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Resumo: Procurou-se neste trabalho questionar a necessidade 

de alteração do conceito de perseguição, no Direito 

Internacional Público, a fim de que os indivíduos que se 

deslocam por desastres e alterações ambientais sejam 

enquadrados como refugiados, recebendo a mesma proteção 

conferida àqueles que são perseguidos por motivos de raça, 
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religião, nacionalidade, opiniões políticas ou participação em 

determinados grupos sociais. Foram descritos os entraves 

gerados pelo Direito Internacional Público no reconhecimento 

dos refugiados ambientais, com a apresentação do caso Haiti, 

após a devastação originada pelo terremoto no ano de 2010, e 

como, conclusão, afirmou-se a necessidade da aplicação de 

novos critérios e da solidariedade em âmbito global. Os 

objetivos do presente trabalho foram, principalmente: a 

demonstração do crescente número de pessoas que se deslocam 

interna ou externamente em busca de sobrevivência após a 

ocorrência de desastres ambientais; a apresentação dos 

obstáculos no reconhecimento de uma nova categoria de 

refugiados; a análise do caso Haiti e, por fim, a afirmação da 

necessidade da extensão do conceito de perseguição, a fim de 

que se reconheça e se dê tutela aos refugiados ambientais. Para 

tanto, houve análise da Convenção das Nações Unidas relativa 

ao Estatuto dos Refugiados (1951) e do Protocolo de 1967, com 

suporte teórico principalmente da obra “Curso de Direito 

Internacional Público”, de Sidney Guerra, da tese de doutorado 

“Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo 

Direito Internacional”, de Érika Pires Ramos e do artigo “O 

status do imigrante haitiano no Brasil após o terremoto de 2010 

sob a perspectiva do Pós-Estruturalismo”, de Andrea Pacheco 

Pacífico e Thaís Kerly Ferreira Pinheiro. 

Palavras-chave: Desastres ambientais; Entraves internacionais; 

Direitos fundamentais; Refugiados Ambientais. Visto 

humanitário. 
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INTRODUÇÃO 

No atual cenário mundial, em que se observa a ocorrência das mais 

variadas formas de degradações ambientais, tende a crescer o fenômeno da 

busca de refúgio, em virtude da insegurança de sobrevivência em locais 

atingidos por tragédias, intervenções humanas na natureza ou alterações 

climáticas. 

Contudo, em que pese o crescente fluxo de deslocamento humano 

advindo de motivos ambientais, não restam presentes, ainda, normas 

internacionais tendentes à proteção dos “refugiados ambientais”, sendo 

inclusive esta denominação divergente entre os estudiosos e a comunidade 

internacional como um todo. 

Assim, apesar da internacionalização dos direitos humanos, o processo 

migratório, principalmente no que concerne às migrações forçadas e, mais 

especificamente, às advindas dos desastres ambientais, permanece em 

pauta de discussão no cenário internacional, tendo em vista as barreiras 

entre os Estados, determinados a diminuir a livre entrada e circulação de 

indivíduos em seu território. 

Verifica-se que a proteção conferida aos refugiados no contexto atual 

abarca, por exemplo, razões interligadas à nacionalidade, à raça, à religião, 

ao grupo social ao qual se pertence ou às opiniões políticas, não havendo 

determinação quanto à categoria daqueles que se deslocam interna ou 

externamente para outro território em busca de segurança, após ou durante 

a ocorrência de uma alteração ambiental tendente a prejudicar ou ameaçar 

suas vidas. 

Nesse sentido, atesta-se que há obstáculos no cenário do Direito 

Internacional Público no que tange ao reconhecimento dessa nova categoria 

de refugiados, tais como a descrença de que fatores ambientais são capazes 

de, por si só, motivarem um deslocamento de nível mundial, além da 

insegurança relacionada à perda da identidade cultural dos grupos sociais, 

bem como a questão das fronteiras e das relações externas entre os Estados. 

Todavia, considerando a necessidade de proteção dos direitos 

humanos, que se fazem presentes no contexto internacional e no Brasil, 
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principalmente após a promulgação da atual Constituição Federal (1988), 

procura-se responder o seguinte questionamento: de que modo os 

indivíduos que se deslocam em razão de fatores ambientais podem receber 

proteção da comunidade internacional? 

Para alcançar tal meta, no primeiro tópico será demonstrada a 

influência das degradações ambientais no processo de deslocamento 

humano, tendo em vista que os indivíduos, com sua sobrevivência 

ameaçada, tendem a buscar locais em que possuirão segurança e melhores 

condições de vida. A partir de tais deslocamentos, advindos das tragédias e 

das alterações ambientais, será apresentada a temática dos “refugiados 

ambientais”, denominação esta que é passível de discussão no cenário 

atual. 

Em seguida, serão analisados, no segundo tópico, os entraves e 

obstáculos que o Direito Internacional Público apresenta em face da 

necessidade de amparo dos “refugiados ambientais”, tais como as fronteiras 

entre os países, uma vez que, não sendo tais indivíduos reconhecidos como 

refugiados, não apresentam, em decorrência disso, a mesma proteção a 

aqueles conferida. 

O terceiro tópico, por sua vez, se prestará a discutir acerca da 

necessidade de reconhecimento de uma nova categoria de refugiados, a fim 

de se abarcar os deslocados em virtude de desastres ambientais. Para tanto, 

será discutida a proposta das Maldivas e a extensão do conceito de 

perseguição, visto que esta pode ocorrer ainda que não haja, de fato, uma 

perseguição direta de um Estado em face de um indivíduo, mas apenas 

aquela decorrente das tragédias e das alterações ambientais. 

Por fim, no último tópico será realizado breve estudo do caso Haiti 

que, em 2010, sofreu com um grave terremoto que gerou inúmeros 

desabrigados em busca de locais que pudessem oferecer segurança. 

Ademais, haverá referência à atitude humanitária efetiva do Brasil no que 

concerne à concessão do visto humanitário. 

Portanto, o presente trabalho buscará a discussão acerca do tratamento 

a ser dado em relação aos indivíduos e aos grupos sociais que se deslocam 

em virtude das alterações do meio ambiente, uma vez que não possuem 

enquadramento jurídico internacional.  

A escolha da temática a ser analisada resta justificada pela verificação 

do crescente número de deslocados por fatores ambientais e, em 

contrapartida, pela ausência de normas suficientes para ampará-los, o que 

não coaduna com a proteção pregada pela comunidade internacional no que 
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diz respeito aos direitos humanos. 

Quanto ao método de pesquisa escolhido, optou-se pelo método 

dialético, uma vez que se apresenta como o mais adequado para o presente 

trabalho, já que consiste em mostrar duas visões ou dois lados de um 

mesmo tema, quais sejam: a proposição que defende a extensão do conceito 

de perseguição, a fim de abarcar os deslocados por motivos ambientais no 

conceito de refugiados e a posição que, pelos mais diversos motivos, que 

serão abarcados no decorrer do presente, discorda do emprego do termo 

“refugiados” para tais indivíduos. Ao trazer visões opostas, o leitor 

conseguirá diferenciá-las, chegar a uma conclusão e defendê-la com 

clareza. 

No que concerne aos meios de pesquisa, atesta-se que a presente terá 

caráter bibliográfico, com a utilização de Convenções, tais como a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados (1951) e o 

Protocolo de 1967, além de doutrinas pautadas no direito internacional 

público e artigos científicos voltados à temática dos refugiados. Nesse 

sentido, o trabalho em tela tem aspecto qualitativo, no que se refere aos fins 

da pesquisa. 

1.  A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMO AMEAÇA AOS 

“REFUGIADOS AMBIENTAIS” 

Inicialmente, afere-se que as migrações ambientais ocorrem há tempos, 

uma vez que, além das tragédias advindas de guerra e de surtos de 

epidemia, são inevitáveis as catástrofes naturais, tais como alterações 

climáticas, inundações e terremotos. Nesse contexto, com o fito de 

assegurar sua sobrevivência, os indivíduos naturalmente se deslocam para 

lugares que apresentam segurança. 

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar que os danos decorrentes de 

catástrofes naturais não ficam limitados ao local em que se deram, mas sim 

produzem efeitos em diversos espaços geográficos, como no caso de 

deslocamento dos grupos de indivíduos em busca de segurança. Ademais, 

entende-se que as ameaças ambientais assumem caráter globalizado. Desse 

modo, não dependem de divisão em grupos sociais. Nesse cerne, atesta-se 

que hoje se vive na denominada sociedade de risco, uma vez que o cenário 

atual foi influenciado pela globalização. Em razão disso, os perigos da 

atualidade se relevam como de alcance global, sendo de complexa 

mensuração e difícil previsibilidade, diversas vezes irreversíveis e 

inevitáveis (RAMOS, 2011, p. 49). 
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Em face da globalização e das alterações advindas de fenômenos 

naturais, a “sociedade de risco”, já supramencionada, pode ser 

compreendida como o modo que a coletividade lida, constantemente, 

perante os possíveis riscos que lhe são apresentados, de forma que se busca 

a prevenção em situações de insegurança, uma vez que, no cenário atual, 

são incessantes as causas de perigo, tais como os desastres ambientais. 

Considerando-se o avanço da tecnologia e da globalização, bem como 

suas consequências no meio ambiente, afirma-se que, diante dos inúmeros 

desastres naturais, é natural que a segurança se apresente como um 

marcante objetivo da população mundial, frente à sociedade de risco na 

qual se vive.  

Nesse sentido, verifica-se que é no contexto da sociedade de risco que 

surge a temática dos refugiados ambientais. Assim, “a emergência da 

questão [...] na mídia coincide com a divulgação do relatório do 4º Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) em 2007” (RAMOS, 

2011, p. 52), que demonstrou mudanças ambientais extremamente 

relevantes para os próximos anos. Além disso, a repercussão de danos 

como o do tsunami na Indonésia, em 2004, do furacão Katrina nos Estados 

Unidos, em 2005, dos inúmeros terremotos no Japão e do tremor no Haiti, 

em 2010, aumentaram a preocupação e a visibilidade do tema em apreço 

(RAMOS, 2011, p. 52). 

Ressalta-se que a questão ambiental, que abrange desde processos de 

desertificação, à tragédias e consequências do aquecimento global, 

independentemente de suas causas, produz imenso número de refugiados, 

sendo que a Cruz Vermelha estima 150 milhões de pessoas no ano de 2050 

em tal situação (GUERRA, 2015, p. 589).  

Desse modo, em razão da velocidade de transmissão de informações, 

todo o mundo tomou conhecimento da realidade destrutiva ocasionada 

pelos desastres ambientais, tais como os acima mencionados, motivo pelo 

qual o caso dos refugiados ambientais carece de atenção e consequente 

regulamentação. 

Frente a esse cenário, tornou-se natural a vinculação entre uma 

migração humana e a ocorrência de danos ambientais globais. Isto porque a 

população, após um impacto natural, se demonstrará vulnerável, não 

apenas quanto à esfera física, mas também social, econômica e psicológica. 

Em face disso, a cooperação e a solidariedade entre os Estados resta 

necessária, tendo em vista que as migrações são consideradas “como 

recurso ou estratégia para o enfrentamento das mudanças ambientais 
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globais, seja sob o aspecto preventivo ou de preparação, seja na adaptação 

aos efeitos das mudanças globais” (RAMOS, 2011, p. 57). 

Adverte-se que, apesar de serem comumente divulgadas as causas 

naturais geradoras da procura de refúgio, tais como tsunamis, furacões e 

alterações climáticas, verifica-se que desastres originados a partir de 

intervenções humanas também podem ser motivo gerador da busca de 

refúgio ambiental. Sendo assim, é inegável a ocorrência de consequências 

advindas da relação entre o ser humano e o meio ambiente, tais como “o 

modo de produção, o crescimento, a economia desenfreada ante a ausência 

de estudos sobre impactos” (GUERRA, 2015, p. 584-585). 

Nesse espeque, são comuns as degradações humanas advindas da 

utilização irresponsável dos recursos oferecidos pelo meio ambiente, de 

modo que a sobrevivência em alguns locais se torna gradativamente mais 

difícil. 

Diante do cenário atual, no qual se torna cada vez mais comum a 

procura pelo refúgio decorrente de catástrofes naturais ou decorrentes da 

atividade humana perante o meio ambiente, faz-se mister observar os 

obstáculos que o Direito Internacional Público detém em face da tutela 

necessária de tais indivíduos. 

2.  OS ENTRAVES DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

PARA A TUTELA DOS “REFUGIADOS AMBIENTAIS” 

No cenário atual, tem-se que os refugiados ambientais não são tutelados 

pelas normas da comunidade internacional que discorrem acerca do 

assunto. Isto posto, mister se faz a mobilização “por parte dos vários atores 

internacionais: Estados, OIs, ONGs, da sociedade civil, com grandes 

reflexos para a comunidade jurídica” (GUERRA, 2015, p. 590), a fim de 

que tais indivíduos sejam amparados de modo apropriado.  

Em que pese o raciocínio de ser necessária a tutela dos refugiados 

ambientais, deve-se verificar, com cautela, os meios de se prevenir e 

controlar os desenfreados fluxos de grupos sociais que buscam segurança 

em outro território. 

Sendo assim, atesta-se que é natural que o Direito Internacional 

Público se preocupe com a possibilidade de uma tragédia humanitária em 

nível mundial, tendo em vista a quantidade de pessoas que objetivam o 

“refúgio ambiental” e, em contrapartida, há imposição das fronteiras como 

método de controle dos países que, diversas vezes, possuem conturbadas 

relações exteriores com os demais Estados. Ademais, deve-se considerar 
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que o prejuízo à identidade cultural dos indivíduos que se deslocam 

também se moldura como uma das preocupações do Direito Internacional. 

De igual modo, haveria efeitos secundários nas relações econômicas e 

políticas de tais grupos (RAMOS, 2011, p. 72-73). 

É comum a ocorrência de interpretações que buscam desqualificar o 

refúgio ambiental, uma vez que “as causas ambientais para os 

deslocamentos humanos [...] geralmente aparecem associadas a outras 

causas não ambientais”, mantendo-se a “indefinição jurídica existente em 

torno dos chamados ‘refugiados ambientais’” (RAMOS, 2011, p. 73-74). 

Inegavelmente, há influência humana em muitas das catástrofes ambientais, 

mas isso reafirma a necessária regulamentação da categoria, não sendo 

capaz de quebrar o nexo causal entre a migração e o desastre ambiental. 

Além disso, há justificativas de ordem econômica, considerando-se 

que, caso haja uma regulamentação específica para tais refugiados, será 

consequência lógica um dispêndio financeiro por parte dos Estados e dos 

organismos internacionais. Há quem entenda, ainda, que o tema em apreço 

se trata tão somente de problemática ambiental, não sendo merecedor, 

portanto, de preocupação sob o ponto de vista jurídico (RAMOS, 2011, p. 

74). 

Desse modo, é necessária a devida observância dos motivos 

ambientais de refúgio, com a criação de novos critérios para o 

enquadramento de tais refugiados, para fins de aperfeiçoamento do sistema 

de proteção. Isto porque, diversas vezes, a migração pode decorrer 

unicamente em razão da tragédia ambiental, sem vinculação direta a outros 

fatores, sejam eles políticos, religiosos, econômicos, geográficos, raciais ou 

sociais. 

Salienta-se que a realidade tratada em apreço não se mantém distante 

do Brasil, uma vez que, apesar de o país estar imune, em tese, a tsunamis e 

terremotos, por exemplo, tragédias que envolvem o meio ambiente ocorrem 

com maior frequência a cada dia, tais como secas, inundações e incêndios, 

provocados pela intervenção humana.  

Nesse sentido, ressalta-se que as degradações supramencionadas 

assumem relevante importância, não devendo ser desconsideradas. Isto 

posto, deve haver maior preocupação a fim de que os entraves aos 

refugiados ambientais sejam resolvidos de maneira a equilibrar as relações 

entre os países, bem como de oferecer segurança aos grupos sociais 

envolvidos. 
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Uma coisa é certa: não há consenso entre os Estados acerca da 

circulação humana gerada pelas catástrofes naturais e pela degradação 

ambiental. Diante disso, faz-se indispensável agir enquanto há tempo, por 

meio de mecanismos de prevenção e pelo reconhecimento jurídico da 

categoria de refugiados ambientais. Isto porque estes se encontram num 

contexto indefinido, juridicamente falando, visto que não se utilizam da 

tutela proporcionada pelo regime convencional, mas também não possuem 

regime próprio de assistência. 

Sendo assim, deve-se implementar uma solução capaz de atender à 

evolução da globalização e ao amparo dos direitos humanos desses 

indivíduos, por meio da ampliação do conceito de perseguição, como se 

verá adiante, antes que haja grandes alterações ambientais em virtude das 

migrações, bem como retrocesso no sistema de tutela dos refugiados. 

Em que pese os esforços da comunidade internacional no sentido de 

acompanhar os acontecimentos fáticos, a fim de amparar os direitos 

humanos, principalmente em face de graves tragédias, tem-se que as 

alterações ambientais são velozes e, diversas vezes, inesperadas, fato que 

demanda uma preocupação diferenciada. 

Nesta senda, verifica-se que o atual sistema de tutela da pessoa 

humana, em âmbito global, se demonstra lacunoso, visto que os 

“refugiados ambientais” não recebem a devida proteção. Isto porque os 

grupos sociais que se deslocam se veem submetidos a condições instáveis, 

irregulares, tendo em vista a “burocracia” que alguns Estados aplicam na 

entrada de tais refugiados. 

Diante disso, faz-se necessária a cooperação de esforços por parte de 

todo o cenário internacional, a fim de que haja efetivo amparo dos 

indivíduos que sofrem com alterações ambientais, em nome da proteção de 

seus direitos humanos, que restam violados nos termos atuais. Assim, é 

preciso assegurar direitos tanto previamente quanto após a ocorrência das 

tragédias ambientais, pois o caso em tela carece de atenção diferenciada, 

que deve ultrapassar a tutela realizada pelos instrumentos já existentes no 

sentido de proteger os direitos e a própria dignidade humana. 

3.  A NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO DE UMA NOVA 

CATEGORIA DE REFUGIADOS 

Para que se logre de uma efetiva proteção aos refugiados ambientais, deve 

vir à tona a criação de uma definição de tal categoria, a fim de que haja o 

devido tratamento por parte da comunidade internacional. 
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Nesse cerne, “os refugiados, na concepção tradicional do termo, 

podem ser considerados apenas um grupo dentro de uma categoria mais 

ampla de migrantes” (RAMOS, 2011, p. 67), que são os indivíduos que 

circulam dentro ou fora de um território. Todavia, os refugiados se 

enquadram como migrantes forçados, considerados dentro da mesma 

categoria que abarca as pessoas que solicitam asilo político, por exemplo.  

Para fins de esclarecimento, tem-se que o asilo político representa 

instituto diferente do refúgio, objetivando a proteção de um indivíduo que 

teve a si imputado um crime, por razões ideológicas ou políticas, para fins 

de ampará-lo e de garantir a paz em seu país (MAZZUOLI, 2011, p. 734). 

Dessa forma, o Estado que concede asilo acolhe o “estrangeiro perseguido 

alhures – geralmente, mas não necessariamente, em seu próprio país patrial 

– por causa de dissidência política, de delitos de opinião, ou por crimes 

que, relacionados com a segurança do Estado, não configuram quebra do 

direito penal comum” (REZEK, 2007, p. 214-215). 

Portanto, a concessão de asilo representa “uma herança benemérita 

das mais remotas civilizações” (CARVALHO, 2000, p. 03), tendo surgido 

com os romanos e se consolidado após a Revolução Francesa e, com sua 

característica humanitária, busca oferecer proteção aos indivíduos 

perseguidos por crimes políticos ou de opinião, mas não por delitos 

comuns, que recebem a previsão da extradição (SILVA, 2005, p. 215). 

Nesse sentido, atesta-se que o asilo político pode ser diplomático e 

territorial. Quanto ao asilo diplomático, trata-se de uma modalidade 

provisória, por meio da qual o Estado concede o asilo no próprio território 

do Estado que persegue o indivíduo, mas em lugares imunes à sua 

jurisdição, tais como “embaixadas, representações diplomáticas, navios de 

guerra, acampamentos ou aeronaves militares” (MAZZUOLI, 2011, p. 

737). 

O asilo territorial, por sua vez, trata-se do recebimento do indivíduo 

estrangeiro no próprio território do Estado que o recebe, “sem os requisitos 

de ingresso, para evitar punição ou perseguição baseada em crime de 

natureza política ou ideológica geralmente [...] cometido em seu país de 

origem” (MAZZUOLI, 2011, p. 734). Nesta senda, busca o asilo territorial 

tutelar o indivíduo asilado, que corre riscos em virtude de conflitos 

políticos ou sociais. 

O refúgio, por sua vez, não envolve o cometimento de um crime, mas, 

como se verá adiante, diz respeito a uma perseguição, embasada na raça, na 
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religião, nas opiniões políticas, na nacionalidade ou no pertencimento a um 

grupo social (MAZZUOLI, 2011, p. 735). 

Verifica-se, portanto, que o instituto do asilo político, seja ele 

diplomático ou territorial, não se confunde com o instituto do refúgio. 

Assim, conclui-se que os migrantes forçados são aqueles que se 

deslocam involuntariamente, conduzidos por motivos externos que atingem 

sua possibilidade de subsistir e de sobreviver. Isto significa que tais 

migrações podem ser consideradas como reativas, uma vez que impostas 

aos indivíduos, que não estão se deslocando apenas para buscar melhores 

condições de vida (RAMOS, 2011, p. 69), mas sim para obter condições 

mínimas de sobrevivência. 

Nos termos da Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, de 1951, bem como pelo Protocolo de 1967, refugiado é todo 

aquele que teme ser perseguido, de modo fundado, por sua raça, sua 

religião, sua nacionalidade, pelo grupo social ao qual pertence ou por suas 

opiniões políticas, não podendo ou, ainda, não querendo, por tais razões, 

valer-se da proteção de seu país de origem
3
. 

A Convenção de Genebra de 1951 prevê o tratamento do migrante nos 

termos da proteção integral dos indivíduos, abarcando saúde, educação, 

trabalho, entre outros. Todavia, observa-se que o termo “refugiado” ainda 

não abarca todas as formas de migrações, a exemplo dos deslocamentos em 

virtude de fatores ambientais, ainda que tenha sido “ampliado após o 

Protocolo de 1967, e estendido pela Convenção da Organização da Unidade 

Africana de 1969 e Declaração de Cartagena de 1984” (OLIVEIRA, 2014, 

p. 02).  

Afere-se que para que alguém seja considerado refugiado, deve restar 

presente a extraterritorialidade, além do fundado temor de perseguição em 

face dos cinco motivos supramencionados, quais sejam, sua raça, religião, 

nacionalidade, filiação em algum grupo social ou por suas opiniões 

políticas (MAZZUOLI, 2011, p. 760). 

                                                             

3
 A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951) prevê como refugiado aquele “que, 

em consequência 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 consequência de tais acontecimentos, não pode ou, devido 

ao referido temor, não quer voltar a ele”. Todavia, o Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos 

Refugiados, em seu artigo 1º, §2º, retira a limitação no que tange a acontecimentos ocorridos 

antes de 1º de janeiro de 1951. 
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Ressalta-se que os motivos de refúgio podem sofrer ampliação, a fim 

de abrangerem outras hipóteses além das citadas, por meio de instrumentos 

regionais. Observa-se que a Convenção Relativa aos Aspectos Específicos 

dos Refugiados Africanos de 1969, por exemplo, conceitua também como 

refugiado todo aquele que se vê obrigado a deixar sua residência habitual 

para alcançar refúgio em outra região, fora de seu país ou de sua 

nacionalidade, em razão de uma agressão, ocupação, dominação estrangeira 

e, em geral, de acontecimentos que perturbem, de modo grave, a ordem 

pública de seu país de origem ou de nacionalidade
4
. 

Além desta, a Declaração de Cartagena sobre os Refugiados de 1984 

na OEA abrange como motivo de refúgio a ameaça de violência 

generalizada, a agressão externa, os conflitos internos, a violação massiva 

dos direitos humanos, ou outras circunstâncias que hajam perturbado 

gravemente a ordem pública
5
. 

Portanto, é possível que o conceito de refúgio se dê tanto em nível 

global como em nível regional, em virtude das necessárias adaptações 

normativas à luz da realidade prática de cada território. Sendo assim, deve-

se buscar soluções que tutelam os indivíduos que solicitam refúgio, ainda 

que por meio da criação de novos instrumentos, que complementam os já 

existentes num verdadeiro diálogo. 

Ante o exposto, salienta-se que a Convenção de 1951 e o Protocolo de 

1967, ambos relativos ao Estatuto dos Refugiados (implementado pela Lei 

nº 9.474/97), apresentam somente uma base jurídica de proteção universal 

de tais indivíduos. Contudo, não impedem que haja a extensão do conceito 

                                                             

4
 O art. 1º, 2, da Convenção Relativa aos Aspectos Específicos dos Refugiados Africanos de 

1969 dispõe que “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”. 

5
 O Colóquio teve como uma de suas conclusões a seguinte: “Terceira - Reiterar que, face à 

experiência adquirida pela afluência em massa de refugiados na América Central, se toma 

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.” 
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de refugiado, para fins de tutela mais ampla e humanitária, nas situações 

em que se verifique considerável fluxo de refugiados sem que haja 

qualquer amparo jurídico, tendo em vista que apresentam previsão muito 

restrita em face das inúmeras causas que podem causar o deslocamento 

para outros territórios. 

Atualmente, não há uma definição jurídica para os “refugiados 

ambientais”, visto que ainda há resistência, como já mencionado, por parte 

de alguns estudiosos e atores políticos, acerca da criação dessa categoria. A 

opinião aqui defendida é no sentido de que há necessidade de tal criação, 

uma vez que o cenário se demonstra cada vez mais propício à ocorrência de 

catástrofes ambientais, de modo que se faz indispensável a tutela específica 

dos direitos humanos dos indivíduos que se deslocam em razão das 

tragédias.  

No que tange aos mecanismos de proteção dos refugiados, tem-se que 

o refúgio tem sua regulamentação disciplinada pelo Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), órgão vinculado à ONU, com 

sede em Genebra e destinado a tratar de tal questão, criado em 1950, nos 

termos do artigo 22 da Carta das Nações Unidas, podendo atuar 

independentemente, com o objetivo de coordenar a ação da comunidade 

internacional para tutelar os indivíduos que se deslocam em virtude dos 

motivos já expostos (MAZZUOLI, 2011, p. 740). 

Já no Brasil, a concessão do refúgio cabe, “em primeira instância, ao 

Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), cabendo recurso, das 

suas decisões, ao Ministro da Justiça (art. 40, da Lei n. 9.474/97)” 

(SOUZA, 2013, p. 199), que analisa os pedidos e declara a condição de 

refugiado, prestando assistência aos que estão em tal condição. 

Em face do cenário político da comunidade internacional, em que pese 

a proteção conferida aos refugiados, grande parte dos deslocados por 

fatores ambientais vive irregularmente, uma vez que não há uma 

regulamentação tendente a tutelá-los e a considerá-los como refugiados. 

De fato, não se olvida que outros fatores podem estar diretamente 

relacionados com a questão ambiental quando da ocorrência de migrações. 

No entanto, não se pode entender tal realidade como entrave na definição 

de uma situação jurídica específica para esses indivíduos. Dessa forma, 

deve haver critérios que se demonstrem suficientes a diferenciar os 

refugiados ambientais dos outros migrantes. 

As inúmeras catástrofes ambientais, seguidas de deslocamentos 

humanos, devem influenciar a academia, as organizações internacionais e 
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os Estados, uma vez que se mostra fundamental a identificação dos 

obstáculos para a atribuição de novos critérios, a fim de que os migrantes 

ambientais sejam considerados como refugiados, por meio de uma 

definição ampla que alcance todo o planeta, durante todo o seu 

deslocamento, abrangendo não apenas o seu reconhecimento, mas também 

a “proteção e assistência humanitária, recuperação do ambiente, 

reassentamento, medidas de prevenção de riscos e desastres” (RAMOS, 

2011, p. 77). 

Salienta-se que é preciso reconhecer a interação entre os motivos dos 

quais advém os deslocamentos humanos, a fim de que se trace o nexo 

causal entre um fator ambiental e o dano decorrente dele. A partir disso, 

será possível que os atos realizados no cenário mundial influenciem as 

normas internas dos países.  

Nesse cerne, faz-se mister a configuração de novos critérios acerca 

dos migrantes ambientais, que podem ser refugiados ou apenas aquelas que 

se deslocam em seu território. Desse modo, atesta-se que 

[...] pesquisadores da Universidade das Nações Unidas – ONU, por meio do 

Instituto para Meio Ambiente e Segurança Humana, que tem como uma de 

suas linhas temáticas prioritárias as conexões entre meio ambiente e 

migrações, identificou categorias de migrantes ambientais, considerando as 

seguintes variáveis: natureza da degradação ambiental (direta ou indireta, 

gradual ou repentina), vulnerabilidade das comunidades e pessoas 

afetadas (baixa, média, alta ou muito alta) e o tipo de assistência ou ajuda 

disponível ou necessária para lidar com a degradação ambiental em sua 

origem (autoajuda, assistência estatal, assistência internacional ou sem 

assistência esperada) (RAMOS, 2011, p. 90) (grifo nosso) 

Sendo assim, por meio dos critérios supracitados, resta possível a 

observância das ocorrências práticas, para que haja tutela dos indivíduos 

afetados, além de mecanismos aptos para minimizar os danos causados ao 

meio ambiente. 

Verifica-se, portanto, que os refugiados podem se deslocar provisória 

ou permanentemente, tanto por tragédias ambientais já ocorridas ou as que 

se apresentam em andamento, prestes a acontecer, inclusive as advindas da 

intervenção humana. Ademais, afere-se que os desastres ambientais podem 

ter consequências variadas a depender dos territórios nos quais ocorrem, 

tendo em vista não somente a geografia do local, mas sim como este se 

comporta política, social e economicamente falando. 

Os critérios aqui expostos demonstram-se como mecanismos 

relevantes para caracterizar os refugiados ambientais, bem como para 
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orientar as decisões dos Estados e das organizações internacionais, de 

acordo com o reconhecimento de territórios mais vulneráveis e a política 

interna de cada país.  

Nessa senda, ressalta-se que, após “o processo de internalização dos 

direitos humanos, o tratamento dado pelo Estado aos seus nacionais deixou 

de ser matéria reservada ao seu âmbito exclusivo, tornando-se questão de 

interesse em nível nacional” (RAMOS, 2011, p. 98). Logo, a tutela dos 

direitos humanos e fundamentais passou a ser pauta constante dos entes 

estatais. 

No Brasil, por exemplo, houve relevante mudança no que concerne à 

proteção dos direitos fundamentais quando da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que determinou que o país deve cumprir e amparar os 

direitos e garantias dispostos nos Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos dos quais o país esteja signatário
6
. 

Sendo assim, o direito à dignidade humana carece de tutela jurídica, 

assumindo os direitos fundamentais a função de limitar a atuação estatal, 

uma vez que “constituem ao mesmo tempo ‘base e fundamento do 

governo’ [...] e, dessa forma, servem de parâmetro para a organização do 

Estado” (PINHEIRO, 2001, p. 64). 

Observa-se que, há muito, já se reconheceu a relação direta entre os 

deslocamentos dos refugiados e a proteção dos direitos humanos, consoante 

se afere das palavras de Antônio Augusto Cançado Trindade, senão 

vejamos: 

Desde el inicio de la década de ochenta (1981 em adelante) hasta la fecha, a 

su vez, también el Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR, em 

sucesivas conclusiones adoptadas, ha expresamente reconocido la relación 

directa entre los movimientos y problemas de los refugiados y la normativa 

de los derechos humanos, y ha ampliado su enfoque de modo a abarcar no 

sólo etapa intermedia de protección (refúgio) sino también las etapas 

“previa” de prevención y “posterior” de solución durable (repatriación 

voluntaria, integración local, reasentamiento (TRINDADE, 2006, p. 284).  

Portanto, os direitos fundamentais assumem considerável espaço no 

ordenamento jurídico da comunidade internacional, norteando a atuação 

dos entes estatais, sendo de grande valia para os indivíduos quanto para 

seus países. Nesse contexto, a incorporação dos direitos humanos e 
                                                             

6
 O artigo 5º, §2º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, dispõe que “os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 

dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa 

do Brasil seja parte”. 
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fundamentais pelo cenário mundial não pode ser apenas sob o ponto de 

vista formal, mas sim material, tendo em vista que deve haver modificação 

das normas internacionais de acordo com as alterações sociais.  

Isto posto, considerando-se a apresentação dos deslocamentos 

humanos decorrentes de fatores ambientais, em escala cada vez maior, 

devem as normas internacionais acompanhar as modificações concretas, 

adaptando-se à realidade social atual, com o amparo e, mais do que isso, o 

reconhecimento de uma nova categoria de refugiados: os refugiados 

ambientais. 

Defende-se aqui a lógica de que, sendo os refugiados ambientais 

equiparados aos demais, dispostos na Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados (artigo 1º), com a devida proteção por meio dos mecanismos 

internacionais, tem-se que restaria possível captar, de modo detalhado, as 

mais variadas motivações geradoras de alterações e tragédias ambientais, 

podendo a comunidade mundial desenvolver instrumentos que se 

apresentem mais aptos a combatê-las, inclusive como técnica de precaução. 

Com isso, o reconhecimento dos refugiados ambientais representaria 

um grande avanço sob o aspecto individual, para os indivíduos que se 

deslocam, mas também no que diz respeito ao âmbito internacional, uma 

vez que o mundo poderia obter melhores meios de proteção aos desastres 

ambientais, o que, gradativamente, e como consequência natural, faria 

diminuir o fluxo de deslocamentos. 

Salienta-se que se faz necessária a cooperação entre a comunidade 

internacional, tendo em vista que representantes diferentes da figura estatal 

assumem relevância no processo de proteção aos refugiados ambientais, 

tais como as organizações internacionais, as ONGs e os próprios 

integrantes da sociedade civil. Conclui-se, nesse cerne, que a questão 

ambiental, em nenhuma hipótese, deve ser separada da análise da esfera 

jurídica. 

Desse modo, a união de esforços seria capaz de diminuir os próprios 

desastres ambientais, visto que suas causas seriam melhor reconhecidas, 

evitando-se, ainda, a apatridia para os indivíduos que se deslocam em busca 

de segurança. Nesse aspecto, explica-se que apátrida é aquele que carece de 

nacionalidade, sendo esta uma situação excepcional, já que todos possuem 

direito a ela. É o que ocorre, a título de exemplo, com o desaparecimento 

de um Estado (GUERRA, 2015, p. 367). 

Diante do exposto, verifica-se que o instituto do refúgio visa amparar 

aqueles que sofrem fundado temor de perseguição. Isto posto, propõe-se 
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que o medo de perder a vida em face da ocorrência das tragédias 

ambientais ou a simples dificuldade de sobrevivência em razão de 

alterações climáticas, desertificação do solo e outros processos naturais ou 

advindos de intervenções humanas sejam também considerados como 

forma de perseguição. Nesse passo, o Governo das Maldivas foi pioneiro e, 

em 2006, propôs a 

[...] 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, cultural. (RAMOS, 2011, p. 113). 

Desse modo, é proposto o reconhecimento dos refugiados ambientais, 

a fim de que os grupos sociais ou indivíduos que se desloquem por razões 

relativas ao meio ambiente sejam abarcados como refugiados e 

considerados como perseguidos, sendo enquadrado o fator ambiental ao 

lado dos já existentes, quais sejam, perseguição por raça, nacionalidade, 

participação em determinado grupo social, opiniões políticas e religião. 

Portanto, como a sociedade em que se vive é desigual, faz-se 

indispensável a solidariedade em esfera global, sendo um requisito 

essencial entre os Estados e entre a comunidade internacional como um 

todo, visto que o perigo ambiental não está adstrito em âmbitos nacionais, 

mas sim mundiais, devendo a questão dos refugiados ambientais ser 

regulamentada, por exemplo, por meio da adoção de acordos internacionais 

e pela extensão do conceito de perseguição na Convenção de 1951. 

4.  O CASO HAITI E O VISTO HUMANITÁRIO 

No ano de 2010, houve a veiculação nos mais importantes meios de 

comunicação do mundo acerca do terremoto que afetou o Haiti. Como o 

evento foi de alta escala e ocasionou graves consequências, tais como 

mortes e destruição de moradias, gerou a necessidade de cooperação 

humanitária mundial e a busca dos indivíduos por locais em que pudessem 

garantir sua sobrevivência e sua segurança, tais como o Brasil (OLIVEIRA, 

2014, p. 08-09). 

O terremoto foi considerado “o maior em 200 anos no país e o pior 

desastre urbano da atualidade, que resultou em mais de 300 mil vítimas 

fatais e aproximadamente um milhão e meio de pessoas desabrigadas” 

(RAMOS, 2011, p. 57). Atesta-se que “antes do terremoto de 12 de janeiro 

de 2010, a população haitiana já padecia de guerra civil e lutava por 

sobrevivência, em meio à baixa qualidade de vida e pobreza local” 
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(PACÍFICO; PINHEIRO, 2013, p. 113). 

Logo, tratou-se de um caso em que claramente se vislumbrou a 

necessidade da solidariedade mundial para que o território fosse 

reconstruído, ainda que num processo gradativo. 

No entanto, o processo de reconstrução é moroso, ainda que com 

ajuda financeira de alguns dos agentes internacionais. Sendo assim, ainda 

no ano de 2016, é possível perceber as consequências da catástrofe ocorrida 

seis anos antes.  

No ano de 2011, logo após o terremoto, observou-se a destruição em 

massa e a dificuldade de obtenção de serviços essenciais à sobrevivência de 

vida, sendo que a sociedade haitiana atingida permaneceu “em abrigos 

improvisados e [...] muitos fugiram para outras partes do país, para países 

vizinhos e outros países no continente americano, inclusive o Brasil” 

(RAMOS, 2011, p. 57). 

Todavia, os deslocados em razão da tragédia se depararam com os 

obstáculos fronteiriços e os entraves do Direito Internacional Público 

quando tentavam entrar em outro Estado. Porém, carece de atenção a 

postura brasileira perante o terremoto haitiano.  

Do mesmo modo que os indivíduos dispostos na Convenção relativa 

ao Estatuto dos Refugiados fazem quando chegam ao Brasil, os haitianos 

que adentraram o país em questão de forma irregular solicitaram refúgio. 

Contudo, conforme explicitado no decorrer do presente, tem-se que os 

desastres ambientais não são considerados como “perseguição” e, por isso, 

as pessoas que adentram outro território por tais motivos não são 

reconhecidas como refugiados. 

Adverte-se que o Brasil, porém, se utilizou da concessão de vistos 

humanitários, ou seja, concedeu a permanência aos migrantes haitianos 

para atender o lado humanitário da situação em tela. Nesse cerne, entrou 

em vigor a Resolução nº 97/2012 do Conselho Nacional de Imigração
7
, que 

definiu “que a embaixada do Brasil no Haiti concederia cem vistos mensais 

para haitianos que desejassem imigrar para o Brasil, totalizando 1.200 por 

ano” (PACÍFICO; PINHEIRO, 2013, p. 114).  

Nesse espectro, o Estado brasileiro, nos termos do art. 1º, p. único da 

Resolução supramencionada, considerou como razões humanitárias 

                                                             

7
 RESOLUÇÃO NORMATIVA CNIg nº 97/2012-DOU: 13.01.2012. Dispõe sobre a concessão 

do visto permanente previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a nacionais do 

Haiti. 
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“aquelas resultantes do agravamento das condições de vida da população 

haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele país em 12 de 

janeiro de 2010”
8
. Ademais, tal visto foi considerado como de caráter 

especial, devendo ser “concedido pelo Ministério das Relações Exteriores, 

por intermédio da Embaixada do Brasil em Porto Príncipe”
9
. 

Inegavelmente, há um grande avanço na concessão do visto 

humanitário aos haitianos e suas famílias, visto que, dessa forma, terão 

direitos iguais aos nacionais brasileiros. No entanto, ainda deve-se 

aprimorar alguns aspectos, tais como as dificuldades de comunicação entre 

brasileiros e haitianos, o bem-estar destes, o tratamento sem discriminação 

pela sociedade, entre outros (ZENI, Kaline; FILIPPIM, Eliane Salete, 2014, 

p. 19). 

Sustenta-se que, em que pese o Brasil contar com legislação interna, 

tendo inclusive ratificado as convenções do meio internacional, “não 

amparou o ingresso dos haitianos […] sob a condição jurídica de refugiado, 

refutando, ainda que preliminarmente, a ideia do 'refugiado ambiental'” 

(OLIVEIRA, 2014, p. 03). Desse modo, afere-se que, apesar da concessão 

de visto humanitário, o que pode ser considerado como um avanço pelo 

país, ainda há muito o que se evoluir no que se refere ao respeito aos 

direitos fundamentais de tais migrantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou demonstrar o impacto das catástrofes e das 

alterações ambientais na vida dos indivíduos e dos grupos sociais que, em 

busca de sobrevivência e segurança, deslocam-se interna ou externamente, 

para outros Estados, mas encontram barreiras no Direito Internacional 

Público, tais como as fronteiras para atravessar os países.  

                                                             

8
 Art. 1º Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto permanente previsto no art. 16 da 

Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, por razões humanitárias, condicionado ao prazo de 5 

(cinco) anos, nos termos do art. 18 da mesma Lei, circunstância que constará da Cédula de 

Identidade do Estrangeiro.  

Parágrafo único. Consideram-se razões humanitárias, para efeito desta Resolução Normativa, 

aquelas resultantes do agravamento das condições de vida da população haitiana em decorrência 

do terremoto ocorrido naquele país em 12 de janeiro de 2010. 

9
 Art. 2º O visto disciplinado por esta Resolução Normativa tem caráter especial e será 

concedido pelo Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da Embaixada do Brasil em 

Porto Príncipe. Parágrafo único. Poderão ser concedidos até 1.200 (mil e duzentos) vistos por 

ano, correspondendo a uma média de 100 (cem) concessões por mês, sem prejuízo das demais 

modalidades de vistos previstas nas disposições legais do País. 
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Para que o leitor melhor compreendesse a questão, foi feita uma breve 

abordagem dos motivos que levam a comunidade internacional a 

obstaculizar o reconhecimento dos que se deslocam por fatores ambientais 

como refugiados. Entre tais motivos, destacou-se a incredulidade de que os 

indivíduos de fato se deslocam unicamente por um viés ambiental, uma vez 

que, supostamente, sempre haveria outros fatores que os estaria fazendo se 

deslocar. Nesse sentido, seria desnecessária a regulamentação de uma nova 

categoria de refugiados. 

Além disso, reservou-se um espaço para demonstrar que há receio de 

que os grupos sociais percam sua identidade cultural, bem como há 

posições no sentido de que a questão merece atenção tão somente da esfera 

ambiental, mas não da jurídica.  

Em seguida, foi analisado o conceito de refúgio e feita sua 

diferenciação para o asilo, explicando-se a sistemática de proteção aos 

refugiados nacionalmente, pelo ACNUR, e no Brasil, pelo CONARE. 

Todavia, verificou-se que a proteção conferida aos atuais indivíduos 

que podem ser considerados como refugiados não se estendem aos 

deslocados por tragédias ambientais, uma vez que estes não são vistos 

como refugiados. 

Ademais, foi realizado breve estudo do caso Haiti, após o terremoto 

que o atingiu e o devastou em 2010, gerando grande número de 

desabrigados e de pessoas que buscaram refúgio em outros Estados, 

inclusive no Brasil, que concedeu os vistos humanitários, o que deixa claro, 

sob o viés de um caso concreto, a necessária extensão do conceito de 

perseguição, a fim de que seja reconhecida a categoria dos refugiados 

ambientais. 

Desse modo, o presente atendeu aos objetivos a que se dispôs, tendo 

em vista que demonstrou o crescente número de pessoas que se deslocam 

em virtude de desastres ambientais, bem como se analisou o caso Haiti, 

com a apresentação dos obstáculos que a comunidade internacional tem 

colocado no reconhecimento de uma nova categoria de refugiados. 

O cerne do trabalho em questão se pautou em responder ao seguinte 

questionamento: de que modo os indivíduos que se deslocam em razão de 

fatores ambientais podem receber proteção da comunidade internacional? 

Assim, foram dispostos argumentos tendentes a considerar a 

necessidade de regulamentação dos refugiados ambientais, tendo em vista 

que isso ofereceria amparo aos indivíduos, mas também benefícios globais, 
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visto que os meios de prevenção de degradações ambientais seriam 

apurados e, gradativamente, as migrações forçadas por razões ambientais 

diminuiriam ao longo do tempo. 

Dessa maneira, verificou-se a necessidade da aplicação de novos 

critérios, a fim de enquadrar tais indivíduos como refugiados, 

vislumbrando-se a necessidade de aplicação da solidariedade em âmbito 

global, bem como foi apresentada a proposta do pioneiro governo das 

Maldivas no mesmo sentido. 
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