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“By recognising environmental refugees you     

recognise the problem. By recognising the      

problem you start on the road to accepting        

responsibility and implementing solutions.” 

Jean Lambert 

 



 
 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo acerca da           

problemática das pessoas que se deslocam por questões climáticas pelo mundo.           

Estudos realizados pela Internal Displacement Monitoring Center no ano de 2014           

verificaram a existência de 19.300.000 deslocados ambientais forçados em razão de           

inundações, tempestades, terremotos e maremotos resultantes direta ou        

indiretamente da relação sociedade e natureza, tais como o aumento da temperatura            

global em razão da emissão de gases que causam o efeito estufa, chuva ácida,              

poluição fluvial, acidentes industriais, testes nucleares, megaprojetos de        

desenvolvimento, esgotamento de recursos ambientais e degradação ambiental.        

Essas pessoas, apesar de forçadas ao deslocamento, não se enquadram na           

condição de refugiado tal qual determinada na Convenção Relativa ao Estatuto dos            

Refugiados de 1951, motivo pelo qual não podem receber os auxílios específicos            

destinados a este grupo de pessoas. Essa impossibilidade de enquadramento na           

condição de refugiados nos leva a instigar um maior debate sobre o tema (em              

escalas nacionais e internacionais), para que novas medidas sejam criadas e, com            

isso, seja possível proporcionar uma melhor solução ao deslocamento populacional          

resultante das alterações climáticas no mundo. Nesse contexto, o presente trabalho           

possui dois pontos centrais: (i) verificar a emergência de uma nova categoria de             

refugiados não protegidos pelos instrumentos internacionais vigentes e (ii) analisar a           

evolução dos problemas ambientais que potencializam as alterações climáticas.         

Para tanto, será realizada breve exposição do conceito de refugiado (sob a            

perspectiva histórica do Direito Internacional), bem como serão analisados os atuais           

conceitos de refugiados climáticos existentes, o agravamento das causas de          

deslocamento forçado e os debates globais sobre o tema. Para suprir a lacuna             

normativa propõe-se uma abordagem integrada, desenvolvendo-se um efetivo        

arranjo jurídico nacional, regional e internacional, através do diálogo entre os           

Estados e Organizações internacionais para que se tenha uma verdadeira          

cooperação internacional que busque solucionar os deslocamentos forçados pelas         

mudanças climáticas e estabelecer políticas não só para a recepção desses           

refugiados após a ocorrência do dano (como vem sendo realizado pelo Alto            



 
 
 

Comissário das Nações Unidas para Refugiados e por instituições privadas), mas           

também ações preventivas para a mitigação dos efeitos ambientais nos países em            

que há possibilidade de deslocamentos.  

 

Palavras-chave: refugiados; clima; deslocamento; direitos humanos; direito       

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

The present paper aims to develop a study about the problem of people moving              

about climate issues around the world. Studies carried out by the Internal            

Displacement Monitoring Center in the year 2014 verified the existence of           

19,300,000 forced environmental displaced persons due to floods, storms,         

earthquakes and tsunamis resulting directly or indirectly from the relation society and            

nature, such as the increase of the global temperature by reason greenhouse gas             

emissions, acid rain, river pollution, industrial accidents, nuclear testing,         

mega-projects for development, depletion of environmental resources and        

environmental degradation. Although they are forced to move, they do not qualify as             

refugees as defined in the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees,             

which is why they can not receive the specific aid for that group of persons. This                

impossibility of framing refugees leads us to instigate a greater debate on the issue              

(at national and international scales), so that new measures can be created and with              

this, a better solution to the population displacement resulting from climate change in             

the world. In this context, the present work has two central points: (i) to verify the                

emergence of a new category of refugees not protected by the current international             

instruments and (ii) to analyze the evolution of environmental problems that           

potentiate climate change. In order to do so, a brief exposition of the refugee concept               

(under the historical perspective of international law) will be carried out, as well as              

the current concepts of existing climate refugees, the worsening causes of forced            

displacement and the global debates on the subject. In order to fill the normative gap,               

an integrated approach is proposed, developing an effective national, regional and           

international legal arrangement through the dialogue between the States and          

International Organizations, so that a true international cooperation exists that seeks           

to solve the displacements forced by the changes and to establish policies not only              

for the reception of such refugees after the occurrence of harm (as has been done by                

the United Nations High Commissioner for Refugees and private institutions) but also            

for preventive actions to mitigate environmental effects in countries where there is            

possibility of displacement. 

 



 
 
 

 

Keywords: refugees; environmental disasters; Human rights; International law. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o quarto relatório elaborado pelo Painel Intergovernamental          

em Mudanças Climáticas (International Panel on Climate Change - IPCC)  ,          1

considerando os efeitos naturais e antropogênicos, a previsão é que a temperatura            

global aumentará entre 1,8ºC e 4ºC nos próximos 100 anos. 

O relatório do Conselho para os Refugiados da Noruega (NRC), denominado           

“Global Estimates 2014: People Displaced by Disasters”  , aponta que em 2014 mais            2

de 22 milhões de pessoas tiveram de abandonar seus lares por causa de desastres              

como inundações, tempestades e terremotos, os quais em sua maioria decorreram           

das alterações climáticas no mundo.  

Podemos citar como exemplos desse deslocamento forçado por questões         

ambientais as pessoas que tiveram de abandonar suas casas em Tuvalu           

(arquipélago no Pacífico) devido ao aumento do nível das águas, no Senegal, devido             

à seca e em Moçambique, por causa das inundações. 

Importante destacar, também, que de acordo com o Centre for Research on            

the Epidemiology of Disasters (CRED) a Ásia é um dos continentes mais vulneráveis             

aos efeitos da mudança climática e entre 1995 e 2015 sofreu 2.495 desastres com              

3,7 bilhões de afetados e 332.000 mortos. Já na África, podemos verificar as graves              

consequências trazidas pela seca e, na América, as profundas ameaças de           

inundações como consequência do fenômeno El Niño, que produz chuvas          

torrenciais resultantes do aquecimento do oceano.  3

Contudo, apesar da grave situação enfrentada pelas pessoas cujo         

deslocamento foi forçado por questões climáticas, entende-se não ser possível a           

aplicação do conceito de refugiado uma vez que este tem uma definição restrita:             

1 “Fourth Assessment Report (AR4)”. Disponível em:  http://www.ipcc.ch/report/ar4/ . Acessado em 
19/11/2018. 
2“Global Estimates 2014: People Displaced by Disasters”. Relatório elaborado pelo Norwegian           
Refugee Council. Disponível em:  
https://www.nanseninitiative.org/portfolio-item/global-estimates-2014-people-displaced-by-disasters/ . 
Acessado em 19/11/2018. 
3“The Human Cost of Weather-Related Disaster 1995-2015”. Relatório elaborado pelo Centro de            
Pesquisa de Epidemiologia e Desastres (CRED). Disponível em: 
  https://www.unisdr.org/files/46796_cop21weatherdisastersreport2015.pdf . Acessado em 19/11/2018. 
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alguém que não pode regressar a esse país por um temor bem fundado de              

perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um          

determinado grupo social ou opinião política. Ou seja, os que fogem de um ambiente              

hostil, onde o clima ou os desastres ambientais os deixaram sem água, alimentos ou              

até mesmo moradia, carecem de um estatuto jurídico que os dêem amparo. 

O aquecimento global, a poluição atmosférica, os terremotos, furacões e          

tsunamis têm criado vítimas em todo o mundo, causando o êxodo forçado por             

catástrofes naturais agravadas pelas mudanças climáticas. A essas pessoas         

comumente dá-se o nome de “refugiados climáticos”.  

A ONU (Organização das Nações Unidas) calcula que dentro de cinco anos            

50 milhões de pessoas vão ser obrigadas a deixar seus lares, temporária ou             

definitivamente, devido a problemas relacionados ao meio ambiente e         

provavelmente chegue a 150 milhões até o ano 2050  . Referido estudo da            4

Universidade das Nações Unidas (UNU) estima que hoje já existem tantos           

deslocados climáticos quanto pessoas que são forçadas a deixar suas casas por            

causa de distúrbios políticos ou sociais.  

Destaque-se que, segundo estimativas da UNU, os deslocados climáticos         

irão, em breve, ultrapassar o número oficial de refugiados políticos e pessoas em             

busca de asilo devido a perseguições de vários tipos.  

Segundo o relatório divulgado no dia 18 de junho de 2012 pelo Alto             

Comissário das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), “Tendências Globais         

2011”  , em todo o mundo 42,5 milhões de indivíduos terminaram o ano de 2011 em               5

uma situação de refúgio, seja como refugiados (15,42 milhões), deslocados internos           

(26,4 milhões) ou solicitantes de refúgio (895 mil). 

O relatório mostra diversas tendências preocupantes, entre elas, o fato de           

que o deslocamento forçado afeta grandes grupos de pessoas ao redor do mundo,             

4Dicionário de Direitos Humanos.  Refugiados Ambientais . Disponível em:        
http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Refugiado+Ambiental. Acessado em   
10/05/2018. 
5  O relatório Tendências Globais 2011 é o principal relatório anual do ACNUR sobre o cenário mundial                 
de deslocamento forçado. Dados adicionais são publicados nos Anuários Estatísticos e nos relatórios             
semestrais sobre as solicitações de refúgio nos países industrializados. 
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em um nível superior a 42 milhões de indivíduos nos últimos cinco anos             

consecutivos. Outra tendência preocupante é relacionada ao fato de que os           

refugiados permanecem nesta situação por muitos anos, vivendo em campos de           

refugiados ou em condições precárias nas áreas urbanas. Do total de 10,4 milhões             

de refugiados sob mandato do ACNUR, quase 75% (7,1 milhões) estão pelo menos             

cinco anos em exílio, aguardando uma solução para esta situação  . 6

Como podemos notar, a alteração do meio ambiente tem majorado o           

deslocamento de um grande número de pessoas em todo o mundo que, quando             

chegam aos países receptores, permanecem numa situação de ilegalidade, visto          

que essa nova categoria de refugiados ainda não foi classificada nos acordos            

internacionais, não existindo, no Direito Internacional de Refugiados, uma figura que           

caracterize este tipo de refugiado. 

Um exemplo disso foi o ocorrido no Haiti que em 12 de janeiro de 2010 foi                

vítima de um terremoto que provocou 300 mil mortes e deixou 2 milhões de              

desabrigados. Com isso, boa parte dos sobreviventes optou por abandonar o país e,             

segundo o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), mais de 14 mil haitianos             

solicitaram refúgio ao governo brasileiro. Até março de 2011 todos os pedidos            

haviam sido negados por não se enquadrarem na descrição de refugiado descrita na             

lei, apenas recebendo autorização de residência humanitária no Brasil. 

A situação jurídica das migrações ambientais contudo não é contemplada          

pelo Direito Internacional uma vez que os chamados “refugiados ambientais” não se            

enquadram nas categorias tradicionais existentes, bem como não estão         

compreendidos nos demais grupos de migrantes reconhecidos em tratados e          

convenções internacionais vigentes. 

Assim, é notória a necessidade de discussão sobre o tema e criação de             

mecanismos que garantam a essas pessoas a proteção adequada. 

Vale destacar que é flagrante a tendência de agravamento das migrações           

decorrentes das mudanças climáticas, situação que se apresenta como um dos           

6  Fonte: 
http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/deslocamentos-forcados-em-2011-atingiram-record
e-de-800-mil-pessoas/ . Acessado em 10/05/2018. 
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maiores desafios da atualidade, sendo certo que o ser humano está exposto à             

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 ou pela erosão.  7

Ainda, é recente o interesse das mídias nacional e internacional sobre o            

tema, principalmente causado pelos discursos de países mais vulneráveis à          

ocorrência de situações geradoras de deslocamento forçado que, por meio de           

notícias e reportagens apelam por mudanças legislativas e de postura mundial frente            

à causa.  8

Considerando a constatação da evolução dos problemas ambientais no         

mundo, principalmente quanto aos que resultam das alterações climáticas e que já            

geraram e ainda gerarão um número muito grande de deslocados, afetando o            

território de países inteiros e inviabilizando a permanência de populações em           

condições que lhes garantam a sobrevivência nos lugares atingidos, busca-se com o            

presente trabalho diferenciar as causas geradoras de deslocamentos ambientais e, a           

partir disso, construir uma definição dos grupos de pessoas que migram por razões             

estritamente climáticas. Ultrapassada essa questão, o trabalho pretende verificar         

quais medidas que vêm sendo adotadas pelos organismos internacionais tanto para           

minimizar os prejuízos causados aos seres humanos por questões ambientais,          

quanto para garantir uma assistência integral e humanitária aos refugiados          

climáticos. 

A presente dissertação de Mestrado, portanto, tem como objetivo fomentar o           

debate acerca da possibilidade de, no atual sistema normativo responsável pela           

tutela dos refugiados em perspectiva internacional, aceitar-se a existência de uma           

nova categoria de indivíduos merecedores de proteção, qual seja, a dos deslocados            

forçados por questões climáticas. Ou seja, o ponto de partida é o reconhecimento da              

emergência dessa classe de migrantes dentro de um cenário de desastres           

7 LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL. Atlas do Meio Ambiente, 2010, p. 44. Acessado em              
maio/2018. 
8 KÄLIN, Walter; SCHREPFER, Nina. Protecting people crossing borders in the context of climate              
change normative gaps and possible approaches. Feb. 2012. Disponível em:          
https://www.unhcr.org/4f33f1729.pdf . Acessado em dezembro/18. 
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ambientais e alterações climáticas decorrentes da intervenção humana no meio          

ambiente. 

Neste sentido, pretende-se discutir se o conceito de refugiado climático é           

adequado e, sobretudo, se este encontra amparo na definição vigente do instituto do             

refúgio. 

Para tanto, a abordagem do tema será feita inicialmente com a análise da             

questão da movimentação das pessoas pelo planeta, atentando-se para a trajetória           

histórica das pessoas asiladas e refugiadas e a proteção que foi convencionada a             

estas através de acordos internacionais e regionais, bem como o papel das Nações             

Unidas na articulação de soluções que protejam tais grupos.  

Em um segundo momento, busca-se demonstrar a divergência doutrinária         

acerca do conceito do refugiado climático e, por meio da verificação das principais             

causas ambientais que geram deslocamentos, identificar o conceito mais adequado          

à esta nova categoria. 

Após, serão analisados os principais causadores dos deslocamentos        

forçados (terremotos, tsunamis e desertificação, por exemplo) e as ações humanas           

que pioram o cenário atual e que, a curto e longo prazo, acelerarão as alterações               

climáticas que levam às crises humanitárias. 

Uma vez esclarecido que os refugiados climáticos não fogem de conflitos ou            

perseguições (por questões religiosas, étnicas, sociais ou políticas), passaremos a          

analisar se é possível a ampliação do conceito atualmente existente de refugiado,            

prevista na Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). 

Também serão analisadas as principais medidas globais que vêm sendo          

adotadas tanto para minimizar o impacto das ações humanas no meio ambiente,            

quanto para garantir aos deslocados o atendimento aos direitos básicos de todos os             

seres humanos e a normatização do tema por meio de convenções e acordos             

internacionais. 

Assim, pretende-se demonstrar não só a complexidade do tema e todas as            

dimensões impactadas com a discussão acerca dessa nova categoria, mas também           
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a necessidade de encararmos esse desafio e superá-lo como forma de preservar a             

dignidade das pessoas que sofreram e sofrerão o deslocamento forçado por           

questões climáticas. 

Para tanto, foram consolidadas as informações disponíveis na literatura         

sobre impactos das mudanças climáticas no Brasil e no Mundo, possibilitando um            

maior entendimento e divulgação dos desafios que já vem sendo enfrentados pela            

população, bem como incentivando o planejamento de ações de mitigação e           

adaptação. Foram consultados artigos e publicações de projetos e iniciativas que           

possuíam informações sobre o tema, sendo alguns exemplos de fontes bibliográficas           

consultadas os documentos do Painel Brasileiro de Mudança do Clima (PBMC)           

atualizados em 2015 e os relatórios produzidos pelo Alto Comissário das Nações            

Unidas para Refugiados (ACNUR), “Tendências Globais 2011”, divulgado em 2012, e           

pelo projeto Brasil 2040 da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), do governo            

federal, divulgados no final de 2015. 

Espera-se, portanto, contribuir com a doutrina existente sobre o tema e           

somar esforços à busca de uma solução jurídica efetiva que solucione a questão dos              

refugiados climáticos, não só com o reconhecimento da existência desta nova           

categoria de refugiados, mas também com a adoção de medidas que realmente            

supram as necessidades dos atingidos em nível internacional. 
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1. PRESSUPOSTOS PARA UMA REFLEXÃO: O CONCEITO DE REFÚGIO E          

SUAS CAUSAS GERADORAS 

1.1. A perspectiva do Direito Internacional dos Refugiados 

A fim de garantir uma melhor compreensão acerca da importância da           

proteção à pessoa humana garantida internacionalmente, façamos uma breve         

exposição das origens históricas do tema ora debatido. 

Diante dos trágicos acontecimentos na Europa durante a 1ª Guerra Mundial           

(entre os anos de 1914 e 1918), a Liga das Nações foi implementada com a               

assinatura do Tratado de Versalhes e possuía como principal objetivo a manutenção            

da paz e garantia da segurança internacional. 

Tal objetivo, contudo, não seria de fácil alcance, tendo em vista que com a              

guerra milhares de pessoas foram deportadas, perseguidas, desabrigadas ou         

passavam por situação de extrema pobreza e vítimas da fome. Especificamente com            

relação aos refugiados, José Henrique Fischel de Andrade   assim expõe: 9

Nos anos que precederam e durante o conflito, grandes contingentes          
de refugiados dos impérios russo e otomano dirigiram-se à Europa          
central e à do oeste, assim como para a Ásia. Após a Guerra dos              
Bálcãs (1912-1914), teve início a transferência involuntária de grupos         
de minorias étnicas naquela região: 250.000 búlgaros da Romênia,         
Sérvia e Grécia, 50.000 gregos da Bulgária e 1.200.000 da Turquia;           
como resultado da continuação das hostilidades bélicas, as ditas         
transferências perduraram até os primeiros anos da década de 1920.          
[...] Os russos e.g. dirigiram-se ao interior, sendo, em maio de 1916,            
estimados em torno de 3.000.000. (ANDRADE, 2001, p. 116) 

 

Ante a nefasta situação vivida, os delegados de alguns países-membro da           

Liga das Nações adotaram estratégias de defesa dos indivíduos necessitados,          

(principalmente os russos) visando: (i) fazer uma definição da situação jurídica dos            

refugiados, (ii) organizar a repatriação ou reassentamento dos refugiados e (iii)           

9ANDRADE, José Henrique Fischel de. Breve reconstituição histórica da tradição que culminou na             
Proteção Internacional dos Refugiados. In: ARAÚJO, Nádia de e ALMEIDA, Guilherme Assis de.             
(coordenadores). O Direito Internacional dos Refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro:            
Renovar, 2001, pp. 116-117. 
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realizar as atividades de socorro e assistência, contando inclusive com a ajuda de             

instituições filantrópicas para providenciar trabalho para essas pessoas (JUBILUT,         

2007, p. 74). 

Dentre as estratégias vale destacar a atuação do Dr. Fridtjof Nansen que            

criou o denominado “Passaporte Nansen”, documento que servia para identificação          

das pessoas e de seus países de origem, possibilitando o retorno do refugiado ao              

país que houvesse expedido o documento (ANDRADE, 1996, pp. 31-65). 

Como destacado por Fábio Andrade Medeiros : 10

A solução para o problema veio com a criação de um Certificado de             
Identidade para os Refugiados Russos, aprovado em uma        
Conferência em Genebra, em julho de 1922 e adotado por 53 países,            
em razão do interesse de todas as partes em facilitar a liberdade de             
movimento e sobretudo a legalidade deste.  

Em homenagem ao seu idealizador, Dr. Fridjtof Nansen, esse         
documento foi chamado de Passaporte Nansen, e, apesar do Ajuste          
de 1922 não ter definido o que se deveria entender por refugiado            
russo, o certificado atestava que se tratava de “pessoa de origem           
russa que não adquiriu outra nacionalidade”. Essa expressão        
constou no documento em razão da pressão e insistência dos          
refugiados russos, que assim se apegavam a um resquício, por          
menor que fosse da sua nacionalidade, além de impedir que eles           
fossem confundidos ou misturados, indiscriminadamente com outros       
apátridas. 
O Passaporte Nansen, “primeiro documento internacional de       
identidade destinados a refugiados, foi o responsável por devolver a          
personalidade jurídica aos refugiados russos, primeiro passo para        
possibilitar-lhes a autossuficiência”. Ele foi um documento útil não         
apenas para os refugiados, mas também aos governos que         
passaram a controlar com maior precisão a quantidade de refugiados          
presentes nos seus territórios . (MEDEIROS, 2018) 

 

Após, foi criado pela Assembléia Geral da Sociedade das Nações, o Alto            

Comissariado da Liga das Nações para Refugiados (ACLNR) e, paralelamente, o           

Comitê Intergovernamental para Refugiados (CIR). Cumpre destacar que ambos os          

órgãos tiveram participações importantes, principalmente considerando-se que a        

10 MEDEIROS, Fábio Andrade. O Asilo e o Refúgio e a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. p.                  
235-248. In Direitos Humanos e Vulnerabilidade e a Declaração Universal dos Direitos Humanos             
[e-book]. Liliana Lyra Jubilut, Rachel de Oliveira Lopes (Organizadoras). Editora Universitária           
Leopoldianum, 2018. 
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ACLNR foi o primeiro órgão a encarar o refugiado como indivíduo (não apenas             

coletivamente, como até então ocorria). 

Contudo, com a eclosão da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), todo o avanço            

até então ocorrido com a criação dessas instituições ficou inoperante, acabando por            

extinguir a própria Sociedade das Nações. 

Assim, entre agosto e outubro de 1944, em Dumbarton Oaks (EUA), foi            

realizada uma Conferência entre China, União Soviética, Grã-Bretanha e EUA, a           

qual resultou na criação da ONU (Organização das Nações Unidas) e de um             

Conselho de Segurança que ficaria responsável pelo monitoramento da paz.  11

Ainda, em razão da urgente questão humanitária que envolvia os refugiados           

e asilados, em 1948 foi criada a Declaração Universal dos Direitos do Homem             

(DUDH) que apesar de não conter dispositivos específicos com relação ao refúgio,            

positiva internacionalmente a questão do asilo (artigo 14.1).  In verbis:  

1. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de             
gozar asilo em outros países. 2. Este direito não pode ser invocado            
em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de         
direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das           
Nações Unidas. (DUDH, 1948) 
 

A definição de asilo, como se verifica da simples leitura do dispositivo acima,             

contempla tanto as hipóteses de asilo diplomático e territorial, quanto a de refúgio             

stricto sensu , sendo direito pessoal e individual. O instituto do asilo foi            

posteriormente regulamentado também pela Declaração da ONU sobre Direito de          

Asilo (1967) e, no Brasil, encontra-se previsto no artigo 4º, inciso II da Constituição              

Federal de 1988. 

Em janeiro de 1951 passou a funcionar o Alto Comissário das Nações            

Unidas para Refugiados (ACNUR) e, posteriormente, foi adotada a Convenção das           

Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados (28 de julho de 1951) a qual prevê               12

11 Carta das Nações Unidas. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.p
df . Acessado em novembro/2018. 
12 Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados. Disponível em:            
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_R
efugiados.pdf . Acessado em novembro/2018. 
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em seu artigo 1º que será considerado refugiado qualquer pessoa: 

 
1) Que foi considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de            
maio de 1926 e de 30 de junho de 1928, ou das Convenções de 28               
de outubro de 1933 e de 10 de fevereiro de 1938 e do Protocolo de               
14 de setembro de 1939, ou ainda da Constituição da Organização           
Internacional dos Refugiados; (...) 
 

2) Que, em conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º          
de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça,            
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se        
encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em             
virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou           
que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual             
tinha sua residência habitual em conseqüência de tais        
acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer          
voltar a ele. (ESTATUTO DOS REFUGIADOS, 1951) 

 

Apesar do instrumento definir o conceito de refugiados de forma muito mais            

ampla que nos instrumentos existentes na época, a Convenção apenas abrangia           

eventos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951. 

Assim, ante a ocorrência de novas situações geradoras de conflitos e           

perseguições, tornou-se urgente a adoção de providências que colocasse os novos           

fluxos de refugiados sob a proteção das provisões da Convenção, o que ensejou a              

preparação de um Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados (com submissão à            

Assembléia Geral das Nações Unidas em 1966) que, após as devidas ratificações e             

transmissões, entrou em vigor em 4 de outubro de 1967.  13

O Protocolo de 1967, portanto, possibilitou que os países aplicassem as           

provisões da Convenção de 1951 a todos os refugiados enquadrados na definição            

da carta, sem qualquer limitação de data ou local. 

Já em 1984 foi assinada a Declaração de Cartagena , resultado dos           14

encontros de representantes de dez países latino-americanos para discutir a          

13 Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protoc
olo_de_1967.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protoc
olo_de_1967 . Acessado em dezembro/2018. 
14 Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declar
acao_de_Cartagena.pdf . Acessado em dezembro/2018. 



 
 

25 

situação dos refugiados na América Latina. Este documento teve por principal           

objetivo incluir o termo “violação maciça de direitos humanos” como elemento da            

definição mais ampla de refugiado. 

Ou seja, a Declaração de Cartagena ampliou o conceito até então existente            

e incluiu na definição de refugiado todas as pessoas que fogem dos seus países              

porque sua vida, segurança ou liberdade encontra-se ameaçada, seja em razão de            

violência generalizada (por agressão estrangeira e conflitos internos) ou da violação           

de direitos humanos que afetem gravemente a ordem pública. 

Na ocasião do décimo aniversário da Declaração de Cartagena, a          

Declaração de San José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas (1994) foi criada            

visando  (i) trazer à discussão a questão do deslocamento causado principalmente           

pela violação de direitos humanos;  (ii) reforçar a importância do reconhecimento dos            

refugiados como titulares de direitos humanos; e  (iii)  instigar os Estados a buscarem             

soluções para os problemas existentes, que acabam por causar o deslocamento           

forçado das pessoas. Veja-se abaixo algumas das conclusões constantes na carta: 

Sexta. Encorajar os Governos a que encontrem, num quadro de          
acção concertada, soluções humanitárias para os problemas       
pendentes de refugiados e de pessoas deslocadas com base em          
situações já superadas ou em vias de resolução, reforçando         
programas de repatriamento voluntário e reinserção nos seus locais         
de origem: tendo portanto em consideração, na medida do possível,          
programas que facilitem a integração local, ofereçam a        
documentação indispensável ou regularizem a condição migratória 
dessas pessoas, com o objectivo de evitar que tais programas se           
convertam em novas fontes de tensão e instabilidade. 

(...) 

Décima. Reafirmar que tanto os refugiados como as pessoas que          
migram por outras razões, incluindo razões económicas, são titulares         
de direitos humanos que devem ser respeitados em qualquer         
momento, circunstância ou lugar. Esses direitos inalienáveis devem        
ser respeitados antes, durante e depois do seu êxodo ou do regresso            
aos seus lares, devendo ser-lhes proporcionado o necessário para         
garantir o seu bem-estar e dignidade humana. (DECLARAÇÃO DE         
SAN JOSÉ, 1994) 
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1.2. Uma abordagem a partir do direito brasileiro: dos refugiados ao refúgio  

 

Mesmo que com certo atraso se consideradas as normas internacionais          

sobre o tema, foi a Lei 9.474 de 1997 que regulamentou a matéria dos refugiados,               

considerando como tais as pessoas que fogem de condições subumanas de vida e             

sofrem violação de direito humanos em seus países, estabelecendo o procedimento           

para a determinação, cessação e perda da condição de refugiado, os direitos e             

deveres dos solicitantes de refúgio e refugiados e as soluções duradouras para            

aquela população. 

Elaborada por meio da incorporação dos conceitos definidos pela         

Convenção de 1951, pelo Protocolo de 1967 e pela Declaração de Cartagena, a             

legislação brasileira ampliou o conceito de refugiados até então utilizado para           

defini-los como qualquer um que  “devido a grave e generalizada violação de direitos             

humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em             

outro país ”. 

Conforme afirmado por Isabel Marquez , representante do ACNUR no         15

Brasil: 

A lei brasileira de refúgio nº 9.474/97 representa um marco no           
desenvolvimento do sistema de proteção internacional às pessoas        
refugiadas no continente. Resultado do processo que se iniciou em          
Cartagena, na década de 1980, o regime protetivo dos refugiados no           
Brasil agrega o que há de melhor em termos de técnica legislativa            
relacionada ao refúgio. Não por acaso, esta lei serviu de inspiração           
para diversas outras legislações nas Américas. Para além de         
incorporar a definição ampliada do conceito de refugiado, o marco          
normativo brasileiro agrega elementos que contemplam desde o        
processo de integração local de refugiados, como o acesso ao          
mercado de trabalho formal mesmo para os solicitantes de refúgio,          
até o reconhecimento do protagonismo da sociedade civil na defesa          
e promoção dos direitos dessa população. 
Ao expandir a definição clássica de refúgio, a lei brasileira reflete os            
avanços necessários nos marcos legais destinados a proteger        
pessoas refugiadas. O sistema desenhado no pós-Segunda Guerra        
buscou identificar os refugiados pela existência de fundado temor de          
perseguição com base em uma das cláusulas de inclusão         
estabelecidas pela Convenção de 1951. Inspirando-se na Declaração        

15 Prefácio da obra: Liliana Lyra JUBILUT; Gabriel Gualano de GODOY (Orgs.) Refúgio no Brasil:               
Comentários à Lei 9.474/97 São Paulo: Quartier Latin/ACNUR, 2017. 
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de Cartagena de 1984, a Lei nº 9.474/97, ao prever a possibilidade            
de reconhecimento da condição de refugiado a pessoas fugindo de          
situações de grave e generalizada violação de direitos humanos,         
acompanha as mudanças que se seguiram no pós-Segunda Guerra,         
ampliando a definição de refugiado para também abarcar pessoas         
que, apesar de não sofrerem uma perseguição individualizada, são         
merecedoras da proteção internacional. 

 

Já em 2017 foi instituída a denominada Lei de Migração (Lei nº 13.445), a              

qual estabelece direitos e deveres para os migrantes no Brasil, reconhecendo estes            

como sujeitos de direitos independentemente de sua nacionalidade. Esse         

documento sintetiza os compromissos assumidos pelo Brasil e originou-se da          

Reunião de Alto Nível sobre Grandes Movimentos de Refugiados e Migrantes,           

evento ocorrido na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York (USA).  

A nova lei foi elaborada com o propósito de impactar a comunidade            

internacional, engajando suas políticas públicas internas, através de práticas a          

serem adotadas pelos Estados que recebem refugiados, assim como estabelecer          

propostas de proteção na área da saúde, educação ou apoio à comunidade de             

acolhida, estimulando a regulamentação interna dessa matéria nos ordenamentos         

jurídicos internos dos países participantes. Ou seja, a comunidade internacional teria           

que priorizar medidas humanitárias, recebendo e protegendo os refugiados.  

Dentre suas muitas atribuições, visa modernizar o sistema de recepção e           

registro dos migrantes, bem como regulamentar como se dará a entrada de cada             

pessoa no país. 

Quanto aos direitos sociais, a lei migratória, versa sobre os direitos           

humanos, propondo um repúdio à xenofobia, ao racismo ou a qualquer outra forma             

de discriminação, propondo programas de inclusão social, laboral e produtiva do           

migrante a serviços, programas e serviços sociais, bens públicos, educação,          

assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e         

regularidade social, também nos termos constitucionais propostos. Assim, garante         

integralmente os direitos sociais aos refugiados. 

Ainda, a nova Lei de Migração protege os migrantes em situação irregular            

estabelecendo uma política de descriminalização diante de sua condição migratória          
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irregular. Para tanto, proíbe a deportação sumária e a retenção em espaços de             

privação de liberdade apenas em razão da falta de documentação, propondo uma            

política de regularização documental principalmente nas zonas de fronteiras. 

Ao nosso ver, essa nova lei constitui verdadeiro avanço no que se tem visto              

mundialmente (ante a clara xenofobia e criação de obstáculos para recepção de            

refugiados) e está de total acordo com todos os tratados internacionais ratificados            

pelo Brasil. 

Nesse sentido, destaca Neide Lopes Patarra : 16

Hoje, é extremamente importante considerar o contexto de luta e          
compromissos internacionais assumidos em prol da ampliação e        
efetivação dos Direitos Humanos dos migrantes. É preciso        
reconhecer o novo, difícil e conflitivo papel dos Estados Nacionais e           
das políticas sociais em relação aos processos internacionais e         
internos de distribuição da população no espaço – cada vez mais           
desigual e excludente. Há que se tomar em conta as tensões entre            
os níveis de ação internacional, nacional e local. É de fundamental           
importância considerar que os movimentos migratórios internacionais       
constituem a contrapartida da reestruturação territorial planetária –        
que, por sua vez, está intrinsecamente relacionada à reestruturação         
econômico-produtiva em escala global. (PATARRA, 2005) 

 

Destaque-se, por oportuno, que o avanço legislativo no Brasil busca facilitar           

a acolhida de refugiados, visto que em 2017 o Comitê Nacional para Refugiados             

(CONARE) registrava 10.145 refugiados oficiais e 86.007 pedidos em trâmite, sendo           

que destes, 33.866 foram feitos em 2017. Ou seja, o trâmite legal para             

reconhecimento da condição de refugiado é moroso e não proporciona condições           

mínimas às pessoas que aqui chegam.  

Apenas a título de elucidação, vejamos abaixo quadro comparativo         

divulgado pelo CONARE entre o número de solicitações de refúgio e as que ainda              

permanecem em trâmite: 

16  PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais de e para o Brasil contemporâneo: volumes,             
fluxos, significados e políticas. São Paulo Perspec. [online]. 2005, vol.19, n.3, pp.23-33. 
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Quadro 1 - Solicitações de Refúgio no Brasil 
Quadro divulgado na 3ª Edição do Relatório CONARE denominado “Refúgio em números”.            
Disponível em: 
http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/04/refugio-em-numeros_1104.pdf . 
Consultado em maio/2018. 

Acerca desse avanço verificado na legislação brasileira, o ACNUR publicou          

relatório  que evidencia as diferenças entre o cenário mundial e o cenário brasileiro: 17

 

Quadro 2 - Diagnóstico do sistema de refúgio 
Quadro divulgado no Relatório da Secretaria Nacional de Justiça denominado “Refúgio em            
números”. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2017/refugio-em-numer
os-2010-2016.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2017/refugio-em-numer
os-2010-2016 . Consultado em dezembro/2018. 

17 Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2017/refugio-em-numeros-2010-
2016.pdf?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2017/refugio-em-numeros-2010-2016 . 
Acessado em dezembro/2018. 
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Podemos afirmar, contudo, que apesar do Brasil demorar excessivamente         

para analisar as solicitações de refúgio e não possuir programas efetivos que            

permitam uma acolhida oficial destas pessoas, o país possui muitas ações           

amparadas na caridade, no voluntariado, nas ações humanitárias de organizações          

não governamentais, o que acaba por proporcionar oportunidades às pessoas que           

aqui chegam. 

O Brasil adota uma postura protetiva com relação ao direito dos refugiados,            

proporcionando sempre que possível um acolhimento humanitários aos solicitantes,         

como se passará a demonstrar. 

No que tange aos deslocados ambientais, a lei claramente não os           18

reconhece como refugiados (nos exatos termos do que vem sendo considerado           

mundialmente), contudo inova ao trazer a questão dos desastres ambientais como           

motivo para a concessão de visto a título de “acolhida humanitária”. Senão vejamos: 
 
Art. 14. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que           
venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo           
determinado e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes           
hipóteses: 
(...) 
§3º O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser         
concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação           
de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado,         
de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de          
grave violação de direitos humanos ou de direito internacional         
humanitário, ou em outras hipóteses, na forma de regulamento. 
 

Vemos, portanto, que a proteção internacional dos refugiados é um conceito           

fechado (até mesmo taxativo) e que baseia-se principalmente nos princípios da           

proteção internacional da pessoal humana, da cooperação e da solidariedade          

internacionais. 

 

1.3. A emergência do conceito dos Refugiados Ambientais 

 

Como será melhor abordado nos capítulos a seguir, são diversas as causas            

18 Lei 13.445/2017. Lei de Migração. Brasil.  
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ambientais que podem levar ao deslocamento forçado da população e apontar em            

caráter definitivo e permanente que o evento ambiental foi o fator único e             

determinante desses movimentos populacionais se torna uma tarefa complexa e que           

deve ser cautelosamente analisada, sob pena de acabar-se por banalizar o termo,            

incluindo equivocadamente pessoas cujo evento ambiental não foi o efetivo          

causador do deslocamento.  

Sobre o tema, Astri Suhrke divide os autores que tratam de “refugiados            19

ambientais” em dois grupos:  (i) minimalistas, alegam que as mudanças ambientais           

são vistas como uma variável que pode ou não contribuir para a migração, mas que               

não se tem como concluir, de forma inequívoca, que a perturbação ambiental se             

constitui no único fator para o deslocamento em massa; e  (ii) maximalistas,            

sustentam que as alterações ambientais já deslocaram milhões de pessoas e que            

esses deslocamentos tendem a aumentar.  

Astri Suhrke, por sua vez, afirma que o tema deve ser analisado sob uma              

perspectiva mais ampla, concluindo que a migração, como um processo social, não            

se trata de um fenômeno monocausal (discordando do posicionamento dos          

minimalistas quando estes sustentam a inutilidade do termo "refugiados ambientais"          

por considerarem ser impossível isolar a causa ambiental das causas econômicas,           

sociais e/ou políticas), e afirma que há necessidade de se restaurar a distinção entre              

migrantes e refugiados, ou, respectivamente, deslocamentos voluntários e        

deslocamentos forçados.  

Aceitando que a degradação ambiental seja pelo menos uma causa de           

migração, Suhrke divide os movimentos populacionais em dois tipos: os voluntários           

e os involuntários, denominando o último tipo como "migração de socorro". 

Partindo desta distinção, a autora traça o seu conceito de "refugiado           

ambiental" asseverando que:  "Se é para ter um significado, o conceito de refugiado             

ambiental deve se referir a pessoas especialmente vulneráveis, que são deslocadas           

devido à extrema degradação ambiental"  (SUHRKE, 1993) .  

19 SUHRKE, Astri. Pressure Points: environmental degradation, migration and conflict. Monograph.           
Cambridge, Massachusetts. American Academy of Arts and Sciences, 1993.  
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Diane C. Bates também formulou a sua crítica quanto à conceituação vaga            20

para "refugiado ambiental" afirmando que, diante desse critério genérico, muitas          

pessoas podem ser classificadas sob a égide do termo "refugiado ambiental". 

Não ignoramos a dificuldade de caracterização do deslocamento unicamente         

causado pela questão ambiental, principalmente considerando-se que muitos dos         

processo de degradação ocorrem de forma lenta e gradual. Nas palavras de Érika             

Pires Ramos :  21

Na geração dos fluxos de "refugiados ambientais" há uma         
sobreposição de fatores, havendo muita dificuldade no isolamento de         
suas causas. Na maior parte das vezes, essas múltiplas causas se           
identificam de maneira tão profunda que torna-se impossível        
separá-las. Esses fluxos não apenas se originam diante da         
ocorrência de desastres puramente naturais, mas também por        
desastres naturais ocasionados por fatores não climáticos (com ou         
sem a intervenção do homem), acidentes e processos de         
degradação ambiental (provocados ou agravados pela ação humana)        
e, ainda, pela combinação desses fatores. (RAMOS, 2011) 

 

Visando solucionar o impasse quanto à classificação, Bates propôs a análise           

de possíveis “refugiados ambientais” tomando por base três critérios relacionados à           

perturbação ambiental, os quais possibilitariam distinguir as causas dos fluxos          

migratórios entre catástrofes, expropriações e deteriorações: (i) relacionados à sua          

origem (se natural ou tecnológica); (ii) relacionados à sua duração (se aguda ou             

gradual); e (iii) relacionados à intencionalidade em causar migração, ou seja, se a             

migração foi um resultado planejado (intencional ou não).  

Nas classificações de catástrofes, temos os “refugiados ambientais”        

originários de eventos agudos que não foram previstos como potenciais geradores           

de migração, os quais podem ter origem natural (como furacões, inundações,           

terremotos) ou terem sido causados por acidentes tecnológicos e/ou industriais          

(como no caso de acidentes em usinas nucleares). 

20 BATES, Diane C. Environmental refugees? Classifying human migrations caused by environmental            
change. Population and Environment, Vol. 23, No. 5. Human Sciences Press, Inc. Sam Houston State               
University, 2002 
21RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo Direito           
Internacional. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 



 
 

33 

Nas expropriações, os refugiados surgiriam em razão de uma perturbação          

aguda no meio ambiente causada intencionalmente pela ação humana (causas          

antropogênicas). Estas perturbações, por sua vez, subdividem-se naquelas cujo         

evento perturbador foi causado pelo desenvolvimento econômico, gerando o que a           

autora chama de "populações deslocadas para a modernização", como, e.g., quando           

áreas são inundadas para a construção de usinas hidrelétricas; e aquelas causadas            

por conflitos armados, a que a autora denomina "ecocídio", quando ocorre a            22

destruição intencional do ambiente, a fim de estrategicamente deslocar uma          

população-alvo durante um período de guerra. 

Nas deteriorações, por fim, o deslocamento resulta de alterações lentas e           

graduais, provocadas por ações do ser humano sobre o ambiente e que não foram              

originalmente efetuadas com o objetivo de produzir deslocamentos, mas que diante           

dos efeitos progressivos da poluição ou do esgotamento dos recursos naturais           

locais, os seus habitantes se vêem obrigados a migrar. É especificamente sobre este             

tipo de deslocado que a presente dissertação visa tratar. 

Com base na classificação feita por Bates, atualmente são apontadas cinco           

grandes causas geradoras de "refugiados ambientais":  (i) desastres naturais;  (ii)          

acidentes tecnológicos;  (iii) mudanças ambientais por projetos de desenvolvimento;         

(iv) destruição de ambientes relacionadas a guerra; e  (v)  degradação progressiva do            

meio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

22 BATES, Diane C. Environmental refugees? Classifying human migrations caused by environmental            
change. Population and Environment, Vol. 23, No. 5. Human Sciences Press, Inc. Sam Houston State               
University, 2002 
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2. EM BUSCA DO RECONHECIMENTO DE UMA NOVA CATEGORIA DE          
REFUGIADOS: OS REFUGIADOS CLIMÁTICOS 
 

2.1. Das causas geradoras dos “Refugiados Ambientais” 

 

Analisando-se as definições e teorias formuladas sobre o tema, é possível           

depreender-se que há notória confusão entre os termos “climático” e “ambiental”           

visto que muitas das vezes estes são equivocadamente utilizados como sinônimos. 

Por essa razão, torna-se fundamental esclarecer que o deslocamento         

climático (tema da presente dissertação) é um dos tipos de deslocamentos por            

questões ambientais, representando tão somente as pessoas deslocadas em razão          

de eventos ambientais causados especificamente em razão das alterações         

climáticas que vêm ocorrendo mundialmente.  

Embora não se pretenda abordar em detalhes todas as discussões que           

envolvem cada uma das causas ambientais que causam os deslocamentos          

forçados, colocaremos algumas linhas gerais sobre cada uma delas, utilizando como           

base a divisão realizada por Bates apenas com o intuito de demonstrar o quão              

controversa e complexa é a questão da identificação da origem ambiental como            

desencadeadora de deslocamentos e, assim, dificultando um futuro reconhecimento         

de uma nova classe de refugiados. 

 

2.1.1. Desastres ambientais 

Os desastres naturais representam um conjunto de fenômenos que fazem          

parte da geodinâmica terrestre e que, quando ocorrem, podem trazer consequências           

catastróficas. São classificados em: tempestades, terremotos (sismos), maremotos        

(tsunamis), furacões, ciclones, tufões, secas, erupções vulcânicas e inundações. 

Esses eventos são em sua maioria temporários, sendo possível o retorno           

dos deslocados às áreas atingidas desde que seja realizada a reconstrução do local. 
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Para se visualizar o impacto dos desastres naturais sobre as populações,           

observe-se que as três maiores crises humanitárias de 2010 e 2011 foram            

decorrência do sismo no Haiti, das cheias no Paquistão e do sismo e tsunami no               

Japão, fazendo com que o número de deslocados por esses desastres ambientais            

superasse o número de deslocados e refugiados gerados por guerras ou conflitos.  23

Ocorre que como já alertava Jacobson em 1988, as causas de distúrbios            

ambientais não são apenas naturais ou resultantes da ação humana, podendo           

também ocorrer desastres naturais que ocorrem em virtude de uma interação entre            

as duas causas. Esses desastres, a que a autora chama de "desastres inaturais",             

seriam aqueles "eventos normais cujos efeitos são agravados pelas atividades          

humanas" . 24

Sobre o tema, explica Ivanilson Paulo Corrêa Raiol  que: 25

[...] alguns eventos que seriam classificados como distúrbios        
ambientais naturais, mas que, devido à intervenção humana sobre         
determinados ecossistemas, ficam mais vulneráveis ou menos       
resistentes às instabilidades naturais. Ou seja, o ar, o solo, as           
florestas e os mares recebem uma pressão humana de tal sorte que,            
uma vez fragilizados, não conseguem assimilar os efeitos naturais         
das modificações ambientais e entram em colapso [...]. Assim,         
algumas situações de impacto natural, que seria diretamente        
absorvido pelo meio ambiente, tornam-se de uma gravidade        
incontrolável, em decorrência de atividades atribuídas às pessoas.        
(RAIOL, 2010) 

 

O principal exemplo de "evento inatural" são os efeitos da emissão dos            

gases de efeito estufa sobre o ambiente, os quais decorrem de inequívoca ação             

humana e, somada às ações próprias do planeta (como movimentação das placas            

tectônicas e deslocamento de gases no interior da Terra), acabam por agravar os             

desastres que naturalmente ocorreriam. 

23 COSTA. Sérgio Ricardo Argollo, Cadeia de suprimentos humanitária: uma análise dos processos de              
atuação em desastres naturais. Production, v. 25, n. 4, p. 876-893, out./dez. 2015. 
24 Jacobson apud BATES, Diane C. Environmental refugees? Classifying human migrations caused by             
environmental change. Population and Environment, Vol. 23, No. 5. Human Sciences Press, Inc. Sam              
Houston State University, 2002. 
25RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção jurídica dos refugiados           
ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010. 
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2.1.2. Acidentes tecnológicos 

Os acidentes tecnológicos são aqueles que decorrem do uso de tecnologias e            

envolvem três subtipos de desastres: acidentes industriais (desastres tecnológicos         

de natureza industrial, que envolve edifícios industriais e podem ser classificados           

como: derramamento químico, colapso, explosão, incêndio, vazamento de gás,         

radiação e outros), acidentes de transporte (que envolvem modos mecanizados de           

transporte, compostos por 4 subconjuntos de desastres: transporte pelo ar, estradas,           

trilhos e água) e acidentes diversos (que descrevem acidentes tecnológicos que não            

são de natureza industrial e de transporte, composto pelos subconjuntos: colapso,           

explosão, incêndio e outros).  

No Brasil, segundo o Manual de desastres humanos de natureza tecnológica,           

elaborado pelo Ministério da Integração Nacional , os desastres humanos são          26

considerados consequências indesejáveis e são classificados como: Desastres        

Siderais de Natureza Tecnológica; Desastres Relacionados com Meios de         

Transporte, sem Menção de Risco Químico ou Radioativo; Desastres Relacionados          

com a Construção Civil; Desastres de Natureza Tecnológica Relacionados com          

Incêndios; Desastres de Natureza Tecnológica Relacionados com Produtos        

Perigosos; Desastres Relacionados com Concentrações Demográficas e com Riscos         

de Colapso ou Exaurimento de Energia e de outros Recursos e/ou Sistemas            

Essenciais. 

Podemos citar alguns acidentes tecnológicos que tiverem efeitos nefastos         

sobre a população: Bhopal (1984), Chernobyl (1986) e Goiânia (1985). 

Na cidade indiana de Bhopal um vazamento de gás venenoso, oriundo da            

empresa Union Carbide of India, causou mais de 2500 mortes nos dias próximos ao              

vazamento. Uma explosão nos tanques de armazenamento de MIC (isocianato de           

metila) liberou 25.000 toneladas do gás no ambiente. Meses após o ocorrido, cerca             

de 50.000 pessoas ainda sofriam com os efeitos da contaminação, e eram            

recorrentes os casos de cegueira e problemas respiratórios decorrentes das          

26 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Manual de             
desastres humanos: desastres humanos de natureza tecnológica – v. 2. – I parte. Brasília : MI, 2004.                 
452p 
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propriedades químicas do composto. 

Posterior ao acidente ocorrido em Bhopal, tido até então como o pior desastre             

tecnológico já registrado, em 26 de abril de 1986 ocorreu o acidente na usina              

nuclear de Chernobyl, na Ucrânia (então União Soviética), onde após a explosão de             

um reator, uma nuvem de material altamente radioativo foi liberada no ambiente.            

Embora as autoridades tenham realizado operações de combate e evacuação da           

população que vivia em localidades próximas ao evento, milhares de pessoas foram            

expostas aos efeitos da nuvem radioativa.  

Apesar das atitudes tomadas, o número de mortes ocasionadas pelo acidente           

não pôde ser precisamente quantificado. Estima-se que tenham ocorrido mais de           

4.000 mortes e cerca de 600.000 pessoas contaminadas diretamente . 27

No Brasil, por sua vez, em 1985, após a transferência de prédio do Instituto              

Goiano de Radioterapia, um dos equipamentos utilizados foi deixado no local onde o             

Instituto funcionava. O local sofria com o abandono, até que em 1987, dois             

catadores de papel levaram parte do equipamento deixado no local para suas casas,             

com o intuito de vendê-las a um ferro-velho.  

Com a blindagem de chumbo violada, os dois catadores e seus familiares            

identificaram uma “luz azul” posteriormente identificada como uma pastilha de sal de            

cloreto de césio (Cs-137).  

Como consequência da manipulação errônea e despreparada do produto         

químico, os efeitos do acidente atingiram homens, mulheres, crianças, casas, ruas,           

chegando até à atmosfera. O imenso volume de rejeitos radioativos ocasionou a            

demolição de diversos imóveis, remoção de camadas do solo de alguns terrenos, e             

cerca de 200 pessoas tiveram de ser imediatamente evacuadas de suas residências.            

Cerca de um mês após o acidente, quatro pessoas já haviam falecido. Segundo a              

Associação de Vítimas do Césio 137, até 2012, mais de seis mil pessoas foram              

afetadas pela radiação e sessenta já morreram em decorrência do acidente.  28

27 SILEI, Gianni. Technological Hazards, Disasters and Accidents. The Basic Environmental History.            
Mauro Agnoletti e Simone Neri Serneri (org). Springer, New York, 2014. 
28  BONATTI, Thiago Fernando; CARMO, Roberto Luiz do; Desastres tecnológicos: revisitando a            
discussão sobre a questão dos eventos de contaminação a partir da relação entre população, espaço               
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2.1.3. Mudanças ambientais por projetos de desenvolvimento 

O exemplo mais comum de mudanças ambientais provocadas por projetos          

de desenvolvimento diz respeito ao alagamento de grandes áreas para a construção            

e funcionamento de usinas hidrelétricas, provocando o deslocamento da população          

que vivia nessas áreas.  

Podemos citar como exemplo desse tipo de efeito ambiental a construção da            

Hidrelétrica de Tucuruí, no Estado do Pará, durante as décadas de 1970 e 1980, a               

qual produziu um grande reservatório de águas na proporção de 2.830 km², que             

acabou por inundar vários povoados e deslocar mais de cinco mil famílias,            

colocando-as numa situação específica de "refugiados ambientais".  

 

2.1.4. Degradação ambiental e guerra 

A degradação ambiental também pode decorrer de guerra e de conflitos           

armados, por meio das quais a destruição do meio ambiente é um dano reflexo e               

muitas vezes adotada como estratégia pelas partes em conflito. 

Como destacado por Marilu Dicher : 29

a utilização de herbicida, denominado "Agente Laranja", pelos        

Estados Unidos da América durante os anos de 1960 e 1970, quando            

em guerra contra o Vietnã, é o exemplo histórico mais notório de            

destruição do meio-ambiente pela guerra, tendo ocasionado o        

deslocamento massivo de pessoas que viviam na zona rural do          

Vietnã. Mais recentemente, pode-se citar a colocação de minas         

terrestres nas regiões curdas do Iraque, que acabaram por         

inviabilizar a agricultura. (DICHER, 2014) 

A problemática encontrada aqui, contudo, reside na dificuldade de se atestar           

e ambiente, 10/2016 , VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población e XX Encontro              
Nacional de Estudos Populacionais, Vol. 1, pp.1-21, Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 2016 
29 DICHER, Marilu. O termo “refugiado ambiental” e a problemática de sua definição. Direito              
Internacional dos Direitos Humanos I. pág. 467/498. 2014. 
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se o deslocamento decorreu da degradação ambiental ou da guerra propriamente           

dita. 

Importante destacar que para Susana Borras Pentinat há relação direta          30

entre a degradação ambiental e o deslocamento de pessoas, observando, inclusive,           

várias possibilidades para essa inter-relação:  (i) a destruição do meio ambiente,           

utilizada como arma de guerra, gerando deslocamentos humanos;  (ii) a degradação           

ambiental como o estopim de conflitos pelo acesso e domínio de determinados            

recursos naturais resultando em deslocamentos;  (iii) movimentos populacionais        

ocasionados por degradação ambiental geradores de conflito no país de          

acolhimento;  (iv) impacto ambiental causado nos países de acolhimento pelos          

deslocamentos maciços de populações. 

 

2.1.5. Degradação progressiva do ambiente 

Por degradação progressiva do ambiente podemos entender todas as         

ações, humanas ou naturais, que aos poucos causarão a transformação do           

ambiente e, com isso, poderão levar ao deslocamento forçado de pessoas.           

Exemplos disso são: aumento das temperaturas na superfície da Terra, elevação           

dos níveis do mar e desertificação. 

Especialmente no caso da elevação dos níveis dos oceanos, pode ocorrer a            

inundação de pequenos Estados insulares, levando toda uma população a ser           

forçada a se mudar, de forma definitiva, para outros lugares, em face do             

desaparecimento progressivo do território onde vivem, como é o caso das Ilhas            

Marshall, Tuvalu e Kiribati (Oceano Pacífico) e as Ilhas de Maldivas (Oceano Índico). 

Quanto à desertificação e seca, Susana Borras Pentinat  afirma: 31

A desertificação é uma causa que induz as pessoas a se deslocar de             
um território para outro. [...] A desertificação é causada por          
interações complexas entre físico, biológico, político, social, cultural e         
econômico. A desertificação e a seca afetam o desenvolvimento         

30 PENTINAT, Susana Borras. Refugiados ambientales: el nuevo desafío del derecho internacional del             
medio ambiente. Rev. derecho (Valdivia), Valdivia, v. 19, n. 2, 2006. 
31 PENTINAT, Susana Borras. Refugiados ambientales: el nuevo desafío del derecho internacional del             
medio ambiente. Rev. derecho (Valdivia), Valdivia, v. 19, n. 2, 2006. 



 
 

40 

sustentável através das suas inter-relações com importantes       
problemas sociais, como a pobreza, saúde e nutrição deficiente, falta          
de segurança alimentar, e os problemas decorrentes da migração,         
deslocamento de pessoas e dinâmica populacional. (PENTINAT,       
2006) 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, o processo de           

desertificação é consequência direta do uso inadequado dos recursos florestais, dos           

desmatamentos, das práticas agropecuárias sem manejo adequado dos solos (que          

provocam processos erosivos e esgotando os solos), do sobrepastejo na pecuária           

extensiva comprometendo a textura dos solos e com isso a regeneração da            

vegetação e do manejo inadequado dos sistemas de irrigação, com a consequente            

salinização da terra.  32

 

2.2. Diferença entre refugiados e migrantes ambientais 

 

Uma das questões importantes sobre o tema, que também deve ser           

esclarecida desde já, é a diferenciação entre refugiados e migrantes ambientais. 

As alterações climáticas usualmente verificadas em toda a extensão global          

causam o deslocamento das pessoas afetadas, as quais buscam por soluções e            

ajudas estatais. A estes, que deslocam-se voluntariamente, é utilizada a          

denominação de migrantes. Contudo, em casos em que o deslocamento voluntário           

não é possível ou não é suficiente para solucionar o problema, os atingidos são              

levados a fugirem (sem outra opção) sendo que a estes a denominação mais             

utilizada é “refugiados ambientais” ou “eco-refugiados” (quando a fuga se dá para            

além das fronteiras nacionais) ou deslocados forçados internos (quando o          

deslocamento ocorre dentro do próprio país do afetado). 

Isso se dá porque o conceito primordial de “refugiado”, como visto no tópico             

anterior, é aplicado àquelas pessoas que estão fora de seus países de origem e que               

necessitam de proteção internacional. Ou seja, destina-se a identificar as pessoas           

32 MMA (Ministério do Meio Ambiente). Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação              
e Mitigação dos Efeitos da Seca. Disponível em:  
<http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/combate-a-desertificacao/convencao-da-onu> 
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que decidiram cruzar as fronteiras nacionais em busca de segurança, em razão de             

risco à vida, e são beneficiárias de assistência por órgãos internacionais. 

Os migrantes, por sua vez, seriam aqueles que se deslocam de forma            

voluntária, em busca de melhores condições de vida ou oportunidades econômicas.           

Este deslocamento também pode ser interno (dentro do próprio país) ou externo            

(ultrapassando as fronteiras nacionais). 

No caso específico dos deslocados forçados internos, embora o Direito          

Internacional de uma forma geral lhes conceda proteção, não há instrumento           

internacional vinculante específico, sendo que sua definição encontra-se previstas         

nos Princípios Orientadores relativos aos Deslocados Internos adotados pelas         

Nações Unidas em 1998, com vistas a reforçar junto à comunidade internacional a             

necessidade de sua proteção  : 33

Para a aplicação destes Princípios, os deslocados internos são         
pessoas, ou grupos de pessoas, forçadas ou obrigadas a fugir ou           
abandonar as suas casas ou seus locais de residência habituais,          
particularmente em conseqüência de, ou com vista a evitar, os efeitos           
dos conflitos armados, situações de violência generalizada, violações        
dos direitos humanos ou calamidades humanas ou naturais, e que          
não tenham atravessado uma fronteira internacionalmente      
reconhecida de um Estado. 

 

Dentre os Princípios Orientadores, o mais importante deles é aquele que           

define o conceito de deslocados internos, tendo, como núcleo central, a ideia de que              

os deslocados internos foram forçados a deixar suas casas por razões idênticas aos             

refugiados, contudo, não chegaram a cruzar uma fronteira internacional. 

Vemos, portanto, que a principal diferença existente entre migrantes e          

refugiados é a voluntariedade. 

Além disso, quanto aos deslocados internos há expresso reconhecimento de          

sua configuração em razão de catástrofes naturais ou provocadas pelo ser humano,            

33  Os princípios orientadores relativos aos deslocados internos foram elaborados por uma equipe             
internacional de especialistas em direito em colaboração com agências internacionais e ONGs. O             
texto integral está disponível para consulta em:       
<http://www2.ohchr.org/english/issues/idp/GPPortuguese.pdf>. Acesso em novembro/2017. 
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sendo estes denominados pelo ACNUR de “deslocados internos ambientais”. 

A impossibilidade de proteção existe, entretanto, para os casos que          

envolvem deslocamentos forçados internacionais (que ultrapassam fronteiras) e que         

são causados por questões ambientais, visto que não se aplicam a estes indivíduos             

ou grupos migrantes nem as normas do Direito Internacional dos Refugiados, nem a             

proteção proveniente do mandato estendido do ACNUR ao deslocados internos. 

Destaque-se, por oportuno, que apesar da usual denominação dos         

deslocados por razões climáticas de “refugiados”, o ACNUR não recomenda a           

utilização desta denominação uma vez que esta causa de deslocamento forçado não            

está prevista na Convenção de 1951. Segundo referido órgão, a denominação ideal            

é a de “deslocados ambientais forçados”.  

Apesar da ausência de previsão da causa ambiental na Convenção de 1951,            

entendemos que a negativa de enquadramento desta classe de pessoas no conceito            

de refugiado lhes nega o direito a uma série de benefícios e ajudas que certamente               

garantiriam a adequada recepção dos deslocados nos países de destino.          

Entendemos, por isso, que caberia ao ACNUR incentivar a alteração do conceito de             

refugiado lá previsto e não simplesmente colocar os deslocados por questões           

ambientais em situação de ilegalidade nos países de destino e sem qualquer ajuda             

ou apoio dos órgãos internacionais. 

Ante todo o exposto, entendemos refugiados climáticos como a categoria         

social formada por pessoas que se deslocam para além das fronteiras de seu país              

devido a alterações climáticas que (por razões naturais ou intensificadas pela ação            

humana) causam aumento das temperaturas na superfície da Terra, desertificação e           

elevação dos níveis do mar, e tornam a permanência da população no local afetado              

insustentável ou impossível.  

 

2.3. Necessidade de enquadramento dos deslocados climáticos como refugiados 

 

Da simples leitura da conceituação de refugiados constante no artigo 1º da            

Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, bem como das            
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convenções e tratados subsequentes, verifica-se que este abrange apenas algumas          

situações de refúgio: os perseguidos por opinião política, questões raciais, opção           

religiosa, nacionalidade e associação a determinado grupo social. 

Isso porque os documentos internacionais vigentes contam com quase         

setenta anos de vigência sem nunca terem sido reavaliados ou emendados pelos            

Estados signatários, o que faz com que estes não retratem a realidade, tampouco             

apresentem soluções suficientes para os problemas da atualidade. Ou seja, os           

instrumentos internacionalmente criados não se encontram aptos a solucionar as          

situações atualmente vivenciadas pela população mundial e garantir a proteção aos           

indivíduos que abandonaram o seu local de residência em razão das alterações            

climáticas. 

Com isso, na tentativa de solucionar as limitações legais existentes do           

Direito Internacional e possibilitar uma efetiva proteção aos novos tipos de           

refugiados, cujas situações não foram previstas da Convenção de 1951 ou nos            

instrumentos subsequentes, o ACNUR (Alto Comissário das Nações Unidas para          

Refugiados) vem ampliando suas frentes de atuação e seus programas de natureza            

e ajuda humanitária para além daquilo que foi previsto, em 1951. Segundo ressalta             

Liliana Jubilut  : 34

[...] tem-se as ações que visam a fortalecer a proteção jurídica dos            
refugiados, enfrentando, desta feita, o atual desafio dos direitos         
humanos, qual seja, sua real efetivação; e, de outro, tem-se ações           
que buscam aumentar o rol das pessoas protegidas pelo Direito          
Internacional dos Refugiados, visando alterar, assim, a própria        
definição de refugiado ou o mandato do ACNUR. (JUBILUT, 2007) 

 
Neste sentido, apesar de alguns grupos de pessoas não receberem a           

proteção específica assegurada pelos status de refugiados nos termos da          

Convenção de 1951, são alvo do auxílio e das medidas assistencialistas do ACNUR,             

expandindo, assim, por óbvio, o rol de pessoas por ele protegidas.  

É com base nessa ampliação subjetiva do mandato do ACNUR que se            

enquadra a proteção às pessoas que saem de seus países motivadas por danos             

34 JUBILUT, L. L. O Direito Internacional dos Refugiados e sua Aplicação no Ordenamento Jurídico               
Brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 161.  
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ambientais irreversíveis, principalmente causados pelas constantes e radicais        

mudanças climáticas no mundo. 

A degradação ambiental, seja ela natural ou provocada pela ação dos seres            

humanos, é um dos fatores de contribuição para o crescente aumento das            

migrações forçadas (sejam elas dentro do próprio Estado ou para além das            

fronteiras nacionais). 

Como já destacado acima, a ONU (Organização das Nações Unidas) calcula           

que dentro de cinco anos 50 milhões de pessoas vão ser obrigadas a deixar seus               

lares, temporária ou definitivamente, devido a problemas relacionados ao meio          

ambiente, e provavelmente chegue a 150 milhões até o ano 2050. Contudo, apesar             35

da expressiva quantidade de atingidos pela situação ambiental que são obrigados a            

deslocar-se internamente, a Convenção de 1951 não prevê a possibilidade de           

enquadramento destas pessoas (que se deslocam forçosamente) como refugiados,         

o que impossibilita a concessão dos benefícios criados para recepção destes nos            

países de destino. 

Conforme destacado por Daniel Francisco Nagao Menezes e Ernani         

Contipelli : 36

Importante señalar que los migrantes ambientales no disponen de         
protección jurídica en la esfera internacional, pues no están incluidos          
entre los contemplados por la Convención de Ginebra sobre el          
Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, que taxativamente            
garantiza sus beneficios a hechos caracterizados por “fundados        
temores” de persecución basados en motivos de raza, religión,         
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones        
políticas, sin cualquier referencia a los desplazamientos por        
trastornos ambientales. Por lo tanto, es necesarios buscar en el          
ámbito jurídico internacional y nacional las disposiciones normativas        
que resguardan los derechos de los migrantes ambientales, así como          
la adopción de políticas publicas direccionadas a la protección de tal           
grupo. (MENEZES e CONTIPELLI, 2018) 

 

 

35Dicionário de Direitos Humanos.  Refugiados Ambientais . Disponível em:        
http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-index.php?page=Refugiado+Ambiental.  
36 MENEZES, Daniel Francisco Nagao. CONTIPELLI, Ernani. Economia Solidaria, Dignidad Humana           
y Migración Ambiental en un Mundo Globalizado. Revista Jurídica - Unicuritiba. v. 50. n.1. 2018. 
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A ausência de previsão do status de refugiado ambiental levou, em 1985,            

Essam El- Hinnawi  , professor do Egyptian National Research Centre, Cairo, e           37

pesquisador do Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente (UNEP, em           

português PNUMA) a acrescentar à definição de refugiado a questão de pessoas            

que foram obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente a zona onde           

tradicionalmente viviam devido ao visível declínio do ambiente (por razões naturais           

ou humanas), perturbando a sua existência e/ou a qualidade da mesma de tal             

maneira que a subsistência dessas pessoas torna-se perigosa.  

Segundo Essam El- Hinnawi  , as pessoas obrigadas ao deslocamento         38

diante de catástrofes ambientais são aquelas: 

[...] forçadas a deixar seu habitat natural, temporária ou         
permanentemente, por causa de uma marcante perturbação       
ambiental (natural e/ou desencadeada pela ação humana), que        
colocou em risco sua existência e/ou seriamente afetou sua         
qualidade de vida. (EL-HINNAWI, 1985) 

 
Quanto à perturbação ambiental, El-Hinnawi apresenta a sua definição como          

sendo  "quaisquer mudanças físicas, químicas, e/ou biológicas no ecossistema (ou          

na base de recursos), que o tornem, temporária ou permanentemente, impróprio           

para sustentar a vida humana" .  39

Permanecendo na mesma esteira do conceito elaborado por El-Hinnawi,         

Jodi L. Jacobson apresentou em 1988 uma segunda definição para o termo            40

"refugiado ambiental", definindo-o como: 

[...] aquelas pessoas temporariamente deslocadas devido a       
perturbações ambientais locais, como avalanches ou terremotos;       
aqueles que migram por causa da degradação ambiental que tem          

37EL-HINNAWI, Essam. Environmental Refugees. Nairobi: United Nations Environment Programme -          
UNEP, 1985, p. 05 
 
38 EL-HINNAWI, 1985, apud RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção            
jurídica dos refugiados ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010. 
39 EL-HINNAWI, 1985, apud RAIOL, Ivanilson Paulo Corrêa. Ultrapassando fronteiras: a proteção            
jurídica dos refugiados ambientais. Porto Alegre: Núria Fabris, 2010. 
40 “Those people temporarily displaced due to local environmental disruption, such as an avalanche or               
an earthquake; those who migrate because environmental degradation has undermined their           
livelihood or poses unacceptable risks to health; and those who resettle because land degradation has               
resulted in desertification or because of other permanent changes in habitat.” JACOBSON, Jodi L.              
Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability. Worldwatch Paper 86. Washington, D.C.:           
Worldwatch Institute, November, 1988, p. 37-38 e p. 07 
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prejudicado a sua subsistência ou apresenta riscos inaceitáveis para         
a saúde; e aqueles reassentados porque a degradação da terra          
resultou em desertificação ou por causa de outras mudanças         
permanentes no habitat. (JACOBSON, 1988) 

 
Em 1995, o cientista ambiental Norman Myers destacou os impactos do           

aquecimento global nesse processo (aumento do nível do mar e inundações nas            

áreas costeiras), sem deixar de considerar outros fatores que, segundo ele,           

exacerbam os problemas ambientais. 

Vislumbrando os êxodos forçados que ocorreriam em razão dos problemas          

climáticos, Myers ressaltou a importância de uma definição que seja facilmente           41

compreendida, passível de demonstração. Assim propôs a seguinte definição,         

visando separar os migrantes econômicos dos por ele chamados de “refugiados           

ambientais”: 

Refugiados ambientais são pessoas que já não conseguem ter uma          
vida segura em sua terra natal por causa de fatores ambientais de            
âmbito incomum. Esses fatores incluem a seca, a desertificação,         
desmatamentos, erosão do solo e outras formas de degradação dos          
solos; déficits de recursos, tais como a escassez de água, o declínio            
dos habitats urbanos através da sobrecarga maciça dos sistemas de          
cidade, problemas emergentes, tais como as mudanças climáticas,        
especialmente o aquecimento global, e desastres naturais como        
ciclones, tempestades e inundações, terremotos, com impactos       
agravados pela má gestão humana. Pode haver fatores adicionais         
que exacerbam os problemas ambientais e que muitas vezes         
resultam, em parte, de problemas ambientais: o crescimento        
populacional, pobreza generalizada, fome e doença pandêmica.       
Ainda há outros fatores que incluem as políticas de desenvolvimento          
deficiente e sistemas de governo que marginalizam o povo em          

41 “Environmental refugees are persons who can no longer gain a secure livelihood in their traditional                
homelands because of what are primarily environmental factors of unusual scope. These factors             
include drought, desertification, deforestations, soil erosion and other forms of land degradation;            
resource deficits such as water shortages; decline of urban habitats through massive over-loading of              
city systems; emergent problems such as climate change, especially global warming; and natural             
disasters such as cyclones, storm surges and floods, also earthquakes, with impacts aggravated by              
human mismanagement. There can be additional factors that exacerbate environmental problems and            
that often derive in part from environmental problems: population growth, widespread poverty, famine             
and pandemic disease. Still further factors include deficient development policies and government            
systems that “marginalize” people in senses economic, political, social and legal. In certain             
circumstances, a number of factors can serve as “immediate triggers” of migration, e.g. major              
industrial accidents and construction of outsize dams. Of these manifold factors, several can operate              
in combination, often with compounded impacts. In face of environmental problems, people concerned             
feel they have no alternative but to seek sustenance elsewhere, either within their countries or in other                 
countries, and whether on a semipermanent or permanent basis.” MYERS, Norman; KENT, Jennifer.             
1995, p. 18 
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sentido econômico, político, social e jurídico. Em determinadas        
circunstâncias, um número de fatores pode servir de “gatilhos”         
imediatos da migração, por exemplo, grandes acidentes industriais e         
construção de grandes barragens. Desses fatores múltiplos, vários        
podem operar em conjunto, muitas vezes com impactos agravados.         
Diante dos problemas ambientais, pessoas envolvidas sentem que        
não tem alternativa senão a de buscar o sustento em outro lugar,            
dentro dos seus países ou em outros países, numa base          
semipermanente ou permanente. (MYERS, 1995) 

 

Com base nessa definição, considera-se deslocados ambientais (ou como         

pretendemos, refugiados) a categoria social formada por grupos humanos que se          

deslocam não por causa de guerras, epidemias ou distúrbios políticos, mas devido a             

catástrofes ambientais que tornam suas vidas ameaçadas ou insustentáveis,         

deixando uma enorme quantidade de pessoas traumatizadas, sem acesso a abrigos,           

água limpa e itens básicos de subsistência.  

Nas palavras de Ernani Contipelli  : 42

Em termos gerais, podemos definir os refugiados ambientais como         
pessoas que foram forçadas a abandonar, de modo transitório ou          
permanente, seu habitat tradicional, para se deslocar a outro pais ou           
mesmo dentro das fronteiras de seu pais de origem, em razão de            
determinado transtorno ambiental. Esse conceito é ampliado pelo        
relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente de           
1985 (EL-HINNAWI, 1985), que utiliza a designação de refugiado ou          
deslocado ambiental conforme descrevemos anteriormente,     
acrescentando as causas que conduziram aos motivos da mudança         
forçada: perigos naturais e/ou provocados pela atividade humana,        
como acidentes industriais, grande projetos econômicos de       
desenvolvimento, inadequado processamento e depósito de resíduos       
tóxicos, colocando em perigo sua existência e/ou colocando        
seriamente em risco a qualidade de vida das pessoas na região           
afetada. (CONTIPELLI, 2016) 

 

Apesar da “criação” do termo refugiados ambientais ter se dado em 1985, a             

atenção à situação vivenciada por este grupo de pessoas só recebeu efetiva            

atenção com a divulgação do relatório do 4º Painel Intergovernamental de Mudanças            

Climáticas (IPCC) em 2007, que trouxe números preocupantes para as alterações           

42CONTIPELLI, Ernani. “GOVERNANÇA GLOBAL, DIGNIDADE HUMANA E REFUGIADOS (OU         
DESLOCADOS) AMBIENTAIS”. Revista Eletrônica do Direito do Centro Universitário Newton Paiva.           
Dez.16. 
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climáticas em curto período de tempo, bem como após a ocorrência de catástrofes             

de repercussão mundial como o tsunami na Indonésia (2004) e o furacão Katrina             

nos Estados Unidos (2005). 

Esse relatório, somado à realidade mundial que vinha sendo diariamente          

retratada pelos jornais, demonstrou a flagrante vulnerabilidade ambiental e humana          

que precisava urgentemente ser estudada e combatida, evitando-se com isso o           

aumento dos eventos danosos.  

De toda forma, mesmo com o aumento do debate sobre o tema, e do estudo               

das causas e possíveis modos de redução dos prejuízos causados com as            

alterações climáticas, a situação dos afetados permanece indefinida, uma vez que a            

proteção prevista no regime convencional (Convenção de 1951) não é aplicável ao            

“refugiado climático”. 
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3. O DESENVOLVIMENTO MUNDIAL E O AGRAVAMENTO DAS CAUSAS DE          
DESLOCAMENTOS FORÇADOS 

 

3.1. Abordagens globais para a crescente alteração climática causada pelo          
desenvolvimento 

 

Como destacado nos capítulos anteriores, é alarmante o número de pessoas           

que foram alvo de êxodo forçado em razão de questões relacionadas ao meio             

ambiente, tais como inundações, tempestades, terremotos e maremotos, os quais          

resultam diretamente da relação ser humano e natureza, bem como sabermos que            

além dessas pessoas, milhares de outros sofrerão o mesmo destino em razão da             

seca, erosão costeira ou aumento do nível do mar nos próximos anos. 

As áreas mais afetadas pelas mudanças ambientais são aquelas nas quais           

há grande densidade populacional e características ambientais instáveis, tendo         

como principais exemplos a Índia (mudanças nos padrões das monções), a África            

(áreas próximas ao deserto e áreas de savana densamente ocupadas), a Oceania            

(aumento do nível do mar que provocará o desaparecimento de várias ilhas) e a              

América (transformação das áreas de caatinga e sertão em desertos).   43

Segundo Neves e Muehe ,  “a zona costeira é influenciada por agentes           44

oceânicos, atmosféricos e continentais, motivo pelo qual ela é particularmente          

sensível a mudanças climáticas”.  Ainda, as atividades econômicas, o uso do solo e a              

pressão populacional contribuem para a fragilidade dessas áreas às alterações          

climáticas. 

Atualmente, vários desastres ambientais têm provocado o êxodo de grandes          

massas populacionais: o  tsunami , ocorrido em dezembro de 2004, que destruiu a            

costa de diversos países asiáticos, principalmente a Indonésia, deixando 240 mil           

mortos, 70 mil desaparecidos e milhões de desabrigados; o  furacão  Katrina, em           

agosto de 2005, que deixou um milhão de norte-americanos desabrigados; o           

43“The Human Cost of Weather-Related Disaster 1995-2015”. Relatório elaborado pelo Centro de            
Pesquisa de Epidemiologia e Desastres (CRED). Disponível em: 
  https://www.unisdr.org/files/46796_cop21weatherdisastersreport2015.pdf . Acessado em 19/11/2018. 
44 NEVES, Claudio Freitas; MUEHE, Dieter. Vulnerabilidade, impactos e adaptação a mudanças do             
clima: a zona costeira. Parcerias Estratégicas, Brasília, n. 27, 2008, p. 217- 295. p. 221 
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terremoto que atingiu o sul da Ásia, em outubro de 2005, matando milhares de              

pessoas; o ciclone que atingiu Mianmar, no primeiro semestre de 2008, matando 100             

mil pessoas e deixando um milhão de desabrigados; o  terremoto  que matou 50 mil            

pessoas na China; as inundações no campo de refugiados de Dadaab, no Quênia             

(2006); e as secas ocorridas na Etiópia (anos 80) . 45

Destaque-se que nenhuma região no mundo é imune às mudanças          

climáticas, sendo que os riscos de deslocamento apenas variam em intensidade,           

tempo para ocorrência e condições econômicas para minimização dos efeitos. 

Inclusive já existe uma lista denominada V20 que indica 20 países que serão             

afetados de forma mais agressiva pelas mudanças climáticas. São eles:          

Afeganistão, Bangladesh, Barbados, Butão, Costa Rica, Timor Leste, Etiópia, Gana,          

Quênia, Kiribati, Madagascar, Maldivas, Nepal, Filipinas, Ruanda, Santa Lúcia,         

Tanzânia, Tuvalu, Vanuatu e Vietnã . 46

Esses países possuem pequena extensão territorial e populações de         

aproximadamente 700 milhões de pessoas (sendo grande parte dessas populações          

de baixa e média rendas), com características desérticas, áridas, montanhosas e           

insulares, alguns bastante isolados e sem litoral, mas todos altamente vulneráveis e            

expostos às mudanças climáticas. 

Bangladesh, país situado no Oceano Índico, tem anualmente entre um terço           

e dois terços do seu território submerso pelas enchentes, comuns na região devido             

ao clima de monções, porém a mudança e variabilidade climáticas têm aumentado            

significativamente a duração dessas enchentes e a quantidade de água proveniente           

tanto das chuvas quanto das cheias dos rios que banham a região (COLLECTIF             

ARGOS, 2010). 

Especialmente com relação ao Tuvalu, Estado da Polinésia formado por um           

grupo de nove ilhas e atóis, é palpável a urgência na adoção de medidas que               

reduzam o impacto ambiental que causa a elevação do nível do mar, visto que o               

45 Dados obtidos por meio de consultas ao site  https://www.emdat.be/  - The International Disaster 
Database. Acesso realizado em junho/2017. 
46 Fonte:  http://www.observatoriodoclima.eco.br/paises-vulneraveis-cobram-acesso-a-recursos/ . 
Acessado em novembro/2018. 
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desaparecimento do país por meio da inundação é quase certo.  47

Esse país que é tão pouco conhecido foi um dos primeiros países a             

demonstrar a necessária e urgente discussão do tema, inclusive destacando que os            

impactos ambientais causariam o êxodo forçado de toda a população aos países            

mais próximos, como Austrália e Nova Zelândia. Como destacado por Ernani           

Contipelli: 

Tuvalu é um pais insular, localizado na região da Polinésia, com um            
total de 25,44 Km e uma população de aproximadamente 11.810          
habitantes. Essa pequena nação independente, que possui uma        
altitude máxima de 5 metros acima do nível do mar, ganhou           
notoriedade mundial a partir de 2002, quando seu então Primeiro          
Ministro Koloa Talake anunciou que processaria na Corte        
Internacional de Justiça os governos de Estados Unidos e Austrália          
por descumprimento do Protocolo de Kyoto, haja vista que a emissão           
de gases de efeito estufa e a consequente elevação do nível do mar,             
coloca em perigo seu país, que em poucos anos restaria inundado. 
Posteriormente, o governo de Tuvalu anunciou que começaria a         
realizar um procedimento de evacuação da população do país, que          
estaria condenado pelos efeitos da mudança climática. Assim, foi         
realizado um acordo com Nova Zelândia, mediante o qual esse país           
receberia anualmente um certo número de cidadãos de Tuvalu.         
(CONTIPELLI, 2016) 
 

Ante essa situação, a criação da lista V20 tem como principal objetivo a             

adoção de medidas que previnam as consequências que certamente abalarão          

completamente estes países, iniciando-se com a criação de um fundo com recursos            

públicos e privados que poderão ser utilizados em casos de desastres. 

Com isso em mente, as Ilhas Marshall convocaram em 2011 a conferência            

Threatened Island Nations visando discutir com pesquisadores e políticos como          48

deveriam proceder em caso de desaparecimento ou impossibilidade de habitação          

em seu território. 

 

47 CONTIPELLI, Ernani. “Governança global, dignidade humana e refugiados (ou deslocados)           
ambientais”. Revista Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva. Dezembro/2016. p.            
2. 
48 As principais discussões, artigos e sugestões produzidas na conferência estão disponíveis em: 
http://columbiaclimatelaw.com/ . Acessado em dezembro/18 
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3.2. As alterações climáticas e sua relação com o deslocamento humanitário forçado 

 

Apesar de grande parte dos deslocamentos (internos e externos) terem          

como causa principal a ocorrência de catástrofes naturais (as quais normalmente           

fogem ao controle do ser humano), é certo que a aceleração das alterações             

climáticas por ações humanas é fator agravante para a maior ocorrência de            

desastres naturais. 

O Professor Frédéric Bessat, da Universidade de Paris IV, baseado em           

modelos climáticos concebidos a partir dos gases de efeito estufa e aerossóis,            

identifica cinco tendências para o próximo século: aumento de 2,0ºC na temperatura,            

em média, entre 1990 e 2100; elevação do nível do mar, de 0,50 a 0,80m até 2100,                 

com desarranjo no modelo de circulação das correntes oceânicas; aumento da           

precipitação de inverno nas latitudes mais elevadas; intensificação do ciclo          

hidrológico (maior incidência de secas e inundações) e perturbações no ciclo do            

carbono. 

Da mesma forma, analisando as notícias divulgadas sobre degelo das          

calotas polares, elevação do nível do oceano, aumento das temperaturas nos verões            

de muitos países e etc, o francês Paul Acot do Centre National de Recherches              

Scientifiques (CNRS) da França propôs duas hipóteses: aumento da média térmica           

do globo de até 4,0ºC até 2050, afetando mais o hemisfério norte (em razão da               

inércia térmica do hemisfério sul), predominantemente oceânico e aumento de até 1            

metro no nível dos oceanos. (ACOT, 2003) 

Já o Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças         

Climáticas (IPCC) divulgado em outubro de 2018 , demonstra que permitir que as            49

temperaturas globais subam 2°C acima dos níveis pré-industriais terá         

consequências devastadoras, incluindo a perda de habitats naturais, a diminuição de           

calotas polares e o aumento do nível do mar. Ainda, tal aumento impactará             

diretamente nossa saúde, os meios de subsistência e até mesmo o crescimento            

49 SPECIAL REPORT - Global Warming of 1.5 ºC. Disponível em:  https://www.ipcc.ch/sr15/ . Acessado 
em dezembro/2018.  
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econômico. 

Referido relatório foi produzido por 91 cientistas de 40 países e detalha (com             

base em 6.000 estudos científicos) a diferença que o impacto do aumento de 1,5°C              

ou 2°C nas temperaturas teria para o planeta.  

De acordo com o relatório muitos dos efeitos do aquecimento global já são             

percebidos e serão intensificados antes mesmo de atingir o limite de 1,5°C (o que              

estima-se que ocorrerá até 2040). Isso acarretará piora da escassez de alimentos,            

secas, enchentes, na redução da biodiversidade e a mortalidade em massa de            

recifes de corais, além de aumento do nível do mar, dos casos de doenças              

transmitidas por vetores, de ondas de calor e de ciclones tropicais: 

 

Quadro 3 - Efeitos do Aquecimento Global 
Quadro divulgado no Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças          
Climáticas (IPCC). 
Disponível em:  https://www.ipcc.ch/sr15/graphics/  
Consultado em dezembro /2018. 
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Apesar das previsões acima destacadas, destaca José Bueno Conti que          50

tais alterações do perfil climático são normais e até mesmo esperadas considerando            

a estrutura geográfica global. Ou seja, ocorreriam naturalmente, mesmo que sem           

qualquer intervenção humana: 

A elevação da temperatura global vem, efetivamente, ocorrendo, mas         
é indispensável avaliar as causas com base numa investigação         
abrangente, que leve em conta, não só a ação antrópica,          
representada pela liberação intensa de gases de efeito estufa,         
derrubada das florestas tropicais, superexploração da natureza       
desconsiderando os princípios da sustentabilidade, e outras práticas        
predatórias, mas, também, os processos naturais de macro-escala,        
incluindo os da esfera geológica e astronômica. (CONTI, 2005) 
 
 

De qualquer forma, não se discute que a intervenção humana pode causar            

ou ao menos acelerar a ocorrência de alterações climáticas. Como exemplo,           

podemos citar o efeito estufa, situação agravada pela conduta humana que irá            

elevar gradualmente as temperaturas globais, causando dentre diversos efeitos o          

derretimento das geleiras polares. Tal derretimento causará, por conseguinte, o          

aumento do nível do mar, que poderá levar à inundação de ilhas e regiões costeiras,               

impossibilitando a permanência das populações que habitam nessas áreas. 

Além disso, há previsão de uma frequência cada vez maior de eventos            

extremos climáticos, tais como tempestades tropicais, inundações, ondas de calor,          

seca, nevascas, furacões, tornados e tsunamis, as quais acarretarão graves          

consequências para populações humanas e ecossistemas naturais, podendo        

ocasionar a extinção de espécies de animais e de plantas.  

Dentre os vários fatores que causam o aquecimento global e          

consequentemente as mudanças climáticas, podemos destacar as principais        

atividades que emitem grande quantidade de CO² e de gases formadores do efeito             

estufa: a queima de combustíveis fósseis (derivados do petróleo, carvão mineral e            

gás natural) para geração de energia, atividades industriais e transportes, a           

conversão do uso do solo, a agropecuária, o descarte de resíduos sólidos (lixo) e o               

50 Conti, José Bueno. Considerações sobre as mudanças climáticas globais. Revista Do            
Departamento De Geografia, 2011, p. 70-75. 
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desmatamento.  

Segundo apontado no relatório “Alterações Climáticas e Desenvolvimento”  ,        51

a principal causa destas mudanças são os chamados gases de efeito estufa (GEE)             

em resultado da ação humana, cujas emissões têm sofrido um aumento acentuado            

nas últimas décadas. É o CO2 (dióxido de carbono) o principal gás negativo dos              

designados de efeito estufa, sendo consequência direta do uso e queima de            

combustíveis fósseis como o carbono, o petróleo e o gás com fins de produção              

energética.  

Segundo apontado no referido relatório, em 2016 a chamada “curva de           

Keeling” indicou um valor recorde de 403.3 ppm (o que quer dizer que, para cada               

milhão de moléculas de diferentes gases na atmosfera, 403.3 eram de dióxido de             

carbono), valor semelhante ao apontado entre três a cinco milhões de anos atrás,             

quando a Terra era 2 a 3 graus Celsius mais quente do que hoje e o nível do mar 10                    

a 20 metros mais alto. 

Ainda, demonstra que os últimos anos têm batido sucessivamente os          

recordes de temperatura média na Terra, sendo 2016 o ano mais quente desde que              

há registos, com temperatura média do planeta 1,2ºC maior do que a média             

registada no período 1881-1910. 

Esse aumento da temperatura global, nos termos do relatório, têm os           

seguintes efeitos diretos:  

– O planeta está mais quente. O aquecimento global traduz-se numa           
subida do nível das águas do mar, devido ao derretimento do gelo e             
dos glaciares, afetando particularmente as zonas costeiras e zonas         
baixas. Pensa-se, por exemplo, que na metade deste século, o          
Oceano Ártico não terá gelo no verão. Também no mar, o           
aquecimento dos oceanos já obriga várias espécies de peixes a          
deslocarem-se para norte, aumentando, por sua vez, a pressão         
sobre o setor das pescas. Por outro lado, as ondas de calor e secas              
são fenómenos cada vez mais frequentes e prolongados, e as          
consequentes perdas agrícolas representam uma ameaça real para        
as economias mundiais. Mesmo que todos os países reduzissem         
hoje radicalmente as suas emissões de gases com efeito de estufa, a            
quantidade já emitida para a atmosfera continuaria a provocar um          

51“Alterações Climáticas e Desenvolvimento”. Disponível em:      
http://www.fecongd.org/pdf/publicacoes/estudoAlteracoesClimaticas_coerencia.pdf . Acessado em   
novembro/2018. 
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efeito de aquecimento no clima (por exemplo, o CO2 pode          
permanecer até 100 anos na atmosfera). 
– Há mais fenómenos extremos. O aquecimento global e as          
alterações climáticas vieram aumentar a intensidade e a frequência         
de eventos meteorológicos extremos, como ciclones, furacões,       
tufões, tempestades tropicais, cheias, ondas de calor e secas         
extremas, eventos de grande precipitação num curto espaço de         
tempo, etc. Estes eventos serão cada vez mais normais, mesmo com           
um pequeno aumento da temperatura média, aumentando a        
exposição e vulnerabilidade dos ecossistemas e dos sistemas        
humanos à variabilidade climática. 
– Os oceanos estão mais ácidos. As alterações climáticas estão a           
aquecer os oceanos, causando a acidificação do ambiente marinho e          
mudando os padrões de precipitação, o que por sua vez gera           
alterações nos ecossistemas marinhos, alterações nas rotas       
migratórias e desequilíbrios nas cadeias alimentares, com       
consequências graves para muitas espécies. Para se ter uma noção,          
o aquecimento de 0,5ºC nas águas dos recifes de coral é o suficiente             
para provocar a sua morte. Esta combinação de fatores agrava,          
muitas vezes, os efeitos de outras pressões humanas sobre o mar,           
conduzindo à perda de biodiversidade e ao aumento de “zonas          
mortas” nos oceanos. 
– Os ecossistemas são afetados. Muitos sectores económicos        
dependem da saúde e da estabilidade dos ecossistemas, bem como          
dos diversos produtos e serviços que estes disponibilizam. Por         
exemplo, as abelhas polinizam as culturas, enquanto as florestas         
absorvem gases com efeito de estufa. A alteração do equilíbrio das           
espécies e dos habitats nos ecossistemas pode ter um impacto          
enorme na vida na Terra. 

 

Temos, portanto, que todos esses efeitos causados pelas alterações         

climáticas interferem diretamente na possibilidade de vivência ou não das          

populações nas regiões mais afetadas. 

Especialmente no Brasil, segundo reportado no  Plano Nacional de         

Adaptação à Mudança do Clima elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente em            

2016 , as alterações do clima e seus impactos ocorrerão de forma desigual no             52

território, sendo alguns exemplos desses impactos: a) Redução de volume de lagoas            

e redução dos níveis dos rios, comprometendo a subsistência e isolamento de            

ribeirinhos; b) Calor excessivo, que afeta principalmente populações carentes com          

dificuldades de adaptação às novas condições devido à falta de recursos; c)            

Aumento de vetores de doenças devido ao aumento de temperatura; d)           

52  Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima: volume 2: estratégias setoriais e temáticas.               
Ministério do Meio Ambiente. Brasil, 2016. 
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Comprometimento da agricultura, prejudicando a subsistência e a produção de          

alimentos; e) Improdutividade agrícola que pode levar a população a migrar para as             

grandes cidades da região ou para outras regiões em busca de trabalho, gerando             

ondas migratórias; f) Novos furacões poderão atingir a costa sul do Brasil e o regime               

dos ventos também poderá ter padrões distintos em outras regiões do Brasil (a             

exemplo do que já se observa no Parque Indígena do Xingu); g) O aumento da               

ocorrência de enchentes, deslizamentos e alagamentos por conta de extremos de           

chuva pode provocar perdas econômicas e de vidas; h) Construções à beira-mar            

poderão desaparecer, portos poderão ser destruídos e populações podem ter que           

ser remanejadas; i) Os incêndios florestais poderão ser mais intensos em           

determinadas regiões, comprometendo a saúde, a subsistência e a moradia de           

pessoas que vivem nos ecossistemas afetados; j) Pode haver alterações na           

fenologia das espécies de plantas e animais importantes do ponto de vista            

nutricional e cultural. 

É notório, portanto, que a ação humana está diretamente ligada às           

alterações climáticas que aceleram a degradação ambiental e, com isso, podem           

causar os desastres que acabam por forçar o deslocamento de populações inteiras. 

Em razão disso, entendemos fundamental a análise das ações políticas que           

vêm sendo adotadas mundialmente para mitigação dos nefastos efeitos que as           

alterações climáticas descontroladas poderão causar à população global,        

principalmente no que tange à necessidade de deslocamentos, sejam eles internos           

ou externos. 
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4. DEBATES GLOBAIS E A NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS          
INTERNACIONAIS PARA GARANTIA DE DIREITOS BÁSICOS AOS       
DESLOCADOS CLIMÁTICOS  

 

4.1.. Políticas internacionais sobre as alterações climáticas e a atenção aos           
deslocados 

 

A proteção do meio ambiente é tão fundamental quanto a proteção do ser             

humano e está presente em inúmeros debates internacionais, inclusive com previsão           

expressa no artigo 170 da Constituição Federal do Brasil. 

A Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em           

1972, é considerada o marco do processo de internacionalização do Direito           

Internacional do Meio Ambiente e evidencia a convergência de interesses entre a            

proteção dos direitos humanos com o meio ambiente. Nas palavras de Guido            

Fernando Silva Soares : 53

Na verdade, ambas as declarações têm exercido o papel de          
verdadeiros guias e parâmetros na definição dos princípios mínimos         
que devem figurar seja nas legislações domésticas dos Estados, seja          
na adoção dos grandes textos do direito internacional da atualidade.          
(SOARES, 2003) 

Desde a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio           
Ambiente Humano, em Estocolmo, em 1972, emergiu e fortaleceu-se         
por toda comunidade internacional uma enraizada consciência de        
que as questões relativas à proteção da ecologia diziam respeito não           
só aos elementos componentes do meio, tomados isoladamente ou         
em conjunto, mas com particular ênfase na atuação e na finalidade           
de proteção ao próprio homem. (SOARES, 2001) 

 
Vale destacar que a proteção do meio ambiente tem como princípio a            

proteção às gerações futuras, situação que converge completamente com o          

presente estudo tendo em vistas que as mudanças climáticas mundiais impactarão           

primordialmente as próximas gerações. 

Em termos históricos, podemos afirmar que a Conferência das Nações          

53 SOARES, Guido Fernando Silva. A proteção internacional do meio ambiente. Série Entender o              
Mundo, v. 2. Barueri: Manole, 2003, p. 45. 
SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e            
responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001, p. 70. 
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Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) foi a primeira reunião           

relevante internacional a tratar sobre a questão. Como afirmado por Érika Pires            

Ramos, é a partir desta conferência que  “o direito ao meio ambiente ecologicamente             

equilibrado é alçado à condição de direito humano fundamental, corolário do direito à             

vida e à existência com dignidade, de cuja garantia depende a plena realização dos              

direitos humanos.”  54

A ação política internacional sobre as alterações climáticas ganhou especial          

relevância a partir de início dos anos 1990, com a publicação do 1º relatório do               

Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) e a realização da          

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de           

Janeiro/1992). 

Desde então, o IPCC tornou-se fundamental para a divulgação de          

conhecimentos e pesquisas, bem como eficiente gerador de consensos científicos a           

respeito da questão climática em torno do clima, passando os relatórios lá            

elaborados a constituir referências para a ação política internacional .  55

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas          

(CQNUAC ou UNFCCC) foi constituída com o objetivo de estabilizar as           

concentrações de gases de efeito estufa em um nível aceitável e que possibilite             

prevenir uma interferência humana extremamente perigosa no sistema climático.         

Essa discussão acabou tornando-se o principal foco das negociações internacionais          

através dos processos designados como COP (Conferências das Partes), na qual           

participam os 197 países envolvidos na Convenção Quadro. 

A Conferência realizada no Rio (em 1992) marcou a resposta política           

internacional às alterações climáticas por meio de uma forte ligação com as            

questões do desenvolvimento e influenciando as conferências mundiais das Nações          

Unidas nessa década – as quais analisaram os direitos humanos, a população,            

desenvolvimento social, a igualdade de género e os aglomerados humanos na           

perspetiva da sua relação com o desenvolvimento sustentável. Exemplo disso foi a            

54 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo Direito            
Internacional. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.              
p. 122. 
55  https://www.ipcc.ch/about/ . Acessado em dezembro/18. 
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Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em Viena em 1993, que           

destacou o direito das pessoas a um ambiente saudável e o direito ao             

desenvolvimento . 56

A Conferência Rio+92 buscou demonstrar a urgente necessidade de         

transformação das atitudes até então verificadas, repensando-se o desenvolvimento         

econômico e buscando-se novas formas de bloquear a crescente poluição e           

destruição dos recursos naturais, pressionando os líderes mundiais presentes a          

tomarem decisões que assegurem um planeta sustentável para as gerações futuras. 

A Agenda 2126, aprovada na Conferência realizada em 1992, foi o primeiro            

plano de ação global para o desenvolvimento sustentável aprovado pela          

comunidade internacional, o qual incluía questões  

tão variadas como a cooperação internacional para acelerar o         
desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento, a       
mudança dos padrões de consumo, a relação da sustentabilidade         
com os fatores demográficos, a proteção das condições da saúde          
humana, a promoção do desenvolvimento rural e agrícola        
sustentável, o papel das mulheres e dos jovens no desenvolvimento          
sustentável, a gestão dos ecossistemas e a conservação da         
biodiversidade, entre outros.  57

 

Posteriormente, durante a COP 3, foi celebrado o primeiro Tratado          

Internacional sobre o tema, o Protocolo de Kyoto (1997) , instrumento no qual            58

restaram estabelecidas as metas de redução das emissões dos gases de efeito            

estufas pelos países desenvolvidos, bem como criou-se o Mecanismo de          

Desenvolvimento Limpo (programa que permite que os países industrializados         

invistam em ações de redução das emissões nos países em desenvolvimento como            

alternativa à redução em seus próprios territórios). 

56 Disponível em 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Confer%C3%AAncias-de-C%C3%BApula-das-Na%C3%
A7%C3%B5es-Unidas-sobre-Direitos-Humanos/declaracao-e-programa-de-acao-de-viena-1993.html . 
Acessado em dezembro/18. 
57Estudo. Alterações Climáticas e Desenvolvimento. Edição: Novembro de 2017.         
http://www.fecongd.org/pdf/publicacoes/estudoAlteracoesClimaticas_coerencia.pdf 
58 Disponível em  https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/kyoto-climate 
-change-conference-december-1997/cop-3/cop-3-documents . Acessado em dezembro/18. 
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Nas palavras de José Bueno Conti : 59

No caso dos gases de efeito estufa, o acordo se fez em torno do              
chamado Protocolo de Kyoto, lançado durante a conferência da         
Convenção do Clima realizado naquela cidade japonesa, em 1997,         
mas posto em vigor, efetivamente, só a partir de 2005. 
O que vem a ser esse tratado? 
Fundamenta-se na hipótese de que o aquecimento global, causado,         
como se sabe, pelos gases bloqueadores da radiação de onda longa           
(dióxido de carbono, metano, óxido nitroso ozônio e outros), seria          
controlado mediante o compromisso internacional de uma gradativa        
redução do lançamento dessas substâncias na atmosfera.       
Sustenta-se, ainda, sobre um pressuposto ético: o princípio da         
responsabilidade comum quanto se trata da defesa da natureza.         
(CONTI, 2011) 
 

Contudo, apesar das metas instituídas pelo Protocolo de Quioto, o 4º           

Relatório de Avaliação do IPCC verificou, em 2007, que houve uma aceleração das             60

emissões dos gases nocivos e consequente aumento do nível do mar, fator            

majoritariamente atribuído ao crescimento da China e da Índia. 

Com isso, durante a COP16, foi assinado o Acordo de Cancun o qual tinha               

por objetivo cortes nas emissões de gases de efeito estufa em até 70% entre os               

anos de 2010 e 2050. Vale destacar, contudo, que o texto ficou aquém do esperado               

pelos órgãos internacionais e acabou deixando para os próximos documentos a           

efetiva pactuação de medidas eficazes à redução dos impactos causados pelas           

emissões dos gases de efeito estufa. 

Um ponto positivo da COP16, de toda forma, foi a criação do “Fundo Verde”,              

com um Conselho composto por partes de forma equitativa entre países           

desenvolvidos e em desenvolvimento, administrado provisoriamente pelo Banco        

Mundial, por meio do qual a partir de 2020 os países desenvolvidos levantarão             

US$100 bilhões por ano para o financiamento de iniciativas climáticas dos países            

em desenvolvimento. 

Sobre a referida COP16, destacam Ana Carolina Barbosa Pereira Matos e           

59 Conti, J. (2011). Considerações sobre as mudanças climáticas globais. Revista Do Departamento             
De Geografia, 16, 70-75 
60 Disponível em  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4_wg2_full_report.pdf . Acessado 
em dezembro/18. 
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Tarin Cristino Frota Mont’Alverne : 61

No ano seguinte, na COP16, realizada em Cancun no ano de 2010,            
finalmente, pela primeira vez, a questão dos “refugiados” foi         
enfrentada diretamente em uma conferência das partes. Saliente-se        
que o termo “refugiado” não foi utilizado no referido documento,          
assim como em nenhum dos documentos das Conferências das         
Partes subsequentes, adotando-se a expressão “deslocados em       
decorrência das mudanças do clima”. 
O texto previu a necessidade de se reforçar a ação em matéria de             
adaptação, compreensão, coordenação e cooperação no que tange        
aos deslocamentos induzidos por alterações climáticas e sua        
realocação planejada. 
Destaque-se que tal temática é mencionada, apenas, uma única vez          
no acordo resultante da COP16, constando, apenas, como um         
convite a todas as Partes da Conferência para aumentarem suas          
ações de adaptação conforme o acordo em questão, considerando o          
princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada, a       
capacidade e as circunstâncias, objetivos e prioridades de        
desenvolvimento nacional e regional de cada uma delas. (MATOS e          
MONT’ALVERNE, 2016) 

 

Em junho de 2012 ocorreu no Rio de Janeiro (Brasil), a Conferência das             

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), cujo objetivo era         

analisar e discutir a renovação do compromisso político com o desenvolvimento           

sustentável. 

Nesse evento, que tinha como temas principais  (i) a economia verde no            

contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e  (ii)  a            

estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável, o Alto Comissário da          

ONU para Refugiados, António Guterres, fez um apelo às organizações          

internacionais para que estas trabalhassem em parceria com comunidades locais e           

autoridades nacionais na elaboração de soluções para aqueles que se deslocam           

para as cidades, forçadamente ou não, em busca de melhores condições de vida. 

Guterres pediu à comunidade internacional que chegassem a        

um acordo sobre princípios orientadores que assegurem a proteção de pessoas         

forçadas a cruzar fronteiras devido a desastres naturais relacionados a mudanças           

climáticas, destacando ainda a vulnerabilidade dos migrantes, deslocados e         

61 MATOS, Ana Carolina Pereira Matos. MONT’ALVERNE, Tarin Frota. O Regime Internacional do             
Clima e a Proteção dos “Refugiados Climáticos”: Quais desafios da COP 21?. Revista de Direito               
Internacional. v.13, n.2 (2016), p. 53-75. p. 61-62. 
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refugiados que vivem nas cidades. 

Já na 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC         

(Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima), realizada em           

Paris no ano de 2015, foi debatido um novo acordo que tem como principal objetivo               

fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e, com isso, reforçar a               

capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. 

Nesse encontro, que acabou recebendo o nome de “Acordo de Paris” , 195            62

países aprovaram a adoção de medidas para redução da emissão de gases de             

efeito estufa para criação de um desenvolvimento sustentável. Destaque-se que este           

foi o primeiro acordo climático legalmente vinculativo com uma abrangência e           

aplicação de âmbito global. 

Além disso, o Acordo de Paris inclui três elementos importantes para o            

deslocamento:  

1. o Preâmbulo do Acordo reconhece que as mudanças climáticas são uma           

preocupação comum da humanidade e inclui uma referência aos migrantes,          

pedindo aos países que respeitem, promovam e considerem suas respectivas          

obrigações para com os deslocados, com a adoção de medidas que auxiliem            

o enfrentamento das mudanças climáticas; 

 

2. o Acordo contém muitas referências à proteção das pessoas, à resiliência das            

comunidades e à importância dos meios de subsistência (o que permitirá que            

as pessoas permaneçam onde vivem); e 

 

3. o Acordo solicita ao Comitê Executivo do Mecanismo Internacional de          

Varsóvia (WIM) que estabeleça uma força-tarefa sobre o deslocamento, a          

qual conterá recomendações que ajudem a evitar ou minimizar o          

deslocamento relacionado às mudanças climáticas. 

 

Apesar dos avanços verificados, o Acordo não previu a criação de um            

62 Disponível em  https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement . 
Acessado em dezembro/2018. 
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organismos de coordenação dos deslocamentos provocados pelas mudanças        

climáticas, situação anteriormente discutida e que certamente seria um grande          

avanço em termos de reconhecimento do tema como urgente e merecedor de            

especial atenção. 

A maior desvantagem apontada por Walter Kälin e Nina Schrepfer ,          63

contudo, foi o fato da Conferência tratar somente de assuntos relacionados às            

mudanças climáticas, não fazendo referência às catástrofes e desastres naturais          

que também acabam por forçar o deslocamento das vítimas. 

Vale destacar que o Brasil, por meio do Acordo de Paris, comprometeu-se a             

reduzir até 2025 as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis               

de 2005, e até 2030 em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. Para tanto,                

comprometeu-se a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz           

energética para aproximadamente 18% até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões           

de hectares de florestas, bem como alcançar uma participação estimada de 45% de             

energias renováveis na composição da matriz energética em 2030.   64

No referido evento também foi importante a participação dos líderes de           

pequenos países insulares (já citados acima) que em seus discursos destacaram a            

necessidade de criação de mecanismos permanentes para mitigação dos danos          

causados pelas alterações climáticas. Como destacado por Kälin e Schrepfer : 65

 
Entre os países que integram a AOSIS, fizeram pronunciamentos na          
abertura da COP21: as Ilhas Marshall, Fiji, Chipre, Cuba, Camarões,          
Cabo Verde, as Bahamas, Antigua e Barbuda, Maurícia, Nauru,         
Palau, São Cristóvão e Neves, Granada, Guiné Bissau, Kiribati,         
Malta, Samoa, São Tomé e Príncipe, Santa Lúcia, e Tuvalu. 
As declarações dos Chefes de Estado dos países mencionados         
foram muito semelhantes no sentido de destacarem a vulnerabilidade         
de seus países como vítimas dos grandes emissores de gases          
poluentes, de salientarem que medidas na esfera local de seus          
países já têm sido tomadas para contribuir com a redução nas           

63 KÄLIN, Walter; SCHREPFER, Nina. Protecting people crossing borders in the context of climate              
change normative gaps and possible approaches. Feb. 2012. Disponível em:          
https://www.unhcr.org/4f33f1729.pdf . Acessado em dezembro/18. 
64 Disponível em  http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf . 
Acessado em dezembro/2018. 
65 KÄLIN, Walter; SCHREPFER, Nina. Protecting people crossing borders in the context of climate              
change normative gaps and possible approaches. Feb. 2012. Disponível em:          
https://www.unhcr.org/4f33f1729.pdf . Acessado em dezembro/18. 
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emissões de gases de efeito estufa e de defenderem a necessidade           
da adoção de medidas de mitigação dos impactos das mudanças          
climáticas, especialmente em relação aos países mais vulneráveis,        
bem como para a substituição do combustível fóssil por energia limpa           
e verde e a manutenção do aquecimento global em uma média de            
até 1,5º C acima dos níveis pré-industriais. ( KÄLIN e         
SCHREPFER, 2012) 

 
Porém, apesar do apelo realizado pelos Chefes de Estado, até o momento            

nenhuma norma internacional de caráter vinculante foi criada. 

Por sua vez, na COP22 , realizada em Marrakech em 2016, os governantes            66

presentes definiram 2018 como o prazo para início da operacionalização do Acordo            

de Paris, bem como foram anunciadas algumas iniciativas por parte de empresas,            

investidores e governos, tais como: redução das emissões de poluentes em pelo            

menos 80% até 2050, criação de tecnologias que utilizem 100% de energias            

renováveis entre 2030 e 2050, e lançamento do Marrakech Investment Committee           

for Adaptation Fund, que consiste em fundo com valor de US$ 500 milhões para              

ações de adaptação e resiliência. Esse fundo é uma parceria entre o Lightsmith             

Group, BeyA Capital e GEF. 

Já a COP 23 (realizada em Bona) trouxe fundamentalmente as seguintes           

questões ao debate  : 67

– A adoção de um Plano de Ação de Género, que pretende apoiar o               
papel fundamental das mulheres na ação climática, reconhecendo        
que estas são especialmente vulneráveis às alterações climáticas e         
não devem ser excluídas da tomada de decisões.  
– A operacionalização da Plataforma das Comunidades Locais e         
Povos Indígenas, enquanto sinal positivo para uma maior integração         
dos direitos dos povos indígenas na ação climática.  
– O lançamento de uma nova Aliança Global contra o Carvão,           
composta inicialmente por 25 partes, com o objetivo de acabar com           
as centrais alimentadas a carvão e restringir o investimento nesta          
fonte de energia não renovável. Nesta iniciativa, os países         
participantes com maior utilização do carvão são a Holanda e o           
Reino Unido, que decidiram internamente eliminar o carvão da         
geração de energia, até 2030 e até 2025, respectivamente. Da          
iniciativa não fazem parte os maiores utilizadores de carvão, como é           
o caso da Alemanha no contexto europeu.  

66 Disponível em  https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/ 
marrakech-climate-change-conference-november-2016/cop-22 . Acessado em dezembro/2018. 
67Estudo. Alterações Climáticas e Desenvolvimento. Edição: Novembro de 2017. p. 67.           
http://www.fecongd.org/pdf/publicacoes/estudoAlteracoesClimaticas_coerencia.pdf 
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– Várias iniciativas voluntárias sobre o setor dos transportes,         
nomeadamente: a Aliança para Descarbonização dos Transportes,       
lançada por Portugal, França, Holanda, Costa Rica e a plataforma          
Processo de Paris sobre Mobilidade e Clima; a “below50”, sobre          
expansão do mercado global para combustíveis mais sustentáveis; a         
Aliança EcoMobility, sobre cidades comprometidas com o transporte        
sustentável; a EV100, sobre aceleração da transição para mobilidade         
elétrica; a Walk 21, que valoriza cidades onde seja mais fácil andar; e             
a iniciativa Transformando a Mobilidade Urbana, que busca acelerar         
a implementação de transporte urbano sustentável e mitigação da         
mudança climática.  
– A iniciativa “America’s Pledge” que junta líderes do setor público e            
privado para garantir que os Estados Unidos são um líder na redução            
de emissões e que cumprem os objetivos climáticos do Acordo de           
Paris.  
– O Compromisso de Ação Bona-Fiji, assinado por mais de 300           
localidades e regiões para aplicação do Acordo de Paris e apoio a            
iniciativas centradas no continente africano, nos países insulares, em         
cidades pós-industriais e em standards de reporte climático.  
– O lançamento da “Ocean Pathway Partnership”, que pretende, até          
2020 , reforçar a ação e financiamento para uma maior ligação entre            
a ação climática e oceanos saudáveis.  
– A criação da Nova Iniciativa de Saúde nos Pequenos Estados           
Insulares em Desenvolvimento, em parceria com a Organização        
Mundial de Saúde, para proteger as pessoas destes países dos          
impactos das alterações climáticas na saúde e tendo por objetivo          
triplicar o financiamento internacional nesta área até 2030. 
 

Por fim, a COP 24, realizada na cidade de Katowice (Polônia) em dezembro             

de 2018, teve como objetivo estabelecer as normas que deverão ser cumpridas            

pelos países para possibilitar o cumprimento do Acordo de Paris e, assim, limitar o              

aquecimento da Terra a até 2ºC até o fim do século. 

Restou acordado, nessa Conferência, que que as metas fixadas no Acordo           

de Paris serão cumpridas a partir de 2024, seguindo as diretrizes do IPCC e, a cada                

dois anos, os países apresentarão um relatório detalhando suas ações climáticas,           

que será avaliado por especialistas, mas sem a possibilidade de se aplicar sanções.             

Ainda, a cada cinco anos, a partir de 2023, os países farão um balanço mundial de                

seus esforços coletivos para alcançar o objetivo de limitar a temperatura global. 

Observa-se, pelo exposto, que todas as iniciativas propostas são muito          

importantes e certamente devem ser colocadas em prática com celeridade, mas           

infelizmente ainda são pouco expressivas se considerarmos a urgência do tema e os             
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nefastos danos ao ambiente e às pessoas que essa negligência pode causar. 

Como destacado por María José Fernández , após analisar 65 documentos          68

internacionais selecionados a partir de 294 Resoluções da Assembleia Geral das           

Nações Unidas, Tratados, Convenções, relatórios e outros textos, verificou que          

apenas em 23% dos documentos há menção à mudanças climáticas e em 25%             

destes faz-se referência aos migrantes e refugiados. 

Esse descaso com a problemática é defendido por Patrícia Azevedo da           

Silveira como uma grave violação de direito humanos e por ela denominado de             69

“ecocídio”. 

Ainda, segundo relatório divulgado pelo Greenpeace Brasil  , apenas a         70

adoção das medidas divulgadas não será suficiente para minimizar os efeitos           

devastadores das alterações climáticas no mundo, pois mesmo que a meta seja            

limitar o aumento da temperatura a no máximo 1,5ºC, as medidas definidas para             

tanto ainda deixariam o planeta em situação extremamente delicada. 

Esse trabalho, que apresenta estudos específicos sobre o clima no Brasil,           

analisa os impactos que, se não for dada a devida atenção ao problema das              

alterações climáticas, serão causados em nove áreas: agropecuária, PIB, saúde,          

infraestrutura, migração, energia, floresta, serviços ambientais e desastres naturais. 

Especificamente com relação aos desastres climáticos, o relatório aponta         

que entre 1991 e 2010 cerca de 96 milhões de brasileiros foram afetados por              

desastres climáticos e houveram 2475 mortes, sendo que a maior parte dos            

desastres estavam relacionados a inundações ou secas. 

Aponta ainda que, se a temperatura subir 1,4ºC (ou seja, número inferior ao             

limite estabelecido no Acordo de Paris), haverá no Brasil um aumento do fluxo             

68 FERNÁNDEZ, María José. Refugees, climate change and international law. Forced Migration            
Review, Oxford, n. 49, p. 42-43, May 2015. p. 42 
69 SILVEIRA, Patricia Azevedo da. Refugiados ambientais e sua proteção jurídica no direito             
internacional. Revista da Escola Superior de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de               
Janeiro, v. 15, n. 58, p. 247-260, abr./jun. 2012. p. 248., p. 250-257. 
70  “E agora José?”, relatório do Greenpeace Brasil disponível em          
http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/documentos/2016/E%20agora,%20Jose%CC%81.%20
Completo.%20Greenpeace%20Brasil.pdf?ref=1601111_gw_news&utm_source=referral&utm_medium
=greenwire&utm_campaign=clima_eagorajose_completo&utm_content=1601111_gw_news 
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migratório em até 8%. No nordeste, as pessoas serão obrigadas a migrar devido aos              

problemas hídricos, enquanto que no Rio de Janeiro e Espírito Santo o aumento do              

nível do mar deixará algumas cidades debaixo d’água. 

Sendo assim, resta claro que a questão dos deslocados ambientais, seja no            

âmbito interno ou internacional, não será resolvida nos próximos anos apenas com a             

adoção de práticas sustentáveis, o que torna urgente o desenvolvimento de um            

efetivo arranjo jurídico nacional, regional e internacional, através do diálogo entre os            

Estados e Organizações internacionais para que se tenha uma verdadeira          

cooperação internacional que busque solucionar os deslocamentos forçados pelas         

mudanças climáticas e estabelecer políticas não só para a recepção desses           

refugiados após a ocorrência do dano, mas também ações preventivas para a            

mitigação dos efeitos ambientais nos países em que há possibilidade de           

deslocamentos, buscando, por exemplo, melhorias no uso de fontes de energia           

renováveis. 

Acerca da problemática das pessoas deslocadas em decorrência das         

mudanças climáticas, David Hodgkinson, Tess Burton, Heather Anderson e Lucy          

Young propuseram a adoção de uma “Convenção para as Pessoas Deslocadas           71

pela Mudança Climática” (Convention for Persons Displaced by Climate Change -           

CCDP Convention), a qual teria como objetivo a criação de critérios objetivos para             

enquadramento dos deslocados climáticos, bem como traria a previsão das          

obrigações de proteção e assistência à comunidade internacional. 

Apesar de inovadora, nenhum esboço do texto foi elaborado o que inviabiliza            

a realização de debates, críticas e sugestões ao tema. 

Biermman e Boas defendem a criação de um regime legal separado e            72

independente para os refugiados de clima baseado em um “Protocolo para o            

reconhecimento, Proteção e Reassentamento dos Refugiados do Clima” a ser criado           

pela Convenção da ONU sobre o Clima. 

71 HODGKINSON, David; BURTON, Tess; ANDERSON, Heather; YOUNG, Lucy. Copenhagen,          
Climate Change ‘Refugees’ and the need for a Global Agreement. Public Policy, v. 4, n. 2, 2009, p.                  
155-174. 
72 BIERMANN, Frank e BOAS, Ingrid. Protecting Climate Refugees: The Case for a Global Protocol. in                
Environment Science and Policy for Sustainable Development · November 2008. 
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Contudo, como destacado por Carolina de Abreu Batista Claro , apesar da           73

proposta ser boa e trazer soluções concretas, na prática poderá ser de difícil             

execução diante dos desafios que os Estados têm enfrentado para solução de            

questões climáticas. Como afirma: 

As últimas COPs, por exemplo, não apenas produziram declarações         
vagas e imprecisas como falharam em sequer tocar em assuntos          
polêmicos como mecanismos de comando e controle sobre redução         
das emissões de gases de efeito estufa ou mesmo sobre o destino            
de milhares de migrantes induzidos pelas mudanças climáticas.        
(CLARO, 2012) 

 
Temos, portanto, que até a questão dos deslocamentos forçados causados          

pela mudança climática vem sendo discutida no âmbito internacional, contudo, ainda           

inexistem normas específicas aplicáveis à esta categoria de refugiados que          

garantam a adequada proteção aos indivíduos. 

 

4.2. A criação de Instrumentos Internacionais sobre o tema 

 

Diante das controvérsias conceituais e normativas apresentadas,       

reconhece-se que o debate em torno do reconhecimento dos “refugiados climáticos”,           

apesar da gravidade da questão, ainda não obteve o êxito esperado em direção a              

um regime jurídico e políticas internacionais específicas de proteção para essa           

categoria. 

Não obstante a inexistência de solução mundial para o tema, a proteção aos             

refugiados estabelecida pela Convenção de 1951 foi regionalmente ampliada,         

incorporando-se ao conceito novas situações para a atribuição do  status  de           

refugiado. Nesse sentido, podemos destacar a África, por meio da Convenção da            

73 CLARO, Carolina de Abreu Batista. Refugiados ambientais: mudanças climáticas, migrações 
internacionais e governança global (dissertação de mestrado). Universidade de Brasília. 2012. p. 61 
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Organização de Unidade Africana (OUA) , e a América Latina na Declaração de            74

Cartagena sobre Refugiados . Senão vejamos:  75

 
Convenção da Organização de Unidade Africana que rege os         
aspectos específicos dos problemas dos refugiados em África        
(1969). 
Artigo I  

Definição do termo Refugiado  

[...]  

2 – O termo refugiado aplica-se também a qualquer pessoa que,           
devido a uma agressão, ocupação externa, dominação estrangeira        
ou a acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública         
numa parte ou na totalidade do seu país de origem ou do país de que               
tem nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar da residência          
habitual para procurar refúgio noutro lugar fora do seu país de origem            
ou de nacionalidade. 

 

Declaração de Cartagena sobre Refugiados (1984)  
Terceira – Reiterar que, face à experiência adquirida pela afluência          
em massa de refugiados na América Central, se torna necessário          
encarar a extensão do conceito de refugiado tendo em conta, no que            
é pertinente, e de acordo com as características da situação          
existente na região, o previsto na Convenção da OUA (artigo 1,           
parágrafo 2) e a doutrina utilizada nos relatórios da Comissão          
Interamericana dos Direitos Humanos. Deste modo, a definição ou o          
conceito de refugiado recomendável para sua utilização na região é o           
que, além de conter os elementos da Convenção de 1951 e do            
Protocolo de 1967, considere também como refugiados as pessoas         
que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou            
liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a        
agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos         
direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado        
gravemente a ordem pública.  

[...] 

Quinta – Reiterar a importância e a significação do princípio de           
nonrefoulement (incluindo a proibição da rejeição nas fronteiras),        

74 Convenção da Organização de Unidade Africana (OUA) que rege aspectos específicos dos             
problemas de refugiados na África. Adotada pela Conferência dos Chefes de Estado e do Governo               
quando da Sexta Sessão Ordinária (Adis-Abeba, 10 de Setembro de 1969). Entrada em vigor: 20 jun.                
1974. Disponível em:   
http://www.unhcr.org/about-us/background/45dc1a682/oau-convention-governing-specific-aspects-ref
ugee-problems-africa-adopted.html . Acesso em 20/11/2018. 
75 Declaração de Cartagena sobre Refugiados. Adotada pelo “Colóquio sobre a proteção internacional             
dos Refugiados na América Central, México e Panamá: problemas jurídicos e humanitários”            
celebrado em Cartagena, Colômbia, de 19 a 22 de novembro de 1984. Disponível em:              
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declar
acao_de_Cartagena.pdf . Acesso em 20/11/2018. 



 
 

71 

como pedra angular da proteção internacional dos refugiados. Este         
princípio imperativo respeitante aos refugiados, deve reconhecer-se       
e respeitar-se no estado atual do direito internacional, como um          
princípio de jus cogens.  

[...]  

Nona – Expressar a sua preocupação pela situação das pessoas          
deslocadas dentro do seu próprio país. A este respeito, o Colóquio           
chama a atenção das autoridades nacionais e dos organismos         
internacionais competentes para que ofereçam proteção e       
assistência a estas pessoas e contribuam para aliviar a angustiosa          
situação em que muitas delas se encontram. 

 

Considerando essas definições ampliadas do conceito de refugiados,        

verificamos que existem tentativas de enquadramento de novas situações ao          

conceito engessado da Convenção de 1951, o que até mesmo permitiria a inclusão             

dos deslocados climáticos ao conceito de refugiado por meio da hipótese de grave             

perturbação à ordem pública. 

Os Estados Africanos, de forma pioneira, adotaram em 2009 a Convenção da            

União Africana sobre a Proteção e Assistência às Pessoas Deslocadas Internamente           

na África, também chamada de Convenção de Kampala .  76

Em vigor desde 2012 esse é o primeiro instrumento regional que prevê            

normas vinculantes acerca da proteção e assistência de pessoas internamente          

deslocadas e dispõe sobre as diretrizes de como os Estados africanos devem lidar             

com o deslocamento neste continente, cumprindo destacar que a principal          

característica desse documento é a cooperação dos Estados para mitigação dos           

efeitos causados pelos deslocamentos, sejam estes por conflitos armados ou por           

questões climáticas ou ambientais: 

 
Artigo 5  
Obrigações dos Estados Parte relativas à Protecção e        
Assistência  
1. Os Estados Parte assumem o dever primário e a responsabilidade           
de conceder protecção e assistência humanitária às pessoas        

76 Convenção da União Africana sobre a Proteção e Assistência às Pessoas Deslocadas             
Internamente na África. Convenção de Kampala. 2009. Disponível em:         
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/conve
ncao_de_kampala.pdf . Acesso em 20/11/2018. 
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deslocadas internamente, dentro do seu território ou da sua         
jurisdição, sem qualquer tipo de discriminação.  
2. Os Estados Parte devem cooperar entre si a pedido do Estado            
Parte interessado ou a pedido da Conferência dos Estados Parte, na           
protecção e assistência às pessoas deslocadas internamente.  
3. Os Estados Parte devem respeitar os mandatos da União Africana           
e das Nações Unidas, bem como o papel das organizações          
humanitárias internacionais de protecção e assistência às pessoas        
deslocadas internamente, de acordo com o direito internacional.  
4. Os Estados parte devem tomar medidas necessárias para proteger          
e providenciar assistência às pessoas que têm vítimas de         
deslocações interna, devido às calamidades naturais ou provocadas        
pelo próprio ser humano, incluindo as mudanças climáticas. 
 

Vemos, portanto, que a Convenção de Kampala confere o direito de           

assistência aos deslocados internos, impõe deveres aos Estados signatários e prevê           

formas de cooperação internacional em prol do direito de proteção humanitária aos            

deslocados internos no continente africano. 

Também visando solucionar a questão dos deslocados forçados por questões          

climáticas, porém em nível mundial, em 2006 o Governo das Maldivas lançou à             

comunidade internacional proposta para adoção de um novo Protocolo à Convenção           

Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 com o escopo de reduzir e prevenir as               

perdas decorrentes de catástrofes causadas por fatores naturais, antropogênicos ou          

da ação combinada entre ambos, que envolvem seres humanos, recursos          

ambientais e biodiversidade em suas múltiplas dimensões – ambiental, econômica,          

social e cultural. 

O primeiro ponto da proposta que merece destaque é a introdução de causas             

climáticas para a concessão do  status de refugiado, garantindo a proteção mesmo            

nas situações de desastres em que não há a interferência humana. Foi proposto,             

também, a criação de instrumentos e adoção de ações que protejam os deslocados             

internos, visando garantir que a ajuda internacional esteja sempre ao alcance dos            

indivíduos que dela necessitem. 

A essência da proposta é, portanto, a revisão dos elementos-chave da           

Convenção de 1951, ampliando o sentido e alcance de seus termos. 

Para tanto, o texto sugerido pelo Protocolo incorpora o medo da destruição,            

danos, comprometimento ou da perda da própria vida em razão de impactos            
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ambientais severos responsáveis pelo deslocamento, alterando sensivelmente a        

essência da definição jurídica de refugiado.  

Em que pese todo o pioneirismo da iniciativa e relevância das mudanças            

sugeridas pela proposta, com as quais inegavelmente se coaduna a presente           

dissertação, é preciso reconhecer que o problema dos “refugiados climáticos” exige           

mais do que o reconhecimento do  status jurídico, destacando-se novamente que tal            

avanço constitui apenas a primeira etapa rumo à existência formal da categoria.  

Uma perspectiva futura viável à proteção jurídica dos “refugiados climáticos”          

seria a de elaboração e posterior adoção, por meio das Nações Unidas ou mesmo              

em uma conferência internacional do próprio ACNUR, de um instrumento          

internacional específico sobre a matéria, situação muito próxima à idealizada por           

Prieur. Poderia ser este um tratado que integraria a normativa internacional,           

ampliando a aplicação do instituto jurídico do refúgio a partir do estabelecimento de             

uma nova categoria de refugiados, qual seja, a daqueles indivíduos que se deslocam             

forçadamente, ultrapassando fronteiras internacionalmente reconhecidas, em      

decorrência de fenômenos naturais. 

Ainda, esse instrumento estaria apto a criar os princípios norteadores da           

proteção dos “refugiados climáticos”, seus parâmetros e limites de aplicação, os           

direitos decorrentes do status de refugiado, bem como as medidas a serem            

aplicadas pelos Estados para a sua salvaguarda. 

Considerando que a definição de conceitos é um dos pontos mais           

controvertidos no que tange aos deslocados ambientais como um todo, a proposta            

elaborada na 3ª reunião mundial de juristas e associações de Direito do Meio             

Ambiente, realizada em Limoges (França) identifica como indivíduos deslocados por          

razões ambientais: 
 
[...] indivíduos, famílias e populações confrontadas com um desastre         
ambiental súbito ou gradual que, inexplicavelmente, afeta suas        
condições de vida e resulta em seu deslocamento forçado, desde o           
início ou em toda a sua residência habitual, e requer sua realocação            
e reassentamento (PRIEUR et al., 2005)  77

77 Texto original: [...] individuals, families and populations confronted with a sudden or gradual              
environmental disaster that inexorably impacts their living conditions and results in their forced             
displacement, at the outset or throughout, from their habitual residence and requires their relocation              
and resettlement.  
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A minuta da convenção elaborada por Prieur (2005) diferencia os deslocados           

temporários e permanentes, atribuindo a cada grupo direitos específicos quanto à           

sua situação. 

Os deslocados temporários são descritos como aqueles em que há chance de            

regresso ao local de origem a curto e médio prazo, como por exemplo em casos de                

terremotos e enchentes. Já para os deslocados permanentes as chances de           

regresso são mínimas ou inexistentes (mesmo que a longo prazo), como em            

situações de acidentes nucleares ou desaparecimento do território em razão de           

mudanças climáticas (PRIEUR; MARGUENAUD; MONÉDIAIRE; BÉTAILLE et al.,        

2005). 

Ambas as categorias, contudo, são abrangidas no projeto de convenção de           

Limoges, explicitando-se os direitos ao recebimento de assistência básica às vítimas           

(comida, água, trabalho e moradia), e possibilidade de obtenção de reconhecimento           

legal enquanto permanecer na situação de deslocado forçado (PRIEUR;         

MARGUENAUD; MONÉDIAIRE; BÉTAILLE et al., 2005). 

Quanto à formulação de um tratado internacional sobre o tema, Jane           

McAdam entende que não seria possível (e até mesmo equivocado) pois não se             78

levaria em consideração as particularidades com que cada comunidade lida com os            

efeitos da mudança climática.  In verbis: 

 
Considerando as obrigações legais que os Estados têm em relação à           
Convenção sobre Refugiados e o fato de que os cerca de 10 milhões             
de refugiados atuais, sem contar os outros 43.3 milhões de pessoas           
deslocadas, não têm nenhuma solução duradoura à vista, por que          
Estados estariam dispostos a se comprometer e oferecer proteção         
para os deslocados pelas mudanças climáticas? (McADAM, 2011, p.         
16) 
 

Apesar das considerações de Jane McAdam, entendemos que a dificuldade          

de conciliação de interesses entre Estados não pode servir de justificativa para se             

perpetuar o descaso com vítimas das alterações climáticas ou qualquer outra           

78 McADAM, Jane. Swimming Against the Tide: why a climate change displacement treaty is not the                
answer. International Journal of Refugee Law, vol. 23, n. 1, 2011, p. 02-27. 
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situação de crise humanitária. No mesmo sentido é a manifestação de Geoffrey            

Palmer , por meio de tradução livre:  79

 
Em suma, os métodos e as técnicas ora disponíveis para talharem           
novos instrumentos de direito internacional, destinados a enfrentar os         
problemas globais do meio ambiente, não estão à altura do desafio.           
As questões emergentes são de tal magnitude e de tamanha          
abrangência que os atuais meios de fazer as coisas não resolverão           
esses problemas. Os mecanismos institucionais no âmbito das        
Nações Unidas não estão capacitados a lidar com as questões. É           
chegada a hora de algo mais inovador, capaz de um salto conceitual            
à frente em termos institucionais. (PALMER, 1992) 
 

Embora suprarreferida fala tenha sido com relação à criação de uma           

Organização Mundial para o Meio Ambiente (considerando os debates ocorridos na           

Rio-92), podemos verificar que sua intenção foi demonstrar que os desafios           

precisam ser encarados e solucionados de forma ativa e contundente. 

No mesmo sentido é também o entendimento de Stephen Castles : 80

 
Parece-me que no atual clima de hostilidade para com refugiados e           
requerentes de asilo, precisamos fazer o máximo para defender a          
Convenção de 1951 e, ao mesmo tempo, apelar à melhoria dos           
regimes jurídicos e instituições internacionais para proteger os outros         
tipos de migrantes forçados. No entanto, as melhorias são lentas e,           
como de costume, estão atoladas pela pesada burocracia da ONU e           
pela relutância dos países membros em fornecer os recursos         
necessários ou em fazer concessões que possam afetar a soberania          
nacional.(CASTLES, 2002, p. 8)  81

 

Para Jean Cohen , também, a soberania e os direitos humanos são           82

princípios legais distintos, porém inter-relacionados por isso devem ser         

79 PALMER, Geoffrey. New Ways to Make International Environmental Law. The American Journal of              
International Law, vol. 86, n. 2, April 1992, p. 259-283. 
80 CASTLES, Stephen. Environmental Change and Forced Migration: making sense of the debate.             
Refugees Studies Centre: Working Paper nº 70, 2002. 16 p. 
81 Texto original: “ It seems to me that in the current climate of hostility to refugees and asylum seekers                   
we need to do our utmost to defend the 1951 Convention, while at the same time calling for improved                   
international legal regimes and institutions to protect the other types of forced migrants. However,              
improvements are slow and as usual are bogged down by unwieldy UN bureaucracy and by the                
reluctance of member countries to provide necessary resources or to make concessions which may              
affect national sovereignty.” 
82 COHEN, Jean. International Human Rights, Sovereignty and Global Governance: Toward a New             
Political Conception. In: Globalization and Sovereignty. Rethinking Legality, Legitimacy and          
Constitutionalism. Cambridge University Press, 2012, p. 159- 222. 
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transformados para a construção de uma versão mais justa e que atenda os             

princípios dos direitos humanos. 

Para Kallu Kalumiya , a soberania estatal não pode servir como empecilho           83

para a solução do caso, sendo essencial repensar as práticas de acolhimento não só              

dos refugiados, mas sim para as demais categorias de migrantes forçados. 

Rossana Reis , por fim, entende que os direitos humanos devem ser           84

considerados em todas as novas conjunturas internacionais: 

 
Reconhecer a importância do Estado nas migrações internacionais        
não significa afirmar que ele é necessariamente o fator mais          
relevante na formação e na manutenção dos fluxos. As migrações          
internacionais não são causadas exclusiva ou principalmente pela        
ação do Estado. No entanto, ele, por meio de políticas de imigração e             
cidadania, é um importante fator explicativo no processo de formação          
dos fluxos e ajuda a moldar a forma que esses fluxos adquirem.            
(REIS, 2004, p. 150) 

 

Temos portanto que a maior parte da doutrina entende que a soberania            

estatal deve moldar-se às mudanças sociais, políticas e econômicas mundial,          

adaptando-se sempre que possível às novas demandas e reconhecendo a          

necessidade de mobilidade humana e garantia de direitos humanos: 

 
As resoluções expressas pelo princípio da soberania estatal se         
revelaram notadamente duradouros. Entretanto, fica cada vez mais        
difícil alegar que eles ofereçam uma representação convincente das         
condições que forçam agora as pessoas a tentar reconstruir o(s)          
mundo(s) no(s) qual(is) vivem. (WALKER, 2013; p. 227). 

 

De toda forma, caso não seja possível aos Estados atingir consenso nestes            

termos, que, pelo menos, com a aprovação de uma resolução ou de uma  Guideline ,              

a matéria passe a ser legislada. Poderia o ser, inclusive, e visando dar cumprimento              

ao direito universal de proteção da pessoa humana frente ao Direito Internacional,            

um documento que tratasse da proteção destes indivíduos e grupos em uma            

83 KALUMIYA, Kallu. State Sovereignty and Protection of Refugees and Displaced People. In:             
Humanitarian Action and State Sovereignty. Edizioni Nagard, 2001, p. 65-74. 
84 REIS, Rossana Rocha. Soberania, Direitos Humanos e as Migrações Internacionais. Revista            
Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 19, n. 55, p.149-164, jun. 2004. Disponível em:               
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v19n55/a09v1955.pdf . Acesso em dezembro/18.  
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concepção mais genérica, ligada à salvaguarda dos direitos humanos.         

Englobar-se-ia, se fosse este o caso, não somente os “refugiados climáticos”, mas,            

igualmente, os deslocados internos desta natureza, podendo adotar-se, inclusive,         

uma conceituação próxima à de ecomigrante.  

Assim, as razões ambientais, econômicas e em decorrência de outras formas           

de violação de direitos humanos – estas já previstas nos textos regionais – poderiam              

ser incluídas e definidas pelo novo documento, estendendo, igualmente, e em           

convergência ao conceito de refugiado, a interpretação do elemento da perseguição           

no intuito de também adaptá-lo às novas e contemporâneas demandas do Direito            

Internacional. 

Esta saída para a proteção dos “refugiados climáticos” seria, em análise           

histórica comparativa, próxima à criação do Passaporte Nansen, em 1922, quando           

uma situação que não tinha solução jurídica passou a tê-la mediante a adoção,             

reconhecida por cinquenta e dois países, à época, de uma criativa inovação jurídica             

de natureza protetiva, qual seja, a de um documento específico de identificação para             

os refugiados. 

Infelizmente, contudo, há clara resistência liderada pelo ACNUR em não          

assumir o encargo da proteção dos “refugiados climáticos” (dissociando-se cada vez           

mais as dimensões ambientais das discussões sobre refugiados) o que dificulta           

extremamente a evolução das tratativas sobre o tema. 

Nessa linha, Karen Elizabeth McNamara investiga os distintos        85

posicionamentos nas agências e programas no âmbito das Nações Unidas utilizados           

para justificar a ausência de uma política de proteção para uma categoria potencial             

de refugiados.  

Segundo ela, analisando-se os dados empíricos coletados em entrevistas         

com representantes de agências e programas das Nações Unidas, foi possível           

identificar os seguintes discursos: 

 
1. O discurso dominante de absoluta negação da expressão         
“refugiado ambiental” em razão da ausência de previsão normativa,         
da restrição do mandato do ACNUR em relação a esse tipo de            

85 MCNAMARA, Karen Elizabeth. Conceptualizing discourses on environmental refugees at the United            
Nations. Population and Environment, v. 29, n. 1, p. 12-20, 2007 
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refugiado e da construção da ideia de que pessoas deslocadas não           
são verdadeiros refugiados;  
2. A inexistência de uma definição clara em razão da multiplicidade           
de fatores que interferem no processo de deslocamento;  
3. O enquadramento dos “refugiados ambientais” como migrantes        
econômicos, mas que a maioria dos países não aceita porque não           
contribuem para a vida econômica do país, conceito que deve ser           
repensado antes que a questão dos “refugiados ambientais” se torne          
um problema sério;  
4. O reposicionamento da questão dos “refugiados ambientais” pelo         
ACNUR a partir da definição do ato de migrar (como ato voluntário)            
como forma de liberação dos problemas ambientais;  
5. A mudança de foco do PNUMA, primeira agência a manifestar           
preocupação com o sofrimento e o número crescente de “refugiados          
ambientais”, para uma atuação voltada à integração das dimensões         
ambientais e preventivas visando conter os impactos causados por         
fluxos de refugiados e deslocados internos no meio ambiente;  
6. No caso da UNFPA, também predomina o discurso da restrição do            
mandato, que não alcançaria especificamente esse tipo de        
movimento de população. (MCNAMARA, 2007) 

 

Somado a isso, verifica-se a clara indisposição política de grande parte dos            

países destino dos atuais solicitantes de refúgio, os quais são fortes membros da             

comunidade internacional.  

Nas palavras de Fabiano Menezes : 86

 

a principal razão para não reconhecer o conceito de refugiado          
ambiental é pela falta de viabilidade política para criar uma agenda           
para a sua caracterização no direito internacional dos refugiados, ou          
ainda, com a criação de um novo instrumento internacional. (2010,          
p.1550)  
 

Segundo Franciele Seger e João Martins Bertaso , a falta de reconhecimento           87

e ausência de proteção jurídica (que leva à carência de direitos) leva os refugiados              

climáticos à condição de excluídos, pessoas impossibilitadas de viver com dignidade           

e sob a proteção dos direitos humanos fundamentais, principalmente porque, para           

86 MENEZES, Fabiano L. de. Em defesa da descaracterização do conceito de refugiado ambiental. In:               
MENEZES, Wagner (Coord.). Estudos de Direito Internacional. Anais do 8o Congresso Brasileiro de             
Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 2010, p. 155, v. XX 
87 SEGER, Franciele. BERTASO, João Martins. Eco-cidadania em Luiz Alberto Warat: um olhar para o               
futuro dos refugiados ambientais. Revista Direitos Culturais. Santo Ângelo. v. 13. n. 31, p. 429/448.               
set./dez.2018. 
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as pessoas, o estrangeiro causa estranheza, medo e insegurança, o que acaba por             

impedir o “exercício da tolerância e da solidariedade”.  

Já para Leonardo Boff o mundo globalizado (processo de aproximação entre           88

as diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito             

econômico, social, cultural ou político) impõe a todos o dever de hospitalidade e de              

auxílio nas situações extremas, principalmente nos casos de refugiados climáticos. 

Nesse mesmo sentido, Immanuel Kant referia-se a um “direito de posse           89

comunitária da terra” que desdobraria no “direito de hospitalidade universal”,          

prevendo que um dos pressupostos para a harmonia entre os Estados seria a             

“hospitalidade universal”: 

 
[...] hospitalidade significa aqui o direito de um estrangeiro a não ser            
tratado com hostilidade em virtude da sua vinda ao território de outro.            
[...] Não existe nenhum direito de hóspede sobre o qual se possa            
basear esta pretensão [...], mas um direito de visita, que assiste           
todos os homens para se apresentar à sociedade, em virtude do           
direito da propriedade comum da superfície da Terra, sobre o qual,           
enquanto superfície esférica, os homens não podem estender-se até         
ao infinito, mas devem finalmente suportar-se uns aos outros, pois          
originariamente ninguém tem mais direito do que outro a estar num           
determinado lugar da Terra. (KANT, 2004) 

 
Como destacado por Tiago Schneider de Jesus , o “direito de hospitalidade”           90

idealizado por kant assemelha-se ao princípio de  non-refoulement instituído pela          

Convenção de Genebra sobre refugiados, pois ambos tratam-se de normas          

baseadas no pressuposto universal de garantia mínima de segurança ao migrante. 

Luis Alberto Warat , na mesma linha de raciocínio, defende que a           91

eco-cidadania seria a esperança de um futuro melhor, possibilitando a construção ou            

reconstrução da imposição de limites ao poder e a restauração do contato entre             

seres humanos e natureza: 

88 BOFF, Leonardo. Atitudes e comportamentos de hospitalidade. REMHU - Revista Interdisciplinar da             
Mobilidade Humana. Brasília. v. 19. n. 36, p. 229-236. jan./jun. 2011. 
89 KANT, Immanuel. A paz perpétua e outros opúsculos. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições               
70, 2004.p. 137 
90 JESUS, Tiago Schneider. Um novo desafio ao direito: deslocados/migrantes ambientais.           
Reconhecimento, proteção e solidariedade. (Tese de mestrado). Caxias do Sul. 2009 
91 WARAT, Luis Alberto. Eco-cidadania e direito: alguns aspectos da modernidade, sua decadência e              
transformação. Sequência. Santa Catarina, n. 28, p. 96/110. jun/1994.  
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A “eco-cidadania” desenvolveria ideias e práticas destinadas a        
inventar maneiras cotidianas de ser, novas micro e macro maneiras          
coletivas de viver, buscaria formas de aceitação da alteridade e os           
vínculos. Nada de um modelo de sociedade pronto para usar, apenas           
uma eco-ética e uma eco-estética, cujos objetivos estariam ligados         
com a instauração de valores não derivados do lucro ou do consumo.            
Uma “pátria existencial” que privilegiaria o sentimento como produtos         
da realidade social, o sentimento como interesse coletivo. (WARAT,         
p. 99, 1994) 

 

Especificamente no que tange aos deslocados climáticos, contudo,        

entendemos não ser possível a espera da ocorrência dos eventos climáticos para            

que sejam formuladas as medidas necessárias para redução dos resultados          

causados à população local, sendo necessária a criação de instrumentos, normas e            

soluções preventivas. 

Isso porque se as previsões realizadas pelo IPCC se confirmarem, os           

governos mundiais enfrentarão graves e grandes desafios de reestruturação e          

acolhimento dos deslocados, o que intensificará os fluxos migratórios e exigirá a            

adoção de medidas emergenciais complexas e eficientes, o que nem sempre é            

possível em curto espaço de tempo. 

Diante desse cenário, não há outro caminho a seguir senão o de repensar e              

revisar conceitos, o papel dos atores e a própria na ordem internacional visando             

sensibilizar  decision makers  e  policy makers  acerca da urgência de viabilizar novas            

estratégias multilaterais e novos arranjos institucionais compatíveis com a nova          

dinâmica internacional de modo a oferecer uma resposta adequada a esse desafio            

global. Evidentemente, as Nações Unidas e os Estados são atores fundamentais           

nesse processo, mas não devem ser os únicos. 
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CONCLUSÃO 

 

Concluímos, portanto, que a figura do refugiado foi regulada pela Conferência           

de Plenipotenciários das Nações Unidas em 1951, mas ainda é discutida pela            

doutrina internacional, pois não abarca a situação das pessoas que deslocam-se           

pelo mundo em razão das alterações climáticas.  

Como visto, é crescente o dilema dos refugiados relacionados a problemas           

causados pela relação ser humano e natureza, tais como, o aquecimento global, a             

poluição atmosférica, os terremotos, furacões e tsunamis, inexistindo atualmente         

uma solução jurídica para o enquadramento desses refugiados nos países de           

destino, como a construção de mecanismos que integrem os princípios jurídicos           

fundamentais, como o da solidariedade e da responsabilidade, e as normas do            

direito internacional ambiental. 

Hoje mais do que nunca se faz necessária a proteção desta categoria muito             

além da assistência que é dada a ele imediatamente após a ocorrência dos piores              

efeitos climáticos causados seja como resultado das ações humanas ou catástrofes           

naturais. 

Isso porque apesar da inexistência de um consenso doutrinário acerca da           

categoria do refugiado climático (e principalmente o não reconhecimento deste tipo           

de deslocamento humano forçado como refúgio), é inegável a sua ocorrência em            

diversas partes do mundo e flagrante as graves situações que essa indefinição            

causa aos deslocados. 

Diante desse cenário, o ACNUR (Alto Comissário das Nações Unidas para           

Refugiados) vem implantando medidas para minimizar os efeitos dos deslocamentos          

em todo o mundo, tais como auxílio nas operações para a redução de riscos de               

desastres e criação de políticas de proteção e assistência aos refugiados e            

deslocados internos, deslocando suas equipes de emergência e oferecendo apoio          

em questões de registro, documentação, reunião familiar, assim como na          

organização de abrigos provisórios e o fornecimento de itens básicos de higiene e             

nutrição. Esta ajuda imediata e emergencial é extremamente necessária, porém, só           
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isto não basta.  

A ajuda imediata e emergencial não esgota a necessidade do apoio integral e             

permanente, tendo o que chamamos de refugiado climático direito à contribuição da            

humanidade em grau maior e mais profundo do que um simples auxílio imediato e              

merecem proteção para o futuro, principalmente quando há a possibilidade da           

ocorrência de outros desastres.  

Atualmente, o único documento que versa sobre deslocamentos em razão de           

mudanças climáticas e apresenta soluções é a Convenção de Kampala. O           

documento abordou as causas por trás do deslocamento e propôs um plano de           

ação: identificou maneiras de prevenir deslocamentos forçados, reforçou medidas       

para atender as demandas específicas de mulheres e crianças deslocadas,          

estabeleceu estratégias para reduzir o impacto dos desastres naturais, desenvolveu         

abordagens para facilitar a reconstrução de comunidades no período pós-conflito e           

fortaleceu parcerias em prol dos deslocados forçados em toda a África. A            

Convenção fornece uma estrutura jurídica regional em relação à proteção e           

assistência dos deslocados internos antes, durante e depois dos deslocamentos.  

Essa convenção deve ser tomada como exemplo, para que haja um efetivo            

arranjo jurídico nacional, regional e internacional, através do diálogo entre os           

Estados e Organizações internacionais para que se tenha uma verdadeira          

cooperação internacional que busque solucionar os deslocamentos forçados pelas         

mudanças climáticas.  

Por essa razão, o presente trabalho buscou enfatizar a urgente necessidade           

de criação de uma definição legal para o conceito de refugiado climático, de maneira              

que esses grupos sociais possam receber uma assistência similar a dos outros            

“tipos” de refugiados, como auxílio financeiro, direito a solicitar asilo em outros            

países ou participar de políticas de reassentamento.  

Apenas a partir de um debate conceitual e até mesmo terminológico é que             

será possível limitar-se quais pessoas estarão sujeitas às regras criadas,          

destacando-se desde já que o conceito deverá abranger principalmente os          
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deslocados forçados externos. 

A adoção de uma convenção internacional específica apresenta-se como a          

melhor solução para efetivar a proteção desses refugiados pelos órgãos          

internacionais e países receptores, garantindo a eles a defesa dos direitos humanos,            

tais como o direito à vida, à saúde e à moradia. É obrigação de todos prestar                

assistência à essas pessoas, mesmo que não enquadradas na descrição de           

refugiados, por serem todos seres humanos que merecem respeito e proteção           

independentemente da situação e do lugar em que se encontram. 

Ainda, entendemos que a responsabilidade de proteção e assistência dos          

refugiados climáticos deve ser compartilhada não apenas pelos Estados         

majoritariamente afetados, mas sim por toda a comunidade internacional,         

baseando-se para tanto nos princípios da cooperação e da solidariedade atualmente           

vigentes. Uma espécie de “cidadania-planetária”. 

Além disso, devemos estabelecer políticas não só para a recepção desses           

refugiados após a ocorrência do dano, como também ações preventivas para a            

mitigação dos efeitos ambientais nos países em que há possibilidade de           

deslocamento iminente e massivo. 

Especialmente no Brasil, como destacado no presente trabalho, a nova          

legislação sobre migração apresentou relevante avanço se considerado o contexto          

mundial, reconhecendo a cooperação jurídica internacional como premissa e         

prevendo a inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas             

públicas próprias, com acesso igualitário do imigrante aos serviços sociais,          

educação, trabalho, moradia e seguridade social. 

Ainda, a nova lei trouxe a possibilidade de inclusão dos deslocados climáticos            

à proteção normativa, visto que prevê a questão dos desastres ambientais como            

motivo para a concessão de visto a título de “acolhida humanitária”. 

Assim, apesar da nova lei de migração não abordar diretamente a questão            

dos refugiados climáticos, trouxe nova situação que se replicada por outros países            

possibilitará uma melhor acolhida, recepção e assistência aos refugiados climáticos,          
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objetivo primordial almejado por este trabalho, ainda que sem enquadrá-los na           

condição de refugiados preconizada pela Convenção de 1951. 

De toda forma, não podemos esquecer que a eco-cidadania (entendida como           

fraternidade e hospitalidade entre seres humanos) também é fundamental para a           

adequada recepção dos refugiados climáticos em seus países de destino,          

possibilitando o acesso destes aos direitos humanos básicos e fundamentais e,           

como idealizado por Warat,  “compreender as transformações, as resistências e as           

transgressões que precisam ser efetuadas para garantir nosso direito ao futuro”  . 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 WARAT, Luis Alberto. Eco-cidadania e direito: alguns aspectos da modernidade, sua decadência e 
transformação. Sequência. Santa Catarina, n. 28, p. 99. jun/1994. 
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