletadas. 

Ao lado da doutrina estrangeira, buscou-se identificar obras e estudos realizados 

por autores e instituições nacionais acerca da temática dos "refugiados ambientais" a fim de 

pontuar o estágio atual da discussão em nível nacional. 

                                                
20 MARGESSON, Rhoda. Ligação de Segurança: refugiados ambientais.  Estado do Mundo 2005: estado do 
consumo e o consumo sustentável. Worldwatch Institute/Universidade da Mata Atlântica (WWI/UMA). 
Salvador: UMA Editora, 2005, p. 46. 



Complementando as fontes de pesquisa, a consulta a textos de tratados, 

convenções, protocolos e outros instrumentos internacionais, publicações oficiais de 

organizações internacionais ligadas ao tema (agências e programas temáticos da ONU, tais 

como o ACNUR/UNHCR, o PNUMA/UNEP e a UNU e outras organizações, como a 

CICV/IRCC e a OIM/IOM21), bem como a participação em seminários e conferências 

internacionais, com destaque para a Conferência sobre Meio Ambiente, Migrações Forçadas e 

Vulnerabilidade Social na Universidade das Nações Unidas em outubro de 2008 e a 

Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática 

(COP-15) e a Reunião das Partes do Protocolo de Kyoto (MOP-05) em dezembro de 2009, 

foram fundamentais para uma melhor compreensão do tema proposto. 

Também foram utilizados como fonte de pesquisa estudos e diagnósticos 

realizados por ONGs (Organizações Não Governamentais) cuja atuação tem contribuído 

positivamente e merecem o devido destaque, seja no sentido de alertar sobre a urgência no 

reconhecimento jurídico dos "refugiados ambientais" pela comunidade internacional, seja por 

meio da construção de uma base sólida de conhecimento para auxiliar os tomadores de 

decisão (decision makers) e os elaboradores de políticas (policymakers) em todos os níveis 

(local, regional e global). 

Identificados os pontos de partida da pesquisa, quais sejam: a constatação fática 

do fenômeno dos "refugiados ambientais", o aumento significativo dessa categoria de 

migrantes e o vazio normativo existente no que se refere ao reconhecimento de direitos às 

pessoas e grupos que se encontram nessa condição, passa-se à apresentação da estrutura da 

tese, composta por três capítulos, os quais pretendem demonstrar a complexidade e extensão 

do desafio a ser enfrentado. 

No primeiro capítulo, busca-se posicionar o tema das migrações dentro do 

contexto da preocupação com a segurança ambiental como uma das dimensões da paz e da 

segurança internacional e da garantia de realização dos direitos humanos.  Nesse sentido, as 

constantes ameaças à integridade do ambiente global, citando-se como exemplo mais atual os 

efeitos das mudanças climáticas, que podem ser considerados vetores potenciais de 

instabilidades e conflitos. 

Assim, é necessário, de um lado, apresentar o cenário de riscos, incertezas e 

vulnerabilidades no qual os movimentos migratórios assumem novo significado em face da 

                                                
21 Respectivamente: Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente, Universidade das Nações Unidas, Comitê Internacional da Cruz Vermelha e Organização 
Internacional para as Migrações. 



ocorrência cada vez maior de eventos ambientais extremos causados por fatores naturais e/ou 

antrópicos, o que não pode mais ser ignorado ou tratado com indiferença pelos atores estatais 

e não estatais no plano interno e internacional. 

De outro lado, no cenário institucional, é possível verificar que essas novas 

preocupações geram uma demanda complexa e multidimensional aos estudiosos do Direito 

Internacional que precisa ser adequadamente compreendida e enfrentada, não de forma 

isolada ou estanque, mas de forma a integrar princípios, normas e mecanismos das várias 

vertentes do próprio DIN. 

No segundo capítulo, encontra-se a essência do debate existente na literatura 

especializada acerca da construção do termo "refugiados ambientais": as diferentes 

terminologias empregadas pelos autores, as limitações e impropriedades terminológicas 

encontradas na tentativa de qualificar o fenômeno dos deslocamentos forçados causados por 

perturbações anômalas no ambiente. 

De outra parte, ressalta-se a necessidade de se estabelecer critérios que 

possibilitem identificar se determinado indivíduo ou grupo pode ser considerado refugiado 

unicamente por razões ambientais ou se os deslocamentos forçados resultam de uma 

conjunção necessária de fatores de ordem ambiental, econômica, política ou social. 

Por fim, apresentam-se no mesmo tópico as distintas perspectivas doutrinárias 

defendidas por especialistas no tema, partindo-se da total negação da existência de 

"refugiados ambientais" em virtude da ausência de previsão específica em instrumentos 

internacionais até a extensão do conceito para abranger os "deslocados internos" ou "pessoas 

internamente deslocadas",22 sinalizando no sentido da adoção de uma definição jurídica nova 

e mais abrangente. 

No capítulo terceiro, são exploradas as limitações existentes no Direito 

Internacional Público, com ênfase em instrumentos internacionais relativos à proteção dos 

refugiados, dos direitos humanos e do meio ambiente, identificando-se eventuais restrições, 

obstáculos e inconvenientes de cada instrumento e no que podem contribuir para o tratamento 

jurídico aos "refugiados ambientais". 

Uma vez esclarecido que os "refugiados ambientais" não fogem de conflitos ou 

perseguições de ordem religiosa, étnica, social ou política, mas por causa de desastres e dos 

mais variados processos de degradação ambiental, necessário analisar se é viável a revisão do 

conceito tradicional de refugiado consagrado pela Convenção relativa ao Estatuto dos 

                                                
22 Mais conhecidas pela expressão em inglês “Internally Displaced Persons” ou pela sigla “IDP’s. 



Refugiados (1951) e no seu respectivo Protocolo (1967) de modo a alcançar uma categoria 

cada vez mais numerosa e as implicações práticas de uma possível revisão e ampliação do 

sistema que, por sua vez, enfrenta inúmeras dificuldades no seu funcionamento. 

Também nesse mesmo capítulo, tem-se como meta apresentar as iniciativas em 

curso voltadas à promoção do reconhecimento jurídico dessa nova categoria de refugiados e 

do direito de assistência dos indivíduos e grupos que se enquadrem nessa condição, 

ressaltando a importância de um instrumento internacional específico que contemple o 

diálogo entre as múltiplas dimensões que envolvem o problema. 

Após a demonstração da complexidade do tema e das inúmeras dimensões que o 

mesmo compreende - ambiental, econômica, política, social, humanitária - e que devem estar 

necessariamente conectadas, assim como a inviabilidade de tratá-lo de forma 

compartimentada, restam claros os fundamentos para a construção de um tratamento inovador 

a partir do reconhecimento de uma nova categoria de refugiados. 

Como referência para a análise, utiliza-se a “arquitetura normativa” de 

convenções e acordos ambientais internacionais e seus princípios informadores que melhor se 

adaptam à dinâmica e à magnitude dos desafios globais contemporâneos. 

Resta evidente que esse desafio pode ser superado.  Para tanto, faz-se 

imprescindível o compromisso global e o reconhecimento efetivo das responsabilidades 

compartilhadas voltadas para o atendimento das necessidades das populações e comunidades 

afetadas e à restauração do meio ambiente degradado, o que demanda necessariamente uma 

estrutura de governança adequada para lidar, sob o prisma da prevenção e da adaptação, com 

as ameaças, riscos e vulnerabilidades provocados pelas pressões cada vez maiores sobre o 

meio ambiente e desse sobre o ser humano. 

É importante registrar que as dificuldades enfrentadas na análise do tema 

relacionadas às fontes de pesquisa não foram poucas.  A situação de indefinição na qual se 

encontra os "refugiados ambientais", além de dificultar a identificação e caracterização 

adequadas de indivíduos e grupos nessa condição, impede a obtenção de dados estatísticos 

mais precisos.23 

                                                
23 Matéria extraída do Le Monde Diplomatique Brasil ilustra a complexidade na delimitação das causas das 
migrações e na contabilização de pessoas e grupos deslocados internamente: “Há exatos dez anos, o comitê inter-
agências da ONU confiou ao Centro de Estudos sobre os Deslocamentos Internos do conselho norueguês 
(IDMC) a criação e a administração de uma base de dados sobre as pessoas deslocadas. Autoridade na matéria, a 
instituição avalia que existam hoje 25 milhões de pessoas deslocadas. ‘Este número contabiliza apenas as 
populações vítimas de conflitos, de ondas de violência políticas ou de violações dos direitos humanos’, explica 
Fréderik Kok, encarregado de estudos a serviço do IDMC. Para ele, ‘a principal dificuldade é escolher uma 
definição que ele leve em conta as múltiplas causas das migrações’. E acrescenta: ‘os grandes projetos de 
desenvolvimento (barragens, centros industriais e plantações), por exemplo, forçam o deslocamento de 10 a 15 



Acrescente-se, por fim, o fato do tema escolhido ser ainda pouco explorado no 

Brasil, o que reforça a originalidade da abordagem.  Durante a pesquisa bibliográfica 

preliminar, constatou-se que a doutrina nacional específica é bastante escassa e as publicações 

existentes pouco têm inovado no tratamento dado à questão. 

A carência de bibliografia jurídica pátria especializada, de um lado, dificultava a 

pesquisa; de outro, reforçava e valorizava ainda mais a necessidade de aprofundar o tema, que 

vem despertando o interesse cada vez maior dos tomadores de decisão e das organizações 

internacionais em nível regional, haja vista a grande magnitude dos desastres ambientais 

recentes que atingiram o continente americano nesses últimos anos, inclusive o Brasil. 

Sem a pretensão de exaurir o tema e dentro de uma perspectiva integrada, 

pretendeu-se deslocar o foco da discussão que monopoliza a comunidade e agenda 

internacional na atualidade (eficiência energética e a emissão de gases de efeito estufa), 

abrindo-se o devido espaço para o debate sobre a dimensão humana da crise ambiental global 

e apresentando-se ferramentas importantes que possam conduzir ao reconhecimento jurídico 

dos "refugiados ambientais".  Essa foi uma das preocupações centrais desta pesquisa. 

Espera-se, portanto, dar uma singela, porém efetiva contribuição à doutrina 

brasileira existente sobre o tema, que ainda é bastante escassa, bem como somar esforços a 

uma extensa rede internacional de profissionais comprometidos com a busca de uma solução 

jurídica definitiva e duradoura que atenda às reais necessidades dos "refugiados ambientais". 

Além de sustentar a necessidade do preenchimento de uma lacuna importante no 

Direito Internacional Público, pretende-se promover o diálogo necessário com os sistemas 

internacionais de proteção ambiental, de assistência aos refugiados e de proteção aos direitos 

humanos, bem como as respectivas instituições que se dedicam às respectivas áreas. Ainda 

que tais sistemas possuam finalidade específica e que as instituições possuam mandato e 

capacidade material e financeira limitados, podem integrar essa missão emprestando a sua 

valiosa experiência. 

A preocupação com a situação dos "refugiados ambientais", dentro da crise 

ambiental que ora se enfrenta, é um desafio no presente e já sinaliza para um real 

                                                                                                                                                   
milhões de pessoas anualmente. Nas mudanças vinculadas a problemas ambientais, as escalas de grandeza são 
ainda mais espetaculares: em 2006, 145 milhões de pessoas foram atingidas, de acordo com o Centre for 
Research on the Epidemiology of Disasters (Centro de Pesquisa sobre a Epidemiologia e Desastres). Nós 
enfrentamos dificuldades para obter os números precisos, mas pode-se considerar que os deslocamentos 
vinculados aos grandes projetos de desenvolvimento e aos desastres naturais são de cinco a dez vezes mais 
significativos do que aqueles gerados por conflitos. No total, quaisquer que sejam suas causas, envolvem entre 
100 e 200 milhões de pessoas’.”  REKACEWICZ, Philippe.  Op. cit., p. 30-31.  IMDC é a sigla em inglês para 
Internal Displacement Monitoring Centre. 



agravamento no futuro, caso não haja uma solução adequada ao problema, o que demanda um 

efetivo comprometimento dos diversos atores internacionais. 

Com o presente estudo, pretende-se abrir um espaço ainda pouco explorado pela 

academia brasileira sobre tão relevante tema, chamando a atenção para a necessidade da 

inserção definitiva da temática dos "refugiados ambientais" na agenda interna e internacional 

pátria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CONCLUSÃO 
 

É certo que a complexidade dos desafios globais da contemporaneidade tem 

surpreendido a comunidade internacional, desafiando a capacidade dos Estados e das 

instituições em atender às crescentes demandas surgidas com a nova dinâmica social. 

As lacunas e limitações do Direto Internacional em face de inusitados desafios 

promovem um saudável repensar do funcionamento do sistema como um todo, abrindo-se, 

então, um espaço apropriado para transformações. 

O tema da proteção jurídica dos “refugiados ambientais” insere-se nesse contexto, 

permeado de incertezas científicas e indefinições jurídicas, e reforçando a necessidade de uma 

abordagem integrada pelo Direito, que leve em conta não apenas o problema dos 

deslocamentos forçados em si, mas a solução coerente com as múltiplas especificidades do 

fenômeno analisado. 

Mesmo com toda divergência e controvérsia entre cientistas, acadêmicos e atores 

políticos acerca da conexão entre mudanças ambientais e mobilidade humana, não é possível 

ignorar a realidade que se apresenta aos nossos olhos.   

A presença fática de refugiados ambientais em todo o mundo é irrefutável e tem 

gerado situações inaceitáveis de flagrante violação de direitos humanos – especialmente o 

direito de todos os homens, indistintamente, a uma ordem social e internacional que permita a 

plena realização desses direitos –, reflexo direto da indefinição jurídica em que se encontram. 

As lacunas constatadas no quadro normativo e de políticas internacionais voltadas 

ao problema emergente dos “refugiados ambientais” exigem resposta.  No entanto, tal 

resposta não se restringe à assistência humanitária. 

Por essa razão, enfatizou-se no presente trabalho, a necessidade de abordagem e 

solução integradas para o problema dos “refugiados ambientais”, estabecendo-se as devidas 

conexões entre a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente e seus institutos, 

perspectiva ainda pouco explorada pela academia, já que predominam, em relação ao tema, 

abordagens compartimentadas e, por essa razão, inadequadas para atender ao objetivo de 

proteção dos refugiados ambientais. 

Tanto a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados – que não possui um 

mandato ambiental –, bem como a Convenção sobre Mudança Climática – que não é centrada 

na proteção dessa nova categoria de pessoas, tampouco nos processos de restauração 



ecológica –, apresentam limitações para lidar com as novas situações jurídicas advindas do 

reconhecimento de uma nova categoria de refugiados. 

Assim, um instrumento internacional para contemplar esse desafio emergente 

deve desenvolver-se independentemente desses regimes, porém conectado a eles, 

incorporando princípios, normas e mecanismos que possam ser adaptados a fim de atender à 

complexidade das novas demandas. 

Dessa forma, a adoção de uma convenção internacional específica, 

cuidadosamente elaborada para lidar com a categoria emergente dos refugiados ambientais, 

apresenta-se como o melhor caminho para garantir uma proteção ampla dos direitos humanos 

em jogo, a ajuda humanitária e a restauração do ambiente a todos aqueles obrigados a deixar 

seus locais de origem e seus modos de vida em razão da deterioração do meio ambiente, assim 

como estratégias de prevenção e adaptação para lidar com os efeitos adversos da deterioração 

ambiental causada por fatores naturais e humanos. 

Nesse sentido, procurou-se analisar sob o aspecto conceitual e normativo as 

diversas abordagens existentes voltadas a uma adequada compreensão do processo que 

caminha no sentido do reconhecimento formal da categoria dos “refugiados ambientais”, 

ressaltando-se as estratégias possíveis para atingir tal escopo.  

A partir do debate terminológico e conceitual, a solução que se mostrou mais 

adequada foi a de “unificar para melhor proteger”. 

Somente uma definição jurídica ampla da expressão “refugiados ambientais”, que 

abranja o desenraizamento forçado interno e externo, poderá garantir padrões mínimos e 

unificados de proteção em nível global às pessoas e grupos gravemente afetados por eventos 

ambientais cuja sobrevivência e segurança demandam igualmente a proteção internacional, 

independentemente de estarem dentro ou fora dos limites de seu Estado de origem ou 

residência habitual. 

A responsabilidade pela proteção e assistência deve ser então compartilhada entre 

os Estados afetados e toda a comunidade internacional, a partir da adoção de um compromisso 

global alicerçado em normas de coexistência, cooperação e solidariedade. 

Importante reforçar, portanto, o papel do Estado na institucionalização das ações 

sem as quais não será possível o reconhecimento formal dessa nova realidade. No entanto, é 

preciso reconhecer que a assinatura de acordos e tratados não serão suficientes para resolver o 

problema se suas causas permanecerem inalteradas. 

A cooperação internacional e a participação dos chamados “novos atores” também 

se fazem imprescindíveis nesse processo, especialmente em relação aos Estados mais 



sensíveis e vulneráveis às mudanças ambientais globais, geralmente aqueles com menos 

capacidade de resposta a tais mudanças, seja sob o aspecto preventivo, seja no tocante à 

adaptação aos eventos ambientais. 

Conforme pontuado neste trabalho, os custos econômicos das medidas de 

prevenção sempre irão existir, e dependerão de um grande esforço global nesse sentido, mas é 

certo também que tais custos são infinitamente menores que os custos das perdas humanas e 

das perdas materiais das vítimas, assim como da assistência material e jurídica às vítimas e da 

reconstrução ambiental.  A falta de preparação e controle representa uma ameaça muito maior 

à segurança global, diante da ausência de reação internacional rápida e minimamente 

organizada para lidar com esses novos desafios. 

O reconhecimento do vínculo entre degradação ambiental global, migrações 

forçadas e instabilidade é importante para o desenvolvimento de instrumentos e políticas 

adequadas para evitar o surgimento de conflitos e guerras, aperfeiçoar as ações de promoção 

da paz e segurança internacionais e prevenir cenários mais graves no futuro.  

A adoção de sistema específico de proteção defendida na presente tese não visa 

apenas ao reconhecimento formal de uma nova categoria de refugiados e sim a um 

compromisso global de proteção das pessoas nessa condição, favorecendo assim a 

internalização futura de tais compromissos na legislação interna nos Estados e estimulando a 

ação coordenada dos atores envolvidos nos temas dos refugiados, das migrações, do meio 

ambiente e dos direitos humanos, inclusive sob o aspecto preventivo.  

Na condição de país com reconhecida cultura de acolhimento de refugiados e 

migrantes de distintas origens e nacionalidades, o Brasil deve estar atento e participar 

ativamente desse debate, inclusive pelo fato de que os acontecimentos recentes demonstraram 

a falsa crença de que o Brasil está livre de grandes catástrofes, revelando o real estado de 

insegurança e despreparo do poder público e da sociedade diante da magnitude dos impactos 

de eventos ambientais ocorridos recentemente no país. 

Não se pretendeu aqui exaurir assunto tão amplo e com tantas peculiaridades, mas 

sim permitir ao leitor visualizar a grande complexidade que o tema envolve, alertando sobre a 

urgência em superar as dificuldades jurídicas e institucionais lançadas a partir do debate 

internacional sobre os “refugiados ambientais” e também para o perigo de negligenciar a 

questão.   É indubitável que uma solução para o problema está longe de ser perfeita e acabada, 

mas deve-se tê-lo em evidência para que se busque o caminho que seja o melhor possível 

dentro do conhecimento e condições existentes. 
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