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RESUMO 

 

A presente dissertação versa sobre a temática das migrações forçadas motivadas por 

desastres e pelos efeitos das mudanças climáticas, objetivando identificar as 

características deste migrante e, consequentemente, os instrumentos de tutela do Direito 

Internacional Público a ele aplicáveis. A importância da questão está relacionada ao fato 

de não haver regulamentação específica a seu respeito, impossibilitando conceituar e 

identificar se a questão deva ser tratada pelo DIP ou pela legislação interna de cada 

Estado, o que justifica a necessidade de analisar o nexo migração e meio ambiente, e as 

especificidades dos fluxos migratórios ambientais, sendo a problemática central a 

conceituação e a identificação das perspectivas de tutela. Quanto à metodologia de 

pesquisa, será utilizado como método de procedimento a análise documental e a revisão 

bibliográfica, assim como, em fase empírica do trabalho, o exame de estatísticas sobre a 

migração por motivos ambientais, e, como método de abordagem, o hipotético-dedutivo 

e o dialético. Por fim, conclui-se que, de acordo com análise empírica, a migração 

ambiental ocorre em sua grande maioria no âmbito doméstico, sendo de competência dos 

Estados nacionais, e que as migrações ambientais que atravessam as fronteiras têm caráter 

pontual, pois manifestam-se em situações específicas do globo, o que não justifica a 

criação de jus cogens com amplitude universal. Para estas migrações ambientais 

transfronteiriças entende-se que o ideal é, em caso de mecanismos vinculativos, utilizar 

instrumentos regionais ou mesmo bilaterais, ou da soft law e da cooperação internacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Internacional Público. Migrações forçadas. Migração 

ambiental. Desastres ambientais. Mudanças climáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work deals with the theme of forced migration due to natural disasters and the effects 

of climate change. It aims to identify the characteristics of this migrant and, consequently, 

wich protection instruments of Public International Law are applicable to this situation. 

This is an important issue because there is no specific regulation of this type of migration. 

Therefore it is very difficult to conceptualize and identify whether the issue should be 

addressed by Public International Law or by the domestic legislation of each State. This, 

it justifies the need to analyze the migration and environment nexus, and the specificities 

of environmental migration flows, with the central problem being the conceptualization 

and identification of protection perspectives. As for the research methodology, it will be 

used as procedure method, the documentary analysis and bibliographic review, with the 

examination of statistics on environmental migration in the empirical phase of the work. 

The approach method is the hypothetical-deductive and dialectical. Finally, it was 

concluded that, according to the empirical analysis, the environmental migration occurs 

mainly in the domestic sphere, therefore the National states are responsible to deal with 

them. Also, it was notes that environmental migrations that cross internacional borders 

are punctual, as they manifest themselves in specific situations of the globe, which does 

not justify the creation of jus cogens with universal scope. Given these evidences, it was 

understood that regional or even bilateral instruments, soft law and international 

cooperation are that best instruments to deal with this specifics cases of enviromental 

displacement that cross internacional borders. 

 

KEYWORDS: Public International Law. Forced migrations. Environmental migration. 

Environmental disasters. Climate changes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema desta dissertação consiste no estudo das migrações forçadas em 

decorrência dos desastres ambientais e das mudanças climáticas, com a finalidade de 

identificar as características deste migrante, de forma a situá-lo ante o Direito 

Internacional Público (DIP), e, assim, identificar a sua tutela jurídica.       

A abordagem dos migrantes forçados por causas ambientais é constante no DIP, 

podendo-se indicar que o destaque à matéria cresceu conjuntamente com o aumento das 

pesquisas na área ambiental, que majoritariamente começaram a apontar para uma 

realidade de mudanças climáticas provocadas pelas ações humanas no meio ambiente.  

Apesar dos primeiros estudos remontarem às décadas de 1970 e 1980 do século 

XX, ainda não há um consenso quanto à nomenclatura e tutela jurídica pertinente que 

poderão ser utilizadas por esse migrante. Em um contexto de migração internacional, 

aqueles motivados por causas ambientais ficam à mercê da falta de uma regulamentação 

que os defina, proteja ou, pelo menos, indique meios de enfrentamento da problemática. 

É importante salientar que, mesmo diante de uma ausência de definição específica 

para quando há motivação ambiental, as situações de mobilidade que ocorrerem dentro 

das fronteiras domésticas dos Estados serão de responsabilidade destes, sendo claro que 

a eles caberá a gestão de deslocamentos internos através da legislação e políticas públicas 

internas. Cabe ainda destacar que a maior motivação das pessoas internamente deslocadas 

(IDP) é a ocorrência de desastres ambientais, que superam, inclusive os deslocamentos 

em razão de conflitos. 

A ausência de regramento jurídico e caracterização não está reservada somente 

para os migrantes internacionais motivados por causas ambientais. Todo indivíduo que 

se sinta coagido a migrar para preservar a sua vida ou subsistência, e acabe por cruzar 

uma fronteira internacional, tende a sofrer pela falta de proteção, exceto se preencher as 

características que o coloque sob a proteção do Regime dos Refugiados. Para tanto, deve 

ser reconhecido o status de refugiado, que depende da demonstração e reconhecimento 

pelo Estado em que se solicita o asilo de que a motivação para a saída de um nacional de 

seu Estado seja a ocorrência de perseguição, ou o seu bem fundado temor, em razão de 

sua raça, sua religião, sua nacionalidade, opiniões políticas ou pertencimento a grupo 

social.  

Essa reserva de proteção, restrita a apenas uma fatia dos migrantes forçados, acaba 

resultando, em contrapartida, em mecanismo de exclusão dos demais, que superam 
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quantitativamente aqueles que possuem o status de refugiado, já que é também muito alto: 

estima-se que em 2017 houve 71 milhões de deslocamentos forçados em todo o globo, 

sendo que destes 19.6 milhões são formados pelos refugiados em si1. 

Um raciocínio de fácil dedução seria a retirada ou diminuição dessas restrições à 

concessão de refúgio, de modo a ampliar a concessão de seu Regime específico. Isso não 

conduz a soluções, já que aumentar a quantidade de refugiados através da ampliação do 

conceito não é uma garantia de proteção, pois o reconhecimento do status de refugiado 

depende da política dos Estados, que influencia a ponto de a concessão de refúgio ser 

considerada um privilégio inclusive para aqueles que se encaixam nos requisitos objetivos 

do Regime dos Refugiados. 

Além disso, existe uma dificuldade dos Estados de absorveram a atual grande 

massa de migrantes, o que denota uma saturação do Regime dos Refugiados. A própria 

crise de refugiados na Europa, que ocorre desde o início da segunda década do século 

XXI, demonstra a dificuldade dos Estados da União Europeia em gerir o fluxo de 

migrantes que se dirigiram ao continente. Advindos especialmente da Síria, em que 13 

milhões de pessoas fugiram do país2, os imigrantes deparavam-se com campos de 

refugiados lotados nos países vizinhos e seguiam em direção à Europa, aonde 

encontravam fronteiras bloqueadas em razão da incapacidade dos Estados em gerir o 

ingresso dessa quantidade de pessoas, seja por motivos econômicos, seja atendendo a um 

clamor xenofóbico.  

Também é motivo que impede uma extensão do Regime dos Refugiado o fato dos 

recursos financeiros dos Organismos Internacionais (OI), que garantem o suporte 

humanitário, serem finitos e cada vez mais dependerem de apoio externo, já que a 

quantidade de pessoas que necessitam de suporte supera a capacidade de seus mandatos, 

que já funcionam no limite. 

No que se refere às migrações internacionais motivadas por desastres ambientais 

e os efeitos adversos das mudanças climáticas, o Pacto Global pela Migração Segura, 

Ordenada e Regular, previsto pela Declaração de Nova York de novembro de 2016, 

defende a aplicação de políticas que visem minimizar os fatores adversos que forçam as 

                                                   
1 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Global trends: forced displacement 

in 2017. 2018. Disponível em: <http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-

trends-2017.html> Acesso em 19 jun 2018. 
2 Os deslocados internos na Síria alcançam 6 milhões de pessoas. UNITED NATIONS HIGH 

COMMISSIONER FOR REFUGEES. Global trends: forced displacement in 2017. 2018 Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html> Acesso em 19 

jun 2018. 
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pessoas a saírem de seus Estados de origem, apoiando medidas de adaptação e 

mitigadores dos efeitos imediatos e mediatos das mudanças climáticas e de desastres 

naturais3. 

Seguindo este caminho, há relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Direitos Humanos (OHCHR)4, que aborda as lacunas de proteção dos Direitos 

Humanos no contexto das migrações em razão dos efeitos adversos das mudanças 

climáticas. O documento aponta a conexão entre as migrações internacionais e o 

deslocamento interno, de modo que é possível identificar o potencial que as mudanças 

climáticas têm de influenciar movimentos populacionais globais. Além disso, o relatório 

também considera que os dados em geral não levam em conta a influência, no todo ou em 

parte, dos efeitos graduais das mudanças do clima na escolha dos migrantes, o que 

influenciaria na contagem total dos casos. 

Mesmo diante da arquitetura de uma nova estrutura relacionada à proteção da 

migração, que possui recorte aos migrantes internacionais motivados por desastres 

ambientais ou pelos efeitos adversos das mudanças climáticas, não há dados 

disponibilizados pelos relatórios oficiais que indiquem a existência de fluxos migratórios 

com tais motivações. 

Assim, como os migrantes forçados por desastres ambientais e mudanças 

climáticas são figuras que não possuem regulamentação específica, apesar da quantidade 

e da vulnerabilidade deles indicar essa necessidade, e como não é possível identificar uma 

característica que indique se o regramento a ser adotado deverá ser no âmbito 

internacional ou interno, justifica-se a necessidade de analisar a relação entre os 

fenômenos da migração forçada e dos desastres ambientais e em razão de mudanças 

climáticas, a fim de identificar o comportamento do fluxo de migrantes e, assim, 

caracterizá-los. 

 Diante dessa ausência de definição e proteção, levanta-se a problemática central, 

previamente adiantada quando indicada a temática do trabalho: como conceituar e 

identificar a tutela jurídica do migrante forçado por causas ambientais? Partindo-se do 

                                                   
3UNITED NATIONS SUMMIT FOR REFUGEES AND MIGRANTS. Global compact for safe, ordely 

and regular migration. Final draft. 11 jul 2018. Disponível em: 

<https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf>. Acesso em 19 ago 2018. 
4 OHCHR. Addressing human rights protection gaps in the context of migration and displacement 

of persons across international borders resulting from the adverse effects of climate change and 

supporting the adaptation and mitigation plans of developing countries to bridge the protection 

gaps. Geneve, 2018. Disponível em: <https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/116/26/PDF/G1811626.pdf?OpenElement> Acesso em 12 jun 2018. 
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resultado da análise de dados quantitativos relacionados ao fluxo de migrantes motivados 

por causas ambientais, trabalha-se com a hipótese de que a migração forçada por causas 

ambientais seria movimento populacional que ocorre, a princípio, no âmbito interno dos 

Estados. Assim, esses migrantes seriam identificados como IDPs e, por serem um 

problema doméstico, seriam administrados internamente pelos Estados. 

Para alcançar o objetivo do trabalho, que é o de caracterizar a migração forçada 

motivada por desastres ambientais e pelas alterações decorrentes das mudanças 

climáticas, busca-se: i) entender o panorama da migração forçada alvo de proteção 

internacional, que é a relacionada à perseguição; ii) examinar o nexo migração, meio 

ambiente e direitos humanos, de modo a identificar se há lacunas de efetivação dos 

Direitos Humanos nos casos das migrações por motivos ambientais; iii) verificar o atual 

cenário internacional a fim de identificar nos fluxos migratórios as características do 

migrante motivado por motivos ambientais, de movo a identificar as perspectivas de 

tutela. 

Relacionado a cada um dos desdobramentos do objetivo, o trabalho será dividido 

em três capítulos. O primeiro capítulo discorrerá sobre as migrações forçadas, com foco 

direcionado àquelas motivadas por perseguição, que são englobadas no instituto do 

refúgio, abordando-se, assim, as bases conceituais do refúgio e as normas internacionais 

e regionais que tratam do seu alcance. O segundo capítulo abordará a relação entre meio 

ambiente, migração e direitos humanos, e nele será feita a análise do nexo que relaciona 

meio ambiente e migração, e focar-se-á nos direitos humanos afetados em populações 

vulneráveis durante situações de migração ambiental. Já no terceiro e último capítulo será 

feito o exame específico dos movimentos migratórios motivados por causas ambientais, 

analisando questões relativas à conceituação da temática, a análise dos fluxos migratórios 

e as perspectivas para a tutela jurídica. 

Quanto à metodologia de pesquisa, será utilizado como método de procedimento, 

a análise documental e a revisão bibliográfica, bem como, em fase empírica do, a análise 

de estatísticas sobre a migração por motivos ambientais, e, como método de abordagem, 

o hipotético-dedutivo e o dialético, de modo a testar a hipótese e contrapor as ideias 

levantadas para alcançar uma síntese. 

 

 



1. A PROTEÇÃO DO MIGRANTE FORÇADO NO PANORAMA 

INTERNACIONAL 

 

1.1 A migração forçada 

 

O conceito de migração está relacionado ao movimento humano, individual ou 

coletivo, dentro de um Estado nacional ou através de suas fronteiras5. Tem-se a migração 

forçada quando a voluntariedade desse movimento for excluída através de elemento 

coercitivo que motiva o indivíduo mediante ameaças à vida ou à integridade física, seja 

através de causas ambientais ou antrópicas 6.  

Também é possível utilizar o termo deslocamento forçado que, utilizado em seu 

sentido geral, refere-se ao “movimento involuntário, individual ou coletivo, de pessoas 

de seu país ou comunidade, especialmente por razões de conflito armado, distúrbios civis 

ou catástrofes naturais ou causadas pelo homem” 7. A expressão movimento involuntário 

liga-se ao conceito de migração forçada, sendo que este, ao acrescentar a palavra coerção, 

deixa clara a ausência de escolha do indivíduo por vincular o ato de migrar a uma 

“compulsão, legítima ou não, por força física ou ameaça [...]”8. 

Desse modo, vê-se que na migração forçada a livre escolha do migrante fica 

prejudicada ante a situação de vulnerabilidade em que se encontra, já que se sente 

compelido a sair de sua região, ou mesmo Estado, em razão da pressão de forças externas; 

sua vontade restringe-se à escolha de sua sobrevivência e dos seus. 

                                                   
5
“The movement of a person or a group of persons, either across an international border, or within a 

State” (tradução livre). INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM). Glossary on 

migration. 2 ed. Suíça: IOM, 2011. Disponível em: 

<https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf> Acesso em 08 jun 2018. 
6 “A migratory movement in which an element of coercion exists, including threats to life and livelihood, 

whether arising from natural or man-made causes (e.g. movements of refugees and internally displaced 

persons as well as people displaced by natural or environmental disasters, chemical or nuclear disasters, 

famine, or development projects)” (tradução livre). INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

MIGRATION (IOM). Glossary on migration. 2 ed. Suíça: IOM, 2011. Disponível em: 

<https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf> Acesso em 08 jun 2018. 
7“In a more general sense, forced displacement – or displacement – is the involuntary movement, 

individually or collectively, of persons from their country or community, notably for reasons of armed 

conflict, civil unrest, or natural or man-made catastrophes. See also displaced person, displacement, 

externally displaced persons, internally displaced persons” (tradução livre). INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM). Glossary on migration. 2 ed. Suíça: IOM, 2011. 

Disponível em: <https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf> Acesso em 08 jun 2018. 
8 “Compulsion, whether legitimate or not, by physical force or threat thereof […]” (tradução livre). 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM). Glossary on migration. 2 ed. Suíça: 

IOM, 2011. Disponível em: <https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf> Acesso em 08 jun 

2018. 
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Realizar um recorte no grupo geral de migrantes e analisar separadamente um 

subgrupo formado apenas por migrantes forçados é importante em razão das experiências 

específicas que os aproxima em suas necessidades. Evidentemente, esses elementos que 

unem os migrantes forçados não justificam uma interpretação que desconsidere a 

individualidade de cada um e, por isso, os enxergue como componentes de um 

agrupamento homogêneo. Além disso, conforme argumenta Turton, focar no migrante 

forçado interessa porque suas reivindicações específicas, como filiação, cidadania ou 

mesmo uma democracia liberal, são as mesmas que possuímos.  Verificar que ao protegê-

los questionamos os nossos padrões sociais e a nossa moral enquanto comunidade e, 

consequentemente, o significado de ser humano, faz com que o foco principal da análise, 

na verdade, acabe sendo não no outro, mas em nós mesmos9. 

Na prática, o liame entre migração forçada e voluntária pode ser tênue o suficiente 

para impedir uma classificação exata. Há situações em que as forças que influenciam uma 

migração são mistas e, por isso, complexas, sendo um empecilho depender de 

classificações que identifiquem o nível de voluntariedade para a identificação das 

medidas adequadas à solução da situação concreta. A título de exemplo, mesmo que o 

indivíduo paute sua decisão por motivos que denotem um descontentamento com o seu 

meio, como trabalho ou qualidade de vida, não é o suficiente para afirmar que há pressão 

externa para o seu deslocamento. Em situações assim, migrar continua uma opção, já que 

permanecer não é danoso à sua integridade física ou à sua vida10. 

Em regra, não há regulamentação que vise proteger os migrantes forçados, com 

exceção daqueles reconhecidos como refugiados. Para que um migrante transfronteiriço 

esteja apto a solicitar o reconhecimento de sua condição de refugiado, deverá sofrer 

perseguição ou fundado temor de perseguição baseada em sua raça, sua religião, sua 

nacionalidade, suas opiniões políticas ou seu pertencimento a determinado grupo social11. 

É comum que este recorte realizado no grupo dos migrantes forçados a fim de reconhecer 

a proteção de uma parcela de indivíduos seja criticado, pois cria um sistema que ao, 

conceder proteção a uma parte, exclui as demais de amparo específico12.  

                                                   
9 TURTON, D. Conceptualising forced migration. Refugee Studies Centre. out 2003. Disponível em: 

<https://www.rsc.ox.ac.uk/files/files-1/wp12-conceptualising-forced-migration-2003.pdf> Acesso em 11 

ago 2018. 
10JUBILUT, L.L. Migrações e desenvolvimento. In: AMARAL JÚNIOR, A. de. (Org.). Direito 

internacional e desenvolvimento. Barueri: Manole, 2005, p. 126. 
11 Explicações mais detalhadas do instituto do refúgio ocorrerão na seção seguinte. 
12 ZETTER, R. Labelling refugees: Forming and transforming a bureaucratic identity. Journal of refugee 

studies. Vol 4, n. 1, 1991, p. 39-62, Oxford: Oxford University Press. 
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No relatório Global Trends: forced displacement in 2017 13, publicado em junho 

de 2018 pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR-

UNHCR), estima-se que no ano 2017, em comparação a 2016, houve um aumento de 2,9 

milhões de pessoas na população global de deslocados forçados, que alcançou, ao final 

do ano, o total de 71 milhões de indivíduos em todo o mundo. Destes forçados a migrar 

em razão de perseguição, conflitos ou violência generalizada, 19 milhões são formados 

por migrantes cujo status de refugiado foi reconhecido. O relatório conclui que 2017 foi 

um ano em que a quantidade de deslocados à força alcançou mais uma vez o seu recorde, 

que é superado todos os anos desde 2007. 

Excluindo o número de refugiados do total de deslocados apontados no parágrafo 

anterior, vê-se que ainda há milhões de migrantes forçados por motivos diversos à 

perseguição; essa quantidade, que alcança 52 milhões de indivíduos, inclusive supera os 

números relativos aos refugiados. Atravessando ou não a fronteira de seus Estados, os 

migrantes forçados motivados por situações que não as de perseguição envolvem 

indivíduos que formam um grupo heterogêneo quanto às causas de seu deslocamento. 

Da análise do relatório, verifica-se que 40 milhões do total dos migrantes forçados 

não cruzaram uma fronteira internacional mesmo precisando abandonar suas residências 

por motivos de perseguição ou em razão de graves violações aos direitos humanos. A 

estes migrantes é dada a denominação de pessoas internamente deslocadas (internally 

displaced person, ou IDP), a quem o status de refugiado não alcança, já que permanecem 

em seu Estado de origem ou de atual residência. Assim, a responsabilidade de proteger o 

deslocado interno, a princípio, é dos governos nacionais e das autoridades regionais. 

Em 1998, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas emitiu relatório, 

em que os princípios norteadores do deslocamento interno são apresentados, bem como 

o conceito de pessoas internamente deslocadas (IDP):  

 

[...] são pessoas, ou grupos de pessoas, forçadas ou obrigadas a fugir ou 

abandonar as suas casas ou seus locais de residência habituais, 

particularmente em consequência 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 

                                                   
13 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Global trends: forced 

displacement in 2017. 2018. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html> Acesso em 19 

jun 2018. 
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tenham atravessado uma fronteira internacionalmente reconhecida de 

um Estado14. 

 

Ao analisar os dados coletados nos últimos dez anos pelo Internal Displacement 

Monitoring Centre (IDMC), é possível concluir que os desastres tendem a induzir mais 

deslocados internos que os conflitos, já que de 2008 a 2017 a média dos deslocados por 

desastres foi de 24.641.200 milhões e a por conflitos e violência foi de 7.077.40015. De 

acordo com o documento Global Report on Internal Displacement 2018 (GRID), também do 

IDMC, em 2017 foram 30.6 milhões de novos deslocamentos internos, sendo que 18.8 

milhões foram motivados por desastres, enquanto 11.8 milhões por conflitos. Mesmo 

assim, o IDMC ressalva que uma parcela significativa do total de novos deslocados 

internos por desastres é geralmente associada a evacuações de curto prazo e que ocorrem 

de forma relativamente segura e ordeira16. 

Da análise dos dados do Global Report on Internal Displacement 2018 (GRID) 

também é possível verificar que, dependendo da motivação, os maiores deslocamentos 

internos em 2017 ocorreram em países diferentes; enquanto China (4,5 milhões), Filipinas 

(2.5 milhões) e Cuba (1,7 milhões) encabeçam os países com os maiores números de 

deslocamentos por desastres, Síria (2,9 milhões), República Democrática do Congo (2.2 

milhões) e Iraque (1,4 milhões) estão à frente nos deslocamentos por conflitos e 

violência17. 

Esses deslocamentos induzidos por desastres abrangem as pessoas deslocadas 

como resultado de desastres naturais, como terremotos, inundações e deslizamentos de 

terra; de alterações ambientais, como desmatamento, desertificação e os efeitos do 

aquecimento global; e desastres provocados pelo homem, como é o caso de acidentes na 

indústria que espalham no meio-ambiente agentes nocivos à vida humana. Na prática, é 

importante considerar que qualquer classificação não será exata, já que cada uma das três 

                                                   
14 UNITED NATIONS (UN). Guiding Principles on Internal Displacement. 1998. Disponível em: 

<http://www.un-documents.net/gpid.htm> . Acesso em 08 jun 2018. 
15 Calculou-se a média do período de 2008 a 2017, pois, apesar do IDMC recolher dados de novos 
deslocamentos internos em razão de conflitos e violência desde 2003, a coleta dos dados referentes a 

desastres iniciou-se somente em 2008. INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE 

(IDMC). Total annual new displacements since 2003 (Conflict and violence) and 2008 (Disasters). 

Disponível em: <http://internal-displacement.org/database/displacement-data>. Acesso em 27 ago 2018. 
16 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE (IDMC). Global report on internal 

displacement (GRID) 2018. Geneva, 2018. Disponível em: <http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf> Acesso em 08 jun 2018. 
17 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE (IDMC). Global report on internal 

displacement (GRID) 2018. Geneva, 2018. pp. 6-7. Disponível em: <http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf> Acesso em 08 jun 2018. 
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motivações citadas se mescla entre si e os desastres naturais podem ter seus efeitos 

majorados pela influência de atividades antrópicas no meio ambiente18. 

Independentemente de seus fatores causais19, os níveis de deslocamentos, internos 

ou internacionais, em todo o globo, alcançaram o recorde mundial em 2017: 

 

A recorrência de conflitos e violência intratáveis e não resolvidos 
levaram à intensificação do número de refugiados em todo o mundo, 

compondo uma parte substancial do total as mulheres e as crianças. 

Enquanto alguns países continuam a fornecer soluções para os 
refugiados, em regra elas têm sido insuficientes para atender às 

necessidades globais. Fatores semelhantes deslocaram milhões de 

pessoas dentro de seus próprios países, enquanto o deslocamento 

associado a conflitos e violência quase dobrou desde 2000. No entanto, 
a cada ano, novos deslocamentos associados a perigos rápidos superam 

em muito os devidos a conflitos e violência, e há um reconhecimento 

da necessidade de reunir melhores dados quantitativos. Também é 
necessário reunir dados de melhor qualidade relacionados aos 

deslocamentos associados à mudança ambiental, incluindo os efeitos 

das mudanças climáticas20.  

 

Diante do exposto, analisada a migração forçada como um todo, faz-se necessário 

o estudo da tutela aos migrantes forçados por perseguição, que, conforme já mencionado, 

são os únicos que contam com regime de proteção específico. 

 

1.2. A proteção da migração motivada por perseguição: o regime internacional 

dos refugiados 

 

Apesar de existir um consenso de que o refugiado pode ser identificado como 

aquele que cruzou uma fronteira internacional em razão de um fundado receio de 

                                                   
18FORCED MIGRATION ONLINE. What is forced migration? Disponível em: 

<http://www.forcedmigration.org/about/whatisfm/what-is-forced-migration>. Acesso em 11 ago 2018. 
19 Os deslocamentos por mudanças ambientais, incluindo as climáticas, possuem uma lacuna em seus 

dados em razão da multicausalidade da motivação dos movimentos, da escassez de dados quantitativos e 

de demais evidências que apontem uma tendência no comportamento dos deslocamentos, indicando sua 

duração e trajetória a longo prazo. 
20 “Intractable, unresolved and recurring conflicts and violence have led to an upsurge in the number of 
refugees around the world, with women and children comprising a substantial portion of the total. While 

a handful of countries continue to provide solutions for refugees, overall, these have been insufficient to 

address global needs. Similar factors have displaced millions of people within their own countries, while 

displacement associated with conflict and violence has nearly doubled since 2000. Yet, each year, new 

displacements associated with rapidonset hazards far outnumber those due to conflict and violence, and 

there is a recognized need to gather better cumulative data. Better data on movement associated with 

environmental change, including the effects of climate change, are also required” (tradução nossa). 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. World migration report 2018. 2017. p.41. 

Disponível em: < https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf>. Acesso em 08 junho 

2018. 
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perseguição, sua conceituação depende do que é previamente definido não só pelo regime 

jurídico internacional que disciplina o instituto, mas também pelas definições realizadas 

nas legislações de diversos Estados nacionais, que estabelecem normas específicas para 

o reconhecimento de um indivíduo como refugiado.  

Isso ocorre porque o refúgio não é fenômeno social21 e, por isso, não foi 

desenvolvido através da observação empírica; consiste, assim, em uma ficção jurídica, 

que foi construída através de uma base puramente teórica. Assim, é instituto criado para 

rotular determinados indivíduos que, atendendo critérios pré-estabelecidos, são incluídos 

na categoria merecedora de proteção específica22. A formação da identidade de refugiado 

atende interesses burocráticos. 

O conceito normativo atual do refúgio começou a ser desenvolvido em 1951, 

através da Convenção Relativa ao Status de Refugiado. Tal documento elencava as 

hipóteses em que um migrante transnacional poderia receber o status de refugiado em 

outro país e quais seriam as condições para tanto. 

O cerne desse instrumento sustentava-se pelos pilares da exceção e da exclusão. 

Conforme consta do texto da Convenção, em seu artigo 1º, número 2, a qualidade de 

refugiado seria reconhecida às pessoas 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. 

 

Do excerto acima é possível identificar que a exceção e a exclusão são 

representadas através de duas limitações. Uma delas é temporal, tendo em vista que há 

limitação relacionada à data de 1º de janeiro de 1951, já que se reconhece, 

excepcionalmente, a qualidade de refugiado aos atingidos pelos acontecimentos 

anteriores a esta data e exclui, consequentemente, aqueles que não foram afetados por tais 

eventos. Já a outra limitação é geográfica, e consiste em uma consequência da limitação 

                                                   
21BAKEWELL, O. Editorial introduction - Researching refugees: lessons from the past, current 

challenges and future directions. Refugee Survey Quarterly, Vol. 26, Issue 3, jan 2007, p. 6-14. 

Disponível em <https://doi.org/10.1093/rsq/hdi0239 >. Acesso em 25 jul 2018. 
22 ZETTER, R. Labelling refugees: Forming and transforming a bureaucratic identity. Journal of refugee 

studies. Vol 4, n. 1, 1991, p. 39-62, Oxford: Oxford University Press. 
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temporal, já que o período a que se refere o texto da convenção é o da Segunda Guerra 

Mundial, que ocorreu predominantemente em território Europeu e, por isso, acarretou em 

deslocamentos humanos entre países localizados nesse continente23. 

Essas condicionais temporais e geográficas somente foram excluídas do regime 

de proteção internacional em 1967, quando da criação de um Protocolo Adicional à 

Convenção relativa ao Status de Refugiados. Assim, o instituto do refúgio passou a ter a 

característica atualmente conhecida, em que o requisito principal para a sua concessão é 

a questão da perseguição, sem as limitações originais. 

É importante frisar a permanência da característica excludente e excepcional do 

refúgio, já que a sua concessão se dirige apenas a um seleto grupo de pessoas possuidoras 

de características específicas. Essa separação de refugiados de outros migrantes indica o 

atendimento a uma política de exclusão, em que o refúgio é um conceito meramente 

burocrático, que existe para rotular as pessoas de acordo com as políticas Estatais, que, 

por serem os entes que concedem ou não o dito “rótulo”, também criam os seus critérios 

burocráticos próprios24. 

Não obstante, a Convenção de 51 e o seu Protocolo Adicional de 67 trouxeram 

certa homogeneidade ao reconhecimento do status de refugiado a nível internacional 

quando estabeleceram critérios pontuais para a sua concessão. Assim, 

internacionalmente, existem cinco motivações para a concessão de refúgio, quais sejam, 

o bem fundado temor de perseguição em razão da raça, da religião, da nacionalidade, da 

opinião política e do pertencimento a um grupo social. 

É interessante apontar que os motivos especificados na Convenção de 51 como 

aptos à concessão de refúgio decorrem diretamente dos ideais pautados pela Revolução 

Francesa, que deram início à positivação dos direitos humanos. Assim, os conceitos de 

liberdade, igualdade e fraternidade, embasam a necessidade de resposta aos direitos 

humanos afetados por perseguições: a liberdade como uma garantia das liberdades 

públicas; a igualdade como um impedimento à discriminação ante a exigência de um não-

fazer por parte do Estado, a garantia da igualdade entre os homens, o que impede a 

discriminação em razão de direitos, que pertencem a todos; e a fraternidade representando 

                                                   
23 BORGES, T.G.; PEDROSO SPERANZA, Y.M. de M. A Necessidade da Manutenção do Conceito de 

Refugiado Ante a Perseguição Política. In: Encontro Nacional de Pós-Graduação – VI ENPG, vol. 1, 

2017, Santos. Anais... Santos: Unisanta, 2017. Disponível em: 

<http://periodicos.unisanta.br/index.php/ENPG/article/download/1119/1049>. Acesso em: 08 jun 2018. 
24 ZETTER, R. Labelling refugees: Forming and transforming a bureaucratic identity. Journal of refugee 

studies. Vol 4, n. 1, 1991, p. 39-62, Oxford: Oxford University Press. 
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a forma adequada de proteção a ofensas aos direitos humanos, que por serem universais, 

devem ter proteção dessa mesma natureza25. 

Insta abordar que o conceito convencional não apresenta simplesmente o critério 

da perseguição em si, mas sim um “bem fundado temor de perseguição” por parte do 

solicitante de refúgio. Ao utilizar essa expressão, a norma não exige que a perseguição de 

fato ocorra, considerando como justificativa para a concessão de proteção a possibilidade 

de perseguição em razão de o indivíduo vincular-se a um dos cinco critérios mencionados, 

o que dentro de um contexto doméstico pode implicar em um temor justificado por sua 

vida ou integridade física. 

Assim, verifica-se que para o reconhecimento do status de refugiado, serão 

utilizados tanto critérios objetivos, quanto subjetivos. Objetivos em razão do exame do 

contexto existente no Estado de Origem; e subjetivos porque haverá a análise da narrativa 

do solicitante de refúgio. A concessão ou não do refúgio virá do resultado da comparação 

entre tais critérios.  Essa peculiaridade tem por finalidade a proteção do instituto do 

refúgio, evitando o seu uso indiscriminado e, assim assegurando proteção aos que de fato 

necessitam26. 

 

1.2.1 As razões de perseguição que ensejam o reconhecimento do status de 

refugiado 

 

A finalidade desta seção é a de conceituar cada uma das razões de perseguição 

constantes na Convenção de 51 e Protocolo de 67 e apontar os diplomas que estabelecem 

os direitos humanos afetados, indicando, quando existentes, os dados provenientes de 

relatórios de organizações internacionais relacionados à ocorrência de violações de tais 

direitos.  

Assim, pretende-se fazer uma análise, por amostragem, para identificar a relação 

existente entre os dados de um país como Estado de Origem de refugiados e os dados que 

                                                   
25 JUBILUT, L.L. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/wp-

content/uploads/2018/02/O-Direito-Internacional-dos-Refugiados-e-sua-Aplica%C3%A7%C3%A3o-no-

Ordenamento-Jur%C3%ADdico-Brasileiro.pdf> Acesso em 12 jun 2018, p. 114. 
26 JUBILUT, L.L. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/wp-

content/uploads/2018/02/O-Direito-Internacional-dos-Refugiados-e-sua-Aplica%C3%A7%C3%A3o-no-

Ordenamento-Jur%C3%ADdico-Brasileiro.pdf> Acesso em 12 jun 2018, p. 115. 
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indiquem a possibilidade de violações aos direitos humanos que coincidam com as 

hipóteses de proteção do Regime de Refugiados. 

 

1.2.1.1 Raça 

 

No decorrer da história, surgiram definições equivocadas de raça que, 

fundamentadas em teorias pseudocientíficas, embasavam o interesse político de um grupo 

que se autodenominava racialmente superior. Concepções de tal natureza, que oprimiam 

aqueles que eram identificados como inferiores em razão de caracteres raciais ou étnicos, 

não são mais aceitas atualmente; a existência de diversidade não é mais vista como 

justificativa para teorias acerca da hierarquia entre seres humanos27.  

Com relação à definição de raça, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em sua Declaração das Raças, de 1950, 

indica que a palavra raça 

designa um grupo ou uma população caracterizada por certas 

concentrações, relativas quanto à frequência e à distribuição, de genes 

ou de caracteres físicos que, no decorrer dos tempos, aparecem, variam 
e muitas vezes até desaparecem sob a influência de fatores de 

isolamento geográficos ou culturais. Cada grupo reflete de modo 

diferente as manifestações variáveis desses caracteres em populações 

diferentes. Sendo as nossas observações largamente afetadas pelos 
nossos preconceitos, somos levados a interpretar arbitrária e 

inexatamente toda variabilidade que se produz num grupo dado como 

uma diferença fundamental que o separa dos outros de modo decisivo. 

 

Atualmente, há documentos Internacionais que visam combater a discriminação 

racial ao reconhecem a igualdade de todos os seres humanos. Além do reconhecimento 

pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de que todos os homens 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos, independentemente de raça, cor ou origem, 

a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial (CIFDR), de 21 de dezembro de 1965, considerou como ilícita e ofensiva aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentais a discriminação racial, que consiste em 

“qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundadas na raça, cor, 

descendência ou origem nacional ou étnica”. 

                                                   
27 MATTEUCCI, N. Racismo. In: BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de 

política. 5. ed. Brasília: Ed. UNB, São Paulo: Imprensa Oficial, 2000. p. 1069. Disponível em: 

<http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17973/material/Norberto-Bobbio-

Dicionario-de-Politica.pdf>. Acesso em 05 ago 2018. 
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Vale ressaltar que durante a presente pesquisa não foram localizados dados 

específicos sobre perseguição em razão de raça disponíveis em relatórios de Organizações 

Internacionais, bem como de Organizações Não-Governamentais. 

 

1.2.1.2 Religião 

 

O direito à liberdade de religião, que envolve tanto a liberdade de mudar de 

religião, quanto a de sua manifestação, privada ou pública, através do ensino, da prática, 

do culto e da realização de seus ritos, é trazido pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em seu artigo 1828, pelo Pacto Relativo aos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), 

de 1966, em seu artigo 2729, e pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais 

e Culturais (PIDESC), também de 1966, em seu artigo 2º, número 230. 

É possível relacionar os índices de discriminação religiosa aos países que possuem 

um considerável fluxo de emigrantes que, posteriormente, vieram a ser reconhecidos 

como refugiados. 

A perseguição que obsta a liberdade religiosa pode decorrer de restrições 

governamentais ou de hostilidades sociais, como assim classifica O relatório do Pew 

Research Center, referente à análise do no ano de 2016. Com base nisso, a organização 

desenvolveu dois índices diferentes para medir a discriminação religiosa, sendo um 

relativo às restrições governamentais (Government Restrictions Index - GRI) e outro 

referente à hostilidade por particulares, organizações ou grupos armados (Social 

Hostilities Index - SHI).  

Segundo o relatório em menção, os grupos religiosos mais discriminados em todo 

o mundo, de acordo com a somatória dos dois índices, são os cristãos e os muçulmanos, 

seguidos dos judeus. Os níveis mais altos combinados de restrições governamentais e 

hostilidades sociais estão no Egito, na Rússia, na Índia, na Indonésia e na Turquia, cabendo à 

                                                   
28 “Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo 

ensino, 

pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular”. 
29 “Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas 

pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros 

membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua 

própria língua”. 
30 “Os Estados-partes do presente Pacto comprometem-se a garantir que os direitos nele enunciados se 

exercerão sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 

outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação” 
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China a maior pontuação no Índice de Restrições Governamentais e à Índia a maior pontuação no 

Índice de Hostilidades Sociais31. 

Comparando os índices do relatório do Pew Research Center com os dados do 

relatório Global Trends: forced displacement in 201632, é possível verificar que os países 

com níveis mais altos de restrições e hostilidades também estão posicionados em 

indicadores altos de Estado de Origem: no Egito a quantidade de refugiados foi de 19.796; 

na Rússia, de 62.759; na Índia, de 7.291; na Indonésia, de 8.321; na Turquia, de 57.925; 

e na China, 207.772. 

 

1.2.1.3 Nacionalidade 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 15, trata a 

nacionalidade como um direito a todos os humanos, que não serão dela privados 

arbitrariamente, bem como impedidos de mudar de nacionalidade. 

É importante observar que o sentido de nacionalidade para fins de perseguição 

não está restrito ao vínculo de um indivíduo a um Estado, o que caracteriza somente o seu 

conceito jurídico, mas vinculado à ideia de pertencer a agrupamento étnico ou linguístico, 

o que algumas vezes se sobrepõe à ideia de raça33. 

Perseguições nesse sentido podem ocorrer quando há mais de um grupo nacional 

em um mesmo Estado, o que faz com que seja comum essa motivação confundir-se com 

razões de opinião política e, em alguns casos, também religiosas. Isso ocorre em 

Mianmar, em que a maioria budista (74,69%) e outras minorias étnicas, cristãs ou 

muçulmanas, vivem em guerra civil34. A situação mais ostensiva e crítica ocorre com a 

etnia Rohingya, minoria muçulmana e apátrida, que, desde o início da crise, em 25 de 

                                                   
31 PEW RESEARCH CENTER. Global Uptick in Government Restrictions. 21 jun 2018.  Disponível 

em: < http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2018/06/19155938/Restrictions-IX-

FULL-REPORT-WITH-APPENDIXES.pdf>. Acesso em: 27 ago 2018. 
32 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Global trends: forced 

displacement in 2016. 2017. Disponível em: < http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf> Acesso em 26 ago 
2018. 
33ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS. Manual de 

Procedimentos e Critérios para Determinar a Condição de Refugiado: de acordo com a Convenção 

de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados. [S.l.] ACNUR Brasil, 2004, p. 18. 

Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/wp-

content/uploads/2018/02/Manual_de_procedimentos_e_crit%C3%A9rios_para_a_determina%C3%A7%

C3%A3o_da_condi%C3%A7%C3%A3o_de_refugiado.pdf>. Acesso em: 26 ago 2018. 
34 FUNDAÇÃO PONTIFÍCIA AJUDA À IGREJA QUE SOFRE (ACN). Perfil de Mianmar. 2016.  

Disponível em: <https://www.acn.org.br/images/stories/RLRM2016/pDFs/RLRM-2016-Mianmar.pdf>. 

Acesso em 26 ago 2018. 



25 

 

agosto de 2017, fogem para Bangladesh 35, totalizando, ao final do ano, o montante de 

932.204 indivíduos36. 

 Pode-se tomar por exemplo de grande conflito étnico a Guerra da Bósnia, 

ocorrida no início da década de 90, que também envolvia divergências religiosas, já que 

os sérvios eram cristãos ortodoxos, os croatas eram católicos romanos e os bósnios eram 

muçulmanos. Ademais, são comuns os conflitos étnicos que envolvam países que foram 

membros da extinta Iugoslávia. 

 

1.2.1.4 Opinião política 

 

O direito de liberdade de opinião e de expressão consta na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, em seu artigo 19. Como não há limitação ao seu alcance, também 

é assegurada a liberdade de receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio.  

No relatório elaborado pela organização Freedom House 201837, o ano de 2017 

foi o 12º ano consecutivo com declínio da questão da liberdade em âmbito global. O 

documento registra que o ano de 2017 foi o que a democracia enfrentou a mais séria crise 

em anos, já que em todo o globo houve ofensa a seus princípios elementares, incluindo a 

garantia de eleições livres e justas, o direito de minorias, a liberdade de imprensa e o 

estado de direito.  

A análise de 195 Estados identificou que 59 foram classificados como 

“parcialmente livres” e outros 49 como “não livres”, sendo que as piores classificações 

se localizam na região do Oriente Médio e no Norte da África. 

 O retrocesso de direitos políticos ou de liberdades civis foi verificado, inclusive, 

nos países classificados como “livres” no documento, como é o caso do Brasil, da França 

e dos Estados Unidos. Inclusive, há um forte declínio relacionado a direitos políticos e 

liberdades civis nos Estados Unidos, cuja principal característica sempre foi de ser 

defensor e exemplo de democracia. 

                                                   
35A maioria desses migrantes chegaram em Bangladesh em apenas 100 dias contados do início da crise. 

UNHCR. 100 days of horror and hope: A timeline of the Rohingya crisis. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/news/stories/2017/12/5a1c313a4/100-days-horror-hope-timeline-rohingya-

crisis.html>. Acesso em: 26 ago 2018. 
36 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Global trends: forced 

displacement in 2016. 2017. Disponível em: < http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf> Acesso em 26 ago 

2018. 
37 FREEDOM HOUSE. Freedom in the World 2018: democracy in crisis. Disponível em: 

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018>. Acesso em 06 de ago 2018. 
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É possível relacionar a ocorrência de migrações decorrentes de perseguições por 

orientação política nos Estados em que há um déficit de garantias dos direitos políticos e 

das liberdades civis. Por exemplo, ao comparar o relatório da Freedom House com o 

Global Trends, vê-se que Estados que possuem um score mais baixo no índice de 

liberdade, como é o caso da Síria, com pontuação agregada de -1, também se situam no 

topo do índice de Estados de Origem. 

 

1.2.1.5 Pertencimento a grupo social 

 

O único motivo de perseguição que possui conceito aberto depende da 

identificação do sujeito apto a receber o status de refugiado através da análise da realidade 

de grupos sociais minoritários. Existem indivíduos que, devido a características 

específicas, podem ser reunidos em agrupamentos e, em razão dessas próprias 

especificidades, formam uma minoria, já que têm seus direitos reduzidos ou recebem 

tratamento discriminatório. Os subgrupos que atendem essas características são formados 

por mulheres e pela população LGBTQ+38. 

Há falta de proteção aos direitos humanos das mulheres em várias partes do globo 

e isso pode incrementar ou, por si só, ser motivo para a migração. Além disso, também 

há a existência de leis sexistas, que diminuem a mulher frente ao homem. Segundo dados 

da Divisão Estatística das Nações Unidas (UNSTATS), a violência doméstica possui 

legislação em 119 países; o assédio sexual, em 125; e o estupro marital, em 52. A 

violência física ou sexual contra a mulher ocorre a uma em cada três mulheres em algum 

ponto de suas vidas, sendo que somente 40% das que experienciaram essa violência 

recebeu ajuda. De todas as mulheres que pediram ajuda à polícia, somente 10% foram 

atendidas39. Vale mencionar que o Global Trends: forced displacement 2017 indica que 

50% da população de refugiados é do sexo feminino40.  

No tocante à orientação sexual, em 72 países há leis que criminalizam 

determinadas condutas. Destes, o ato sexual implica em pena de morte em 8 regiões, 

dentre eles a Arábia Saudita, Irã, Iêmen e o Sudão, bem como territórios ao norte do 

                                                   
38 Sigla referente à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queers. 
39 THE UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION. The World's Women 2015: Infographics – 

Violence against women. 2015. Disponível em: 

<https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/Ch6_VaW_info.pdf>. Acesso em: 26 ago 2018. 
40 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Global trends: forced displacement 

in 2017. 2018. Disponível em: <http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-

trends-2017.html> Acesso em 19 jun 2018. p. 59. 



27 

 

Iraque e da Síria comandados pelo Estado Islâmico41. Também há leis de promoção e 

moralidade em 19 países, como na Rússia, em que lei de 2013 criminaliza a promoção de 

relações sexuais não-tradicionais a menores, e na Síria, em que o Código Penal, de 1948, 

enumera os crimes contra a decência, praticados intencionalmente ou acidentalmente, 

cuja pena será de prisão de 3 meses a 3 anos42. 

Comparando os países apontados que possuem leis que criminalizam condutas 

relativas à orientação sexual com os seus números como Estados de Origem em 2017, 

foram 1.216 refugiados provindos da Arábia Saudita; 118.261 do Irã; 23.553 do Iêmen; 

691.430 do Sudão; 360.596 do Iraque; 6.290.908 da Síria; e 61.590 da Rússia43. 

 

1.2.2. Proteção regional: a ampliação do critério de reconhecimento do status de 

refugiado 

 

A possibilidade da ampliação do conceito de refugiado a fim de abarcar outros 

migrantes forçados foi manifestada pela Conferência das Nações Unidas de 

Plenipotenciários sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas, em sua ata final de 

aprovação da Convenção de 1951. O documento demonstra a intenção dos membros da 

conferência de que a Convenção não se restringisse ao seu valor contratual e servisse de 

referência a outros países, de maneira que estes pudessem conceder a outros migrantes o 

tratamento de refugiado44. 

Essa prerrogativa foi utilizada por alguns diplomas legais estrangeiros e em duas 

Convenções Regionais, que consideraram importante adequar o conceito de refugiado às 

suas realidades locais. Conforme será observado, diferentemente do verificado no Regime 

Internacional, em que o refúgio está relacionado à perseguição, a ampliação do conceito 

                                                   
41 41 ILGA. State sponsored homophobia 2017. Disponível em: 

<https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.pdf>Acesso em 26 

ago 2018, p. 40. 
42ILGA. State sponsored homophobia 2017. Disponível em: 

<https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.pdf>Acesso em 26 

ago 2018, p. 41-42. 
43 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Global trends: forced displacement 

in 2017. 2018. Disponível em: <http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-

trends-2017.html> Acesso em 19 jun 2018. Tabela anexa n.º 2. 
44 “THE CONFERENCE, EXPRESSES the hope that the Convention relating to the Status of Refugees 

with have value as an example exceeding its contractual scope and that all nations will be guided by it in 

granting so far as possible to persons in their territory as refugees and who would not be covered by the 

terms of the Convention, the treatment for which it provides.”. UNHCR. Final Act of the United 

Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons. 25 jul 

1951. Disponível em: <http://www.unhcr.org/protection/travaux/40a8a7394/final-act-united-nations-

conference-plenipotentiaries-status-refugees-stateless.html>.Acesso em 24 ago 2018. 
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no âmbito Regional tem por característica a proteção dos Direitos Humanos dos migrantes 

que não podem contar com a efetiva proteção de seus Estados de Origem. 

O primeiro documento desenvolvido neste sentido foi a Convenção Relativa aos 

Aspectos Específicos dos Refugiados Africanos, de 1969, elaborado pela então 

Organização da Unidade Africana (OUA), hoje substituída pela União Africana (UA). 

Além de confirmar os preceitos constantes na Convenção de 1951 e no Protocolo de 1967, 

a Convenção da OUA estende o conceito de refúgio para alcançar os indivíduos atingidos 

por eventos de perigo generalizado e que, desse modo, enfrentam situações em que há 

grave violações de Direitos Humanos: 

 

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 

nacionalidade45. 

 

A inovação do conceito ampliado pela OUA caracteriza-se, especialmente, pela 

mudança da análise de uma situação individual para uma coletivizada, envolvendo os 

indivíduos atingidos pelos danos coletivos sofridos pelo Continente desde 1956. Ante 

esse caráter coletivo dessa proteção, a concessão do status de refugiado passa a ter caráter 

humanitário46. 

A adoção do critério de concessão do status de refugiado para situações de grave 

violações de Direitos Humanos também ocorreu no âmbito da América Latina. A 

Organização dos Estados Americanos (OEA), através da Declaração de Cartagena sobre 

os Refugiados de 1984, considerou necessária a ampliação do conceito pelos motivos 

expostos em sua conclusão III, parágrafo 3º: 

 

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 

                                                   
45 “2. The term “refugee” shall also apply to every person who, owing to external aggression, 

occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or the whole of 

his country of origin or nationality, is compelled to leave his place of habitual residence in order to seek 

refuge in another place outside his country of origin or nationality.”  
46JUBILUT, L.L. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/wp-

content/uploads/2018/02/O-Direito-Internacional-dos-Refugiados-e-sua-Aplica%C3%A7%C3%A3o-no-

Ordenamento-Jur%C3%ADdico-Brasileiro.pdf> Acesso em 12 jun 2018, p. 88. 
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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 (grifo nosso) 47. 

 

Diferentemente da Convenção da OUA, que possui o caráter cogente típico de 

hard law, a ampliação do conceito de refugiado constante na Declaração de Cartagena 

tem caráter de recomendação, ou seja, consiste em instrumento de soft law, caracterizado 

pela faculdade de seu cumprimento.  

Mesmo diante da falta de vinculação, o conceito ampliado de refugiado da 

Declaração de Cartagena foi adotado pela legislação doméstica de 14 dos 20 países que 

compõem a América Latina. Incluíram a violação massiva a direitos humanos como 

condição para a concessão do status de refugiado, além do Brasil48, as Leis da 

                                                   
47 “en vista de la experiencia recogida con motivo de la afluencia massiva de refugiados en el área 

centroamericana, se hace necesario encarar la extensión del concepto de refugiado, teniendo en cuenta, 
en lo pertinente, y dentro de las características de la situación existente en la región, el precedente de la 

Convención de la OUA (artículo 1, párrafo 2) y la doctrina utilizada en los informes de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, la definición o concepto de refugiado 

recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener los elementos de la 

Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas que han 

huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 

generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación massiva de los derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.” 
48 Lei nº 9.474, 22 jul 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm>. 

Acesso em: 26 ago 2018. 
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Argentina49, Uruguai50, Chile51, Colômbia52, Peru53, México54, Bolívia55, Equador56, El 

Salvador57, Guatemala58, Honduras59, Nicarágua60 e Paraguai61. 

Um caso interessante relacionado a essa temática foi o do acolhimento de 

imigrantes haitianos62, que começaram a chegar ao Brasil em 2010, não preenchendo os 

requisitos necessários para o reconhecimento do status de refugiado, mesmo ante a 

extensão do conceito de refúgio da Declaração de Cartagena internalizado pela Lei nº 

9.474/97, que, à época, ainda era vigente63. A fim de regulamentar a situação desses 

migrantes, que obtiveram a solicitação de refúgio denegada, criou-se um visto 

                                                   
49 Lei N° 26.165, de 08 nov 2016. Disponível em: < 

http://www.migraciones.gov.ar/conare/pdf/Ley_26.165.pdf>. Acesso em 24 ago 2018. 
50 Lei Nº 18.076, 19 dez 2006. Disponível em: < 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1211803.htm>. Acesso em 24 ago 2018. 
51 Lei nº 20.430, abril de 2010. Disponível em: <http://www.extranjeria.gob.cl/media/2018/02/LEY-

20430_15-ABR-2010_Refugiados.pdf.> Acesso em 24 ago 2018. 
52 Decreto 2840 de 2013. Disponível em: < 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2840_2013.htm>. Acesso 

em 24 ago 2018. 
53 Lei nº. 27891 de 20 dez 2002. Disponível em: 

<https://www.migraciones.gob.pe/documentos/normalegal_8.pdf>. Acesso em 26 ago 2018. 
54 Ley sobre refugiados protección complementaria y asilo político, de 27 jan 2011. Disponível em: < 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf>. Acesso em 26 ago 2018. 
55 Lei nº. 251, de 20 jun 2012. Disponível em: < 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/listadonordes/page:25/ayuda:La%20b%C3%

BAsqueda%20se%20realizar%C3%A1%20en%20el%20LISTADO%20DE%20LEYES>. Acesso em: 26 

ago 2018. 
56 Ley orgânica de movilidade humana, de 31 jan 2017. Disponível em: < https://www.aduana.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/05/Ley-Organica-de-Movilidad-Humana.pdf>. Acesso em: 26 ago 2018. 
57 Decreto nº. 918, 14 ago 2002. Disponível em: < 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1567.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/200

2/1567>. Acesso em 26 ago 2018. 
58 Acuerdo gubernativo nº 383, 14 set 2001. Disponível em: < 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1410.pdf >. Acesso em 26 ago 2018. 
59 Ley de Migración y Extranjería, 3 mar 2004. Disponível em: 

<https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/HND/INT_CMW_ADR_HND_2386

6_S.pdf>. Acesso em 26 ago 2018. 
60 Lei nº. 655, 03 jun 2008. Disponível em: 

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/926CAAEB4ED7E15D062574BE007E2ADC?

OpenDocument>. Acesso em 26 ago 2018. 
61 Lei nº. 1938, 09 jul 2002. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1565.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/20

02/1565>. Acesso em 26 ago 2018.  
62 Em 12 de janeiro de 2010 o Haiti sofreu com um terremoto de grande magnitude (7 graus na escala 

Richter), que antecedeu outros dois (de 5,9 e 5,5 graus), causando enorme destruição na região de sua 

capital, ferindo cerca de 250 mil pessoas, desabrigando por volta de 1,5 milhão de habitantes e matando 

mais que 200 mil vítimas. Em 4 de outubro de 2016 o Haiti sofreu nova catástrofe, sendo atingido pelo 

furacão Matthew, com ventos de 230 km/h, destruindo milhares de casas e provocando diversas 

inundações, estima-se cerca de 842 mortes por conta do incidente. FRANCO, M. Por que centenas 

morreram no Haiti com a passagem do furação Matthew? G1. 07 out. 2016. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/10/por-que-centenas-morreram-no-haiti-com-passagem-do-

furacao-matthew.html>. Acesso em: 01 dez. 2016. 
63 Foi revogada pela Lei de Migração (nº. 13.445 de 24 de maio de 2017). 
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humanitário específico e temporário para pessoas em situação de vulnerabilidade, o que 

para alguns denotaria a “amplitude solidária da legislação nacional”64. 

Para tanto, utilizou-se da Resolução Normativa nº. 18 do Comitê Nacional para os 

Refugiados (CONARE), que, ao regulamentar o procedimento para a solicitação de 

refúgio, estabelece a hipótese de, quando houver a possibilidade de o imigrante 

permanecer no país por razões humanitárias, suspender a tramitação do caso para 

recomendá-lo à análise do Conselho Nacional de Imigração (CNIg).  

Por sua vez, o CNIg analisou o caso com base da Resolução Normativa nº 

27/1998, que disciplina a avaliação de situações especiais e casos omissos, e concedeu a 

autorização de permanência em território nacional em caráter excepcional e individual. 

Posteriormente, o CNIg autorizaria a concessão de visto permanente aos haitianos, 

através da Resolução de nº. 92/2012. 

 

1.2.3 A sobrecarga do regime dos refugiados 

 

Há uma intensa abordagem referente à necessidade de ampliação do conceito de 

refugiado consagrado na Convenção de 1951 e no seu Protocolo Adicional, a fim de 

incluir no Regime Internacional dos Refugiados os indivíduos que, mesmo não sofrendo 

perseguição ou seu bem fundado temor, são forçados a abandonar seus países de origem.  

Um dos fundamentos utilizados para a ampliação conceitual está na 

responsabilidade que o Direito Internacional Público teria de garantir o direito humano 

de “deixar qualquer país, inclusive o próprio e a ele regressar”, nos números 1 e 2 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, garantir a possibilidade de 

movimento, de modo a impedir bloqueios por interesses políticos, além de proteger o 

migrante em situações em que a sua vulnerabilidade dê ensejo à violação de seus direitos 

humanos, seria um encargo do Direito Internacional Público e merece a sua tutela. O 

cumprimento dessa função ocorreria através da criação de mais um Protocolo Adicional 

à Convenção sobre o Status de Refugiado, que ampliaria a aplicação do instituto do 

                                                   
64 PEREIRA, L.D.D. A Proteção Internacional Da Pessoa Humana, A Hospitalidade E Os 

Deslocamentos Forçados Por Mudanças Climáticas E Por Desastres Ambientais: O por vir no 

Direito Internacional dos Refugiados à Luz do Direito Internacional para a Humanidade. 2017. 436 f. 

Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da UFMG. Universidade Federal de Minas Gerais, 

Minas Gerais. p. 232. Disponível em 

<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-

ASUGJX/tese_doutorado_luciana_diniz_duraes_pereira.pdf?sequence=1> Acesso em 20 jun 2018. 



32 

 

refúgio e, consequentemente, também estenderia o mandato do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)65.   

Há também o entendimento no sentido de haver uma necessidade de atualizar a 

Convenção de 51 e seu Protocolo adicional para adequá-los à realidade atual, em que os 

deslocamentos passaram a ter causas múltiplas e diferentes do que consta no conceito 

clássico, que é restrito a situações concernentes a uma época em que os problemas 

migratórios possuíam contornos mais definidos. Envolver, então, causas típicas do século 

21, como desastres e mudanças climáticas, seria um modo de efetuar um aperfeiçoamento 

natural da norma66. 

Outros argumentam a importância de tratar da temática, já que muitos migrantes 

dependem de um acolhimento, defendem uma expansão no mandato do ACNUR, mas 

“somente de modo pontual e com base no caráter humanitário de seu trabalho”67. 

Um dos autores que defende a expansão conceitual efetua análise mais elaborada, 

já que discute o cerne do que seria a concepção de refúgio. Ele entende que a 

caracterização do refúgio não depende em si da caracterização de perseguição, mas da 

ruptura de um vínculo entre o país e o seu nacional. Argumenta, assim, que o alicerce da 

sociedade consiste em um vínculo essencial de confiança, lealdade, proteção e assistência 

entre cidadão e Estado cujo rompimento inicia um processo de distanciamento do 

indivíduo em razão da ausência de suporte estatal, premissa suficiente para que a condição 

de refugiado seja deduzida. A perseguição seria apenas uma das formas pelas quais essa 

ruptura poderia ocorrer68. Completa, ainda, ao dizer: 

  

[essa] concepção fornece a base teórica para a definição. Estipula o que 

é essencial e universal sobre a condição de refugiado. Afirma tanto uma 

afirmação moral quanto empírica. Moral, porque postula a existência 
de uma relação normal e mínima de direitos e deveres entre o cidadão 

e o Estado, cuja negação gera refugiados. Empírica, porque afirma que 

                                                   
65 DURÃES, L.D. O direito internacional dos refugiados: análise crítica do conceito de “refugiado 

ambiental”. 2009. 171 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da UFMG. 

Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais. p. 117-118. Disponível em 

<http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_PereiraLD_1.pdf> Acesso em 20 jun 2018. 
66 DURÃES, L.D. O direito internacional dos refugiados: análise crítica do conceito de “refugiado 

ambiental”. 2009. 171 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da UFMG. 

Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais. p. 119-120. Disponível em 
<http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_PereiraLD_1.pdf> Acesso em 20 jun 2018. 
67 JUBILUT, L.L. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 169. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/wp-

content/uploads/2018/02/O-Direito-Internacional-dos-Refugiados-e-sua-Aplica%C3%A7%C3%A3o-no-

Ordenamento-Jur%C3%ADdico-Brasileiro.pdf> Acesso em 12 jun 2018. 
68 SHACKNOVE, E.A. Who is a refugee?. Ethics, Chicago, v. 95, n. 2, p. 274-284, jan. 1985, p. 275. 

Disponível em <http://www.jstor.org/stable/2380340>. Acesso em 09 ago. 2018, p. 275. 
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as consequências reais deste vínculo cortado são sempre perseguição e 

alienação69. 

 

Diante disso, o autor conclui que a concessão do refúgio deveria alcançar a todos 

aqueles que emigraram de seus países em razão da inabilidade do Estado de cumprir o 

compromisso de proteger seus cidadãos. Mesmo assim, frisa que uma expansão 

conceitual dependeria do proporcional crescimento das políticas de proteção70. 

É necessário tecer algumas ponderações à percepção de que a ampliação do 

conceito seria a solução da problemática dos migrantes que não preenchem os requisitos 

para serem considerados refugiados. 

Primeiramente, deve-se considerar se há viabilidade para expansão conceitual do 

refúgio, já que acrescentar um protocolo à Convenção de 51 ou criar instrumento 

internacional independente implicaria na necessária concordância dos Estados, já que  

 

há a questão político-normativa que consiste no quanto a comunidade 

internacional e suas instituições estão dispostas a se comprometer, 

permanentemente, com a proteção de mais uma categoria de pessoas e 
ampliar os seus ‘mandatos’71. 

 

A adoção de uma postura refratária ao refúgio por parte dos Estados não é um 

indicativo de que têm interesse em aumentar um compromisso que falham em cumprir. 

Desenvolveu-se no decorrer dos anos essa postura Estatal de criar empecilhos à concessão 

do status de refugiado mediante a criação de barreiras, burocráticas ou físicas, que visam 

impedir o ingresso de imigrantes em seu território.  

Esse “declínio na vontade dos Estados em receber refugiados em seus 

territórios”72 acabou sendo uma resposta ao crescimento acelerado de solicitações de 

                                                   
69 Thus the conception supplies the theoretical basis for the definition. It stipulates what is essential and 

universal about refugeehood. It asserts both a moral and an empirical claim. Moral, because it posits the 

existence of a normal, minimal relation of rights and duties between the citizen and the state, the negation 

of which engenders refugees. Empirical, because it asserts that the actual consequences of this severed 

bond are always persecution and alienage. SHACKNOVE, E.A. Who is a refugee?. Ethics, Chicago, v. 

95, n. 2, p. 274-284, jan. 1985, p. 275. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/2380340>. Acesso em 
09 ago. 2018, p. 275, tradução livre. 
70SHACKNOVE, E.A. Who is a refugee?. Ethics, Chicago, v. 95, n. 2, p. 274-284, jan. 1985, p. 275. 

Disponível em <http://www.jstor.org/stable/2380340>. Acesso em 09 ago. 2018, p. 275. 
71 RAMOS, E.P. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. 2011. 

150 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional) – Faculdade de São Paulo, São Paulo, p. 22. Disponível 

em <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-10082012-162021/pt-br.php>. Acesso em 20 

jun 2018. 
72 MENEZES, F. 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. 152, v. XX, grifo do autor. 
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refúgio provinda de um número cada vez maior de migrantes. Vive-se uma grave crise 

migratória no mundo, com 71 milhões de pessoas em situação de migração forçada, 

incluindo perseguição, conflito armado, violência e violação de direitos humanos73. 

Como apontado na seção 1.1, esse contingente humano tende a se superar a cada ano, 

tendo em vista manutenção dessa tendência desde 2007. 

Por causa de políticas nesse sentido, diz-se que os refugiados sofrem risco de 

extinção74. A concessão do status de refugiado passou a ser restrita, tornando-se um 

privilégio ser reconhecido por um Estado ante o enorme número de migrantes forçados 

que não preenchem os requisitos para o refúgio.  

Assim, entende-se ser necessário preservar as limitações conceituais do instituto, 

a fim de manter o amparo mínimo aos refugiados clássicos, que poderiam sofrer perdas 

com a diluição da proteção75, pois “não há espaço político para qualquer alteração da 

Convenção de Genebra ou com a criação de um novo instrumento internacional” (grifo 

nosso) 76. 

Com relação às Organizações Internacionais (OI), deve-se frisar que o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR-UNHCR), que depende 

especialmente de contribuições voluntárias para manter suas atividades, manifestou-se 

contra a ampliação do conceito em documento de 2009: 

 

Alguns estados e ONGs sugeriram que a Convenção de Refugiados de 
1951 deveria ser simplesmente alterada e expressamente estendida para 

incluir pessoas que foram deslocadas através das fronteiras como 

resultado de mudanças climáticas de longo prazo ou desastres naturais 
súbitos. O ACNUR considera que qualquer iniciativa para modificar 

esta definição correria o risco de renegociar a Convenção de Refugiados 

de 1951, que não seria justificada pelas necessidades reais. Além disso, 
no atual ambiente político, isso poderia resultar em uma redução dos 

padrões de proteção para os refugiados e até mesmo enfraquecer o 

regime internacional de proteção a refugiados77. 

                                                   
73 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Global trends: forced displacement 

in 2017. 2018 Disponível em: <http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-

trends-2017.html> Acesso em 19 jun 2018. 
74 HUMPHREY, M. Refugees: and endangered species?. Journal of Sociology, Sidney, v. 39, n. 1, p. 31-
43, 2003, p.9-10. Disponível em: <http://jos.sagepub.com/content/39/1/31>. Acesso em 28 ago 2018. 
75 HUMPHREY, M. Refugees: and endangered species?. Journal of Sociology, Sidney, v. 39, n. 1, p. 31-

43, 2003, p.9-10. Disponível em: <http://jos.sagepub.com/content/39/1/31>. Acesso em 28 ago 2018. 
76 MENEZES, F. 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. 152, v. XX. 
77 “Some states and NGOs have suggested that the 1951 Refugee Convention should simply be amended 

and expressly extended to include people who have been displaced across borders as a result of long-

term climate change or sudden natural disasters. UNHCR considers that any initiative to modify this 

definition would risk a renegotiation of the 1951 Refugee Convention, which, would not be justified by 
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Ainda, pode-se relacionar a dificuldade de se conceder refúgio atualmente à 

posição dos Estados Ocidentais ricos, que pretendem proteger-se de uma ameaça 

migrante, ignorando a anterior perspectiva de proteger o migrante de uma ameaça. Após 

o aumento de atos de grupos terroristas e especialmente após os atentados de 11 de 

setembro de 2001 em Nova York, quando iniciou-se um movimento militarizado de 

resposta, intitulado pelos Estados Unidos da América de “guerra ao terror”78, o 

pensamento ocidental ligou o termo migrante com a ideia de terrorista e a figura do 

refugiado a um sinônimo de criminoso. Uma política de contenção para a segurança, em 

que a proteção da fronteira se sobrepõe à proteção dos direitos humanos certamente não 

facilitaria a recepção de novos imigrantes. 

Expandir o conceito soa como um projeto ilusório quando é feita a análise do 

momento atual, pois, além do mencionado aumento de deslocamentos, ocorre a 

propagação de crises migratórias. Permanece a crise proveniente da migração síria, que 

impactou a Europa e demonstrou que os Estados não conseguem administrar o grande 

fluxo de refugiados que tomou o continente e irrompe a atual crise de migrantes 

venezuelanos, que ingressam pelo norte do Brasil em quantidades tão desmedidas quanto 

à da crise europeia, e geram polêmicas relacionadas ao bloqueio de fronteiras, a expulsão 

dos imigrantes pela população local e a inabilidade de gestão da autoridades brasileiras.79 

Também deve ser considerado que, mesmo tendo um alcance mínimo e ante as 

dificuldades impostas pelo poder de decisão dos Estados, o Regime dos Refugiados prevê 

uma proteção a uma parcela de indivíduos que efetivamente dela dependem. Fala-se 

muito no que o conceito de refugiado não alcança e esquece-se que aqueles indivíduos 

relacionados na Convenção de 51 também necessitam das garantias do Regime. Como 

mencionado na seção 1.2.2, existem regiões no globo em que há violações de direitos 

                                                   
actual needs. Moreover, in the current political environment, it could result in a lowering of protection 

standards for refugees and even undermine the international refugee protection regime altogether” 

(tradução nossa) UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Climate change, 

natural disasters and human displacement: a UNHCR perspective. 2009, p. 09. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/4901e81a4.pdf>. Acesso em 29 ago 2018. 
78 HUMPHREY, M. Refugees: and endangered species?. Journal of Sociology, Sidney, v. 39, n. 1, p. 31-

43, 2003, p.9-10. Disponível em: <http://jos.sagepub.com/content/39/1/31>. Acesso em 28 ago 2018. 
79 BBC. ONU diz que crise migratória na Venezuela já está quase no nível de fluxo de refugiados no 

Mediterrâneo. 25 ago 2018. BBCBRASIL. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45307311>. Acesso em 27 de ago 2018 
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humanos em potencial e que estão relacionadas com as razões de perseguição do conceito 

clássico80. 

Também é importante ressaltar que o enfrentamento de temáticas atuais referentes 

aos refugiados tem ocorrido através de uma perspectiva diversa e menos dependente de 

instrumentos vinculantes, como é o caso do recente Pacto Global sobre Refugiados 

(Global Compact for Refugees – GCR).  

Adotado pela Assembleia Geral da ONU (UNGA) em 18 de dezembro de 2018, o 

GCR visa efetuar planos de ações com o objetivo de dividir o fardo e as responsabilidades 

para com os refugiados de forma equitativa entre os Estados que adotaram o acordo. Este 

instrumento de soft law tem por base a cooperação internacional e pretende multiplicar as 

possibilidades de resolução de questões relativas ao refúgio não previstas anteriormente 

em convenções com natureza de jus cogens. 

Em razão de sua natureza, o GCR não reduz ou amplia o alcance do refúgio, pois 

pretende viabilizar meios de soluções de divergências dentro de um sistema já existente. 

Como o caminho seguido pela comunidade internacional não está direcionado no sentido 

de modificar o que seria e a quem se destinaria o instituto do refúgio, entende-se que não 

há intenção de alterar a base do Regime dos Refugiados, seja incluindo outros modos para 

a caracterização do refúgio que não a perseguição, seja acrescentando um novo grupo de 

indivíduos que, por determinada característica, possa ser considerado como refugiado. 

A abordagem dos migrantes não caracterizados ficou a cargo de outro instrumento 

de soft law, o GCM, e sua análise será feita no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
80 BORGES, T.G.; PEDROSO SPERANZA, Y.M. de M. A Necessidade da Manutenção do Conceito de 

Refugiado Ante a Perseguição Política. In: Encontro Nacional de Pós-Graduação – VI ENPG, vol. 1, 

2017, Santos. Anais... Santos: Unisanta, 2017. Disponível em: 
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2. MIGRAÇÃO E MEIO AMBIENTE: LACUNA NA EFETIVAÇÃO DE 

DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES MOTIVADOS POR DESASTRES E 

OS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

2.1 Notas sobre as mudanças climáticas  

 

A fim de orientar a pesquisa, serão traçadas algumas linhas acerca das mudanças 

climáticas e seu regime, mas sem objetivar o esgotamento do tema, o que fugiria da 

temática e recorte pretendidos neste capítulo. 

Apesar de ser considerado muitas vezes controverso, somente uma minoria no 

meio científico defende que as mudanças no clima do planeta não passam de ciclos 

atmosféricos naturais, como o aquecimento global, sucedido de uma era glacial, e 

posterior reaquecimento do planeta.  

Grande parte da comunidade científica aceita que causas antrópicas 

desencadearam a elevação dos níveis de temperatura globais através da emissão de gases 

de efeito estufa (GEE). Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(Intergovernmental Panel On Climate Change – IPCC), entidade científico-política 

criada em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e 

pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), considera que há 90 % de certeza de 

que as mudanças climáticas ocorrem por causas do ser humano81.  

A preocupação em relação às mudanças climáticas por conta do aquecimento 

global foi objeto de discussão na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como a Cúpula da Terra ou ECO-

92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. As negociações ocorridas na Conferência em 

menção tiveram por base científica o Relatório Brundtland, de 1987, que conceituou 

desenvolvimento sustentável, e o parecer emitido em 1990 no primeiro relatório do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que afirmou pela primeira vez, 

                                                   
81 IPCC. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. 

Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Disponível em: 

<https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf >. Acesso em: 14 mar 

2019.  
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com rigor científico, que a temperatura da Terra estava crescente em razão da emissão de 

gases de efeito estufa.82 

A CNUMAD teve como um dos seus resultados a adoção da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que, em seu artigo 1, item 2, 

define as mudanças climáticas como sendo a 

 

mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à 

atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que 

se some àquela provocada pela variabilidade climática natural 
observada ao longo de períodos comparáveis. 

 

O principal objetivo da Convenção-Quadro em questão foi afirmar o 

comprometimento dos Estados-membros com metas de estabilização das concentrações 

de GEE na atmosfera. Vale ressaltar que a Convenção reconhece o princípio das 

responsabilidades comuns porém diferenciadas, segundo o qual todos os Estados-

membros são responsáveis pela redução dos GEE, mas suas metas são diversas, 

considerando-se que os países desenvolvidos são os maiores responsáveis pelas emissões 

dos referidos gases, ante sua prematura industrialização em relação aos países em 

desenvolvimento, que somente vieram produzir tais gases tardiamente em concentrações 

muito menores do que os já desenvolvidos. O funcionamento da convenção dá-se por 

meio da conferência das partes (COP) e dos seus grupos de apoio técnico e administrativo. 

Sob a égide da Convenção-quadro foi firmado o protocolo de Quioto, em 1997, 

com o estabelecimento de metas obrigatórias de redução de GEE’s e a criação de 

ferramentas de flexibilização com o escopo de auxiliar os Estados-membros a alcançarem 

suas metas de redução, tais como mecanismo de implementação conjunta, mecanismo de 

desenvolvimento limpo (MBL) e o comércio de emissões. 

Em 2009 foi firmado o acordo de Copenhague durante a COP-15, que 

recomendou aos Estados-membros da Convenção-quadro que adotassem ações nacionais 

de mitigação à mudança do clima, bem como apresentou um guia metodológico para o 

desenvolvimento de atividades ligadas à redução de emissões por desmatamento e 

degradação florestal e conservação (REDD+). 

Já em 2015 firmou-se o acordo de Paris na COP-21, segundo o qual os Estados-

membros UNFCCC se comprometeram a unir esforços para limitar o aumento da 

                                                   
82 IPCC. Climate change: the 1990 and 1992 IPCC Assessments. Canada, 1992. Disponível em: 

<https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_full_report.pdf>. Acesso 

em: 14 mar 2019. 
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temperatura global a 1,5º C acima dos níveis pré-industriais. O secretário-geral da ONU 

à época, Ban Ki-moon, afirmou ser este um momento decisivo para a redução dos riscos 

das mudanças climáticas, de modo a fortalecer a paz e a garantir uma vida digna e com 

oportunidades para todos.83 

Uma mudança de perspectiva ocorreu com o anúncio da retirada dos Estados 

Unidos do Acordo de Paris em 2017, por entender que ele seria desvantajoso para as suas 

políticas de crescimento econômico, contrário aos interesses dos seus trabalhadores e 

injusto com a sua economia. Mesmo com a saída de um dos maiores emissores de GEE’s, 

muitos governadores de diversos estados americanos demonstraram interesse em manter 

os planos firmados no compromisso em Paris. 

Inicialmente estudada somente pelo viés ambiental, as mudanças climáticas 

passaram a ser analisadas por ótica de sua interrelação com os direitos humanos pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas sobre Direitos Humanos (ACNUDH), que emitiu o 

relatório A/HRC/10/61, de 15 de janeiro de 2009, que também foi influenciado pelos 

relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). 

 

2.2. Meio ambiente, mudanças climáticas e fluxos migratórios  

 

Os desastres ambientais tendem a ser os maiores motivadores de deslocamento 

interno no mundo, como assim aponta o Centro de Monitoramento de Deslocamento 

Interno (IDMC – Internal Displacement Monitoring Center). Em seu relatório global 

(GRID - Global report on internal displacement) de 2018, é possível verificar que o 

deslocamento por desastres é superior ao motivado por conflitos: estes representam 39% 

e aqueles correspondem a 61% do total de deslocamentos internos ocorridos no mundo 

em 201784.    

Mesmo havendo dados no sentido de direcioná-los como grandes motivadores de 

migração, pelo menos dentro dos Estados, relacionar desastres ambientais e mudanças 

climáticas com a mobilidade humana demanda atenção, pois, apesar de ser possível 

identificar que uma alteração ambiental influencia a mobilidade, não é possível afirmar 

que essa migração ocorre unicamente por esse motivo.  

                                                   
83 UNFCC. Paris agreement. 2015. Disponível em: 

<https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf>. Acesso em 14 mar 2019. 
84 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE (IDMC). Global report on internal 

displacement (GRID) 2018. Geneva, 2018, pp. 6-7. Disponível em: <http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf> Acesso em 08 jun 2018. 



40 

 

Isso porque, diante de uma situação em que o desastre demonstra ser o fator 

primário da mobilidade, pode ocorrer o agravamento da intenção do potencial migrante 

por outros motivos, como problemas econômicos, sociais, culturais, civis ou políticos, 

motivos estes que, por sua vez, também podem ter sido causados ou acentuados por 

alterações no meio ambiente, especialmente dentro de um contexto de mudanças 

climáticas85.  

Assim, por mais que haja uma aparente naturalidade na conexão entre desastres 

ambientais e migração, deve-se atentar que a situação geralmente é mais complexa do 

que aparenta e demanda uma análise mais minuciosa dos dados, principalmente para uma 

pesquisa quantitativa. 

De acordo com o quinto relatório de avaliação realizado pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, publicado em 201486, os índices de 

deslocamento humano tendem a aumentar em razão das mudanças climáticas e esse 

aumento será mais evidente nos países em desenvolvimento, em que a exposição a 

eventos climáticos extremos é maior, já que as populações não possuem recursos 

financeiros suficientes para uma migração planejada.87 Enquanto elemento 

potencializador de migrações forçadas, os efeitos das mudanças climáticas variarão de 

acordo com os diferentes cenários previstos, como ainda aponta o IPCC.  

Diante disso, Walter Kälin88 propõe dividir os possíveis cenários de acordo com 

as diferentes medidas que deverão ser tomadas em cada situação, com o fim de auxiliar a 

identificar a característica do movimento migratório (forçado ou voluntário) e quem 

movimenta-se (migrantes, deslocados internos, refugiados ou apátridas). Sua tipologia é 

dividida em cinco cenários: sudden-onset disasters (desastres de início súbito), slow-

onset environmental degradation (degradação ambiental lenta), “sinking” small island 

states (submersão de pequenos Estados insulares), high-risk zones (zonas de alto risco) e 

unrest seriosly disturbing public order, violence or even armed conflict (séria perturbação 

da ordem pública, violência ou conflito armado). 

                                                   
85 UNHCHR. Addressing human rights protection gaps in the context of migration and 

displacement of persons across international borders resulting from the adverse effects of climate 

change and supporting the adaptation and mitigation plans of developing countries to bridge the 

protection gaps. Geneve, 2018, p. 04. Disponível em: <https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/116/26/PDF/G1811626.pdf?OpenElement> Acesso em: 12 jun 2018 
86 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2014: Impacts, 

Adaptation, and Vulnerability. New York: Cambridge University Press, 2014. Disponível em: < 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ >. Acesso em 27 ago 2018 
87 Loc. cit. 
88 KALIN, W. Conceptualising climate-induced displacement. in MCADAM, J. Climate change and 

displacement multidisciplinary perspectives. Portland: Hart Publishing, 2010, pp. 84-86. 
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Sudden-onset disasters ou desastres de início súbito são aqueles que ocorrem 

repentinamente e resultam em, por exemplo, inundações, tempestades ou deslizamentos 

de terra. Esses tipos de desastres não são necessariamente resultantes das mudanças 

climáticas, o que impossibilita fazer essa relação em situações específicas de desastres, já 

que as projeções científicas não alcançam essa especificidade; elas apontam que haverá 

um aumento da ocorrência e intensidade dos eventos, mas isso continua não sendo o 

necessário para afirmar que é uma consequência direta da mudança climática. Dessa 

forma, mesmo decorrente de desastre ambiental, acaba não sendo possível relacionar 

migração e mudança climática nessas situações. 

Além disso, deve-se atentar para a existência de desastres que, em razão de sua 

própria natureza, não seriam afetados por mudanças no clima e, por isso, não devem ser 

a essas relacionados, como é o caso de erupções vulcânicas e terremotos89. 

Já com relação à slow-onset environmental degradation ou degradação ambiental 

lenta, ela é representada pelos efeitos da atuação constante e progressiva do aquecimento 

global. Os efeitos consistirão no aumento do nível dos mares; na salinização crescente 

das águas subterrâneas; no degelo do pergelissolo90; nas secas e na desertificação, que 

resultarão na redução da disponibilidade de água em determinadas regiões, enquanto 

outras sofrerão os efeitos de inundações recorrentes. Essas situações, enquanto não 

tornarem áreas inabitáveis, não resultarão necessariamente em mobilidade humana, mas 

muitas pessoas poderão considerar a migração como um meio de adaptação. 

O terceiro cenário aponta para a “sinking”small island states, que é o caso dos 

Estados Insulares que estão afundando e, com o decorrer do tempo, irão desaparecer. O 

deslocamento permanente de toda uma população pelo desaparecimento do território 

Estatal resultaria, a princípio, em um agrupamento de apátridas, ante o desaparecimento 

de um dos requisitos de um Estado soberano.  

Entende-se que o cenário dos Estados insulares em processo de submersão seria 

um desdobramento da degradação ambiental lenta, que tem por resultado o aumento do 

nível do mar, o que inseriria na classificação proposta como um subtipo de consequências 

                                                   
89 KALIN, W. Conceptualising climate-induced displacement. in MCADAM, J. Climate change and 

displacement multidisciplinary perspectives. Portland: Hart Publishing, 2010, pp. 84-86. 
90 ou em inglês, permafrost, é um tipo de solo constituído por terra, gelo e rochas permanentemente 

congelados encontrado na região do Ártico. O seu derretimento liberaria na atmosfera um grande volume 

de metano e dióxido de carbono, o que aceleraria o aquecimento global (UNEP. Policy implications of 

warming permafrost. 2012. Disponível em: 

<http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8533/-

Policy%20implications%20of%20warming%20permafrost-

2012permafrost.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso em: 06 fev 2019) 
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mediatas. Mesmo assim, a proposta de tipificá-la individualmente é válida, já que é 

questão de tamanha relevância, sendo, inclusive, o grande chamariz à temática do 

deslocamento humano motivado pelas mudanças climáticas.  

As high-risk zones ou áreas de alto risco serão as margens de rios e a costa em 

regiões com risco de inundações ou regiões montanhosas com risco de aumento de 

deslizamento de terra. Elas serão alvo de evacuação permanente com consequente 

realocação por parte dos governos, que impossibilitarão o retorno à área de alto risco. 

Apesar de atingirem poucas pessoas, são situações complexas, pois demandarão 

um deslocamento obrigatório com consequente realojamento propiciado pelo próprio 

Estado, que deverá desenvolver políticas próprias a situações específicas, resultantes estas 

de eventos que poderão ser previstos com antecedência ou não, e, principalmente, 

dependerão de capital financeiro suficiente para realizar tais medidas de adaptação e 

mitigação. 

Por fim, o caso de unrest seriosly disturbing public order, violence or even armed 

conflict ou a ocorrência de séria perturbação da ordem pública, violência ou conflito 

armado resultaria da redução do acesso à recursos essenciais em razão da mudança 

climática, como a água potável, terras cultiváveis e pastagens, o que afetaria regiões que 

já sofrem com limitações de recursos e que a pobreza impede adaptações. É possível 

relacionar este cenário com as degradações ambientais de início lento, pois são estas que 

gerariam mudanças tão profundas em uma região, mas não se pode excluir os eventos de 

início súbito, que poderiam vir a agravar a circunstância vivida pela região com um 

desastre diferente.  

Os cenários divididos pelo autor facilitam projetar de forma realista como os 

efeitos das mudanças climáticas afetam e podem de fato influenciar na mobilidade 

humana. Através de sua visão é possível constatar que, mesmo muitas consequências já 

sendo observadas, os efeitos a longo prazo serão os identificados de forma mais 

contundente, principalmente por se manifestarem através de casos que causam grande 

impacto na vida humana.  

Independentemente de ser ou não consequência do aquecimento global, o 

tratamento dado aos desastres ambientais e sua influência no deslocamento humano deve 

ser desvinculado da causa. Mesmo que hajam explicações de como e por que as alterações 

no comportamento do planeta ocorreram, o foco deverá estar no que mudou e no que 

mudará, de modo a guiar as questões levantadas para a identificação de pontos que 

deverão ser tratados com a relevância necessária para o encontro de soluções palpáveis. 
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2.3. Tipologia dos desastres ambientais  

 

A terminologia desastre é conceituada pela Estratégia Internacional das Nações 

Unidas para a Redução de Desastres (UNISDR), iniciativa pertencente às Nações Unidas, 

que o considera como sendo uma 

 

séria perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade 
que causa perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais 

generalizadas, que excedem a capacidade da comunidade ou sociedade 

afetada de lidar com seus próprios recursos91  

 

Como indica o Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos (Internal 

Displacement Monitoring Centre - IDMC), no ano de 2017 foi registrada a ocorrência do 

deslocamento interno de 18.8 milhões de pessoas em razão de desastres ambientais, sendo 

que 18 milhões foram motivadas somente por alterações das condições meteorológicas. 

Os países que mais foram afetados por desastres ambientais em 2017, como já 

mencionado no capítulo 1, e cuja população sofreu a ponto de necessitar deslocarem-se 

internamente foram a China (4,5 milhões), Filipinas (2.5 milhões) e Cuba (1,7 milhões).92 

A implementação de ações de resposta e prevenção a desastres ambientais, de 

modo a amparar populações vulneráveis, dependem do conhecimento dos riscos e de suas 

características. Por isso, o desenvolvimento de banco de dados que reúnam informações 

dos desastres ocorridos e que os classifiquem é importante, mas de difícil realização. As 

consequências de desastres no meio ambiente  

  

[...] variam desde os efeitos humanos, como deslocamento, falta de 

moradia e mortes, até as perdas ambientais (perda de terras úmidas, 
desertificação) e econômicas (danos à propriedade e às colheitas). 

Documentar os impactos de forma padronizada e abrangente é um 

desafio em grande parte devido à falta de terminologias comuns para os 
perigos, metodologias de medição e indicadores de perdas humanas. A 

incapacidade de comparar as perdas em relação aos perigos, espaço e 

tempo dificulta a avaliação da carga de desastres nos níveis global e 
local93. 

                                                   
91 UNISDR. Terminology. Disponível em: <https://www.unisdr.org/we/inform/terminology>. Acesso em 

11 fev 2019. 
92 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE (IDMC). Global report on internal 

displacement (GRID) 2018. Geneva, 2018, pp. 6-7. Disponível em: <http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf> Acesso em 08 jun 2018. 
93 “Understanding and documenting impacts from natural hazards is the foundation for decision making 

and policy-setting in disaster risk reduction. The impacts range from human effects such as displacement, 
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Para alcançar o objetivo de coleta de dados e unificação de terminologia levou o 

programa Pesquisa Integrada sobre Risco de Desastres (Integrated Research on Disaster 

Risk - IRDR), iniciativa de pesquisa que visa compreender os desafios relacionados a 

desastres ambientais, sejam naturais ou induzidos pelo homem, a desenvolver o projeto 

DATA94, que resultou em relatório que classificou e unificou a terminologia dos eventos. 

É baseado nesse critério de classificação que o centro de pesquisa sobre a 

epidemiologia de desastres (Centre for research on the epidemiology of disasters – 

CRED), mantém seu banco de dados internacionais de desastres ambientais, o EM-DAT. 

As informações que alimentam esse banco de dados provêm principalmente das Nações 

Unidas, da Cruz Vermelha, de outras Organizações Intergovernamentais, de Governos e 

da imprensa, que, reunidas, apontam um quadro geral de eventos no mundo. 

Para entender quais eventos podem ser relacionados com a mobilidade humana 

é interessante verificar tal categorização dos desastres ambientais. Ela é estruturada em 

quatro níveis, sendo que em cada grupo há um subgrupo e este, por sua vez, abrange os 

tipos de desastres. Ao abordar cada um dos tipos de desastres, será mencionado, quando 

houver dados disponibilizados pelo relatório do IDMC, os números referentes ao 

deslocamento interno ocorridos em 2017 motivado por este evento serão mencionados 

em seguida. 

Seguindo a adaptação própria do EM-DAT, a tipologia dos desastres 

primeiramente separa os desastres, ou perigos, em dois grupos principais, o dos desastres 

naturais e o dos desastres tecnológicos. Essa divisão deixa muito claro que um desastre 

ambiental não é necessariamente natural, mas sim gênero com espécies. Ainda, a 

expressão usada para descrever tipos não naturais de desastres não limita a possibilidade 

de participação do ser humano em causar desastres somente dessa natureza, o que é 

                                                   
homelessness and fatalities, to environmental (wetland loss, desertification) and economic losses (damage 

to property and crops). Documenting impacts in a standardised and comprehensive way is challenging 
largely due to the lack of common terminologies for perils, measurement methodologies, and human loss 

indicators. The inability to compare losses across hazards, space, and time hampers the assessment of the 

burden of disasters at global to local levels.” Integrated Research on Disaster Risk. (2014). Peril 

Classification and Hazard Glossary (IRDR DATA Publication No. 1). Beijing: Integrated Research on 

Disaster Risk. Disponível em: <http://www.irdrinternational.org/wp-

content/uploads/2014/04/IRDR_DATA-Project-Report-No.-1.pdf> Acesso em 20 jun 2018. 
94 Integrated Research on Disaster Risk. (2014). Peril Classification and Hazard Glossary (IRDR DATA 

Publication No. 1). Beijing: Integrated Research on Disaster Risk. Disponível em: 

<http://www.irdrinternational.org/wp-content/uploads/2014/04/IRDR_DATA-Project-Report-No.-1.pdf> 

Acesso em 20 jun 2018. 
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importante, já que as consequências das mudanças climáticas, apesar de se encaixarem 

dentro dos desastres naturais, têm causa antropogênica.  

Na categoria de desastres relacionados diretamente à ação humana, os 

tecnológicos, são feitas três subdivisões: acidentes industriais, como, por exemplo, o 

vazamento de gás, o derramamento de óleo ou de outros químicos; acidentes de transporte 

e os acidentes de facetas variadas, que são os ocasionados por fogo, explosão ou outros 

motivos, como o colapso de barreiras, como o evento ocorrido com a barragem de rejeitos 

de mineração na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, em fevereiro de 2019. 

Já o segundo grande grupo, o dos desastres naturais, compõe-se por seis categorias 

de eventos: os geofísicos, os meteorológicos, os hidrológicos, os climatológicos, os 

biológicos e os extraterrestres.  

Os desastres geofísicos ou geológicos consistem em um perigo que ocorre em terra 

firme, como é o caso dos tremores de terra, da atividade vulcânica e queda de barreiras. 

Representam a motivação de 758.000 mil deslocamentos internos em 2017, afetando 

regiões como México, Irã, Indonésia e Vanuatu95. 

 Os meteorológicos são eventos decorrentes de alterações que, apesar de serem de 

pequena escala e curta duração, caracterizam-se por serem extremos. Assim, é o caso de 

situações de temperatura extrema, como as ondas de frio e de calor, os invernos severos, 

neblina e as tempestades tropical, extratropical e convectiva96.  

Como mencionado anteriormente, a categoria dos eventos meteorológicos 

representa o maior responsável de deslocamentos internos por desastres ocorridos em 

2017.  Dentro dessa categoria feita pelo EM-DAT e comparando com as informações do 

IDMC, as temperaturas extremas foram responsáveis por 4.500 mil deslocamentos, as 

tempestades por 7.5 milhões e os ciclones e os furacões por 6.9 milhões. A região do 

Caribe foi atingida pelo furacão Irma, que deslocou 2 milhões de pessoas.97  

Já o subgrupo dos desastres hidrológicos ocorre em razão de inundações, 

deslizamentos de terras e ondas marítimas, como o vagalhão e a seicha98. Nos termos dos 

                                                   
95 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE (IDMC). Global report on internal 

displacement (GRID) 2018. Geneva, 2018, p. 7. Disponível em: <http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf> Acesso em 08 jun 2018. 
96 Resultante do aumento da evaporação da água do solo em razão das altas temperaturas, que condensa e 

retorna à terra em forma de uma chuva rápida e violenta. São as chamadas chuvas de verão. 
97 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE (IDMC). Global report on internal 

displacement (GRID) 2018. Geneva, 2018, p. 7. Disponível em: <http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf> Acesso em 08 jun 2018. 
98 Vagalhão é uma grande onda que se forma em alto-mar, aparentemente de maneira aleatória, e a seicha 

é a onda marítima de longo período com alteração anormal do nível da água nos lagos e portos. 
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dados apresentados pelo IDMC, as inundações implicaram em 8.6 milhões e os 

deslizamentos de terra em 38.000 mil casos de deslocamentos. 

Os desastres climatológicos, que consistem nos processos atmosféricos de longo 

alcance e de grande variabilidade climática. É o caso das secas, dos incêndios florestais 

ou em pastagens, como também das chamadas inundações por explosão de lagos glaciais 

(IELG)99. Segundo o IDMC, as secas deslocaram 1.3 milhões de pessoas somente no 

Chifre da África e os incêndios 518.000 mil100.  

No caso dos desastres biológicos, o perigo ocorre pela exposição a organismos 

vivos, suas substâncias tóxicas destes (por exemplo, veneno e mofo) ou doenças 

transmitidas por vetores que elas podem carregar. Envolvem as epidemias, as infestações 

por insetos e os acidentes com animais selvagens. 

O último subgrupo é o relativo aos desastres extraterrestres, causado por 

asteroides que entram na atmosfera da Terra ou por tempestades geomagnéticas e ondas 

de choque de vento solar, que podem afetar o fornecimento de energia elétrica e as 

telecomunicações. 

Mesmo ante essas classificações, é importante considerar que qualquer 

classificação não será exata, pois os desastres ambientais tendem a apresentar uma 

multiplicidade de tipos no caso concreto e sendo resultado da mescla entre vários, além 

de poderem ter seus efeitos majorados pela influência de atividades antrópicas no meio 

ambiente101. 

 

2.4. O reconhecimento de uma lacuna na efetivação dos Direitos Humanos dos 

migrantes motivados por desastres e pelos efeitos das mudanças climáticas  

 

Pensar em migração ambiental e a sua relação com os direitos humanos levanta 

duas perspectivas: as migrações relacionadas a desastres e as migrações relacionadas a 

desastres decorrentes dos efeitos das mudanças climáticas.  

Como já foi abordado, há uma dificuldade em identificar exatamente quais 

eventos são consequência direta das mudanças climáticas e, além disso, o fato de o 

                                                   
99 Evento que ocorre quando os lagos glaciais, formados pelo derretimento de geleiras, provocam 

inundações ao explodirem, fato que ainda não tem resposta científica. 
100 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE (IDMC). Global report on internal 

displacement (GRID) 2018. Geneva, 2018, p. 7. Disponível em: <http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf> Acesso em 08 jun 2018. 
101 FORCED MIGRATION ONLINE. What is forced migration? Disponível em: 

<http://www.forcedmigration.org/about/whatisfm/what-is-forced-migration>. Acesso em 11 ago 2018. 



47 

 

aquecimento global já se manifestar resulta em concluir que climaticamente o meio não 

mantém mais as características originais.  

Diante disso, o texto seguirá uma tendência de tratar a migração ambiental de 

forma una; quando houver menção às mudanças climáticas e à migração, entende-se que 

isso não é dissociado do meio ambiente como um todo. Os desastres ambientais serão 

tratados sem diferença específica, somente quando for estritamente necessário. Os efeitos 

das mudanças climáticas já alteraram o meio ambiente e, por isso, serão tratadas 

conjuntamente migrações por desastres e as por efeitos de mudanças climáticas. 

 

2.4.1. A relação entre migração ambiental e direitos humanos 

 

A abordagem da relação das migrações relacionadas aos fatores ambientais e sua 

relação com os direitos humanos ganhou destaque nos fóruns internacionais que correram 

na década de 90102. No início do século XXI, a Agenda Internacional da Iniciativa de 

Berna relacionou questões ambientais à migração humana ao mesmo tempo que 

reconheceu ser consideração central a proteção dos direitos humanos dos migrantes, 

independentemente do status que possuíssem, quando do gerenciamento das migrações: 

 

Desastres naturais, catástrofes provocadas pelo homem e degradação 

ecológica são causas do deslocamento da população. Por sua vez, os 

movimentos migratórios podem ter impactos significativos no meio 
ambiente, inclusive no contexto urbano. Os Estados reconhecem cada 

vez mais a importância crescente das questões ecológicas e a 

interdependência entre a redução de desastres, a proteção dos recursos 

nacionais e a gestão ambiental, e exigem uma intensificação da 
cooperação internacional e esforços para proteger e melhorar o meio 

ambiente (tradução livre) 103. 

 

Desde então houve uma intensificação da discussão sobre respostas à migração 

ambiental com uma abordagem baseada em Direitos Humanos104, momento em que se 

desenvolveu também uma abordagem específica referente a mudanças climáticas e 

                                                   
102 Conferência de Nyon de 1992 sobre “Migração e Meio Ambiente”; Simpósio Internacional sobre 

“Deslocamentos de população induzidos pelo meio ambiente e impactos ambientais resultantes de 

migrações em massa” de 1996, em Chavannes-des-Bogis, Suíça. 
103 IOM. International agenda for migration management. IOM: Suíça, 2005. p.64. Disponível em: < 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iamm.pdf >. Acesso em: 10 fev 2019. 
104 IOM. Ninety-Fourth Session of the IOM Council Discussion Note: Migration and the Environment’ 

(2007) MC/INF/288IOM. Disponível em: <>. Acesso em 10 fev 2019; International Dialogue on 

Migration - Expert Seminar: Migration and the Environment. IOM: Suíça, 2008. Disponível em: < 

https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/en/council/94/MC_INF_288.pdf>. 

Acesso em 10 fev 2019. 
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direitos humanos em um contexto migratório. Em 2009, quando o Conselho de Direitos 

Humanos (CDH) desenvolveu relatório que encorajava o respeito pleno de todos os 

direitos humanos em qualquer ação relacionada à mudança climática, tanto o próprio 

CDH, quanto o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos (ACNUDH) passaram a desenvolver e reafirmar essa relação.  

Mesmo assim, foi na 16ª conferência das partes da Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), principal fórum internacional e 

intergovernamental sobre mudanças climáticas, ocorrida em 2010, em Cancun, no 

México, que dentro do regime da convenção-quadro reconheceu-se a relação entre 

direitos humanos e meio ambiente no contexto de mudanças climáticas, admitindo-se que 

toda medida de adaptação e mitigação aos efeitos destas impactam de alguma forma uma 

população. 

Em 2012 foi lançada a Iniciativa Nansen, financiada principalmente pelos 

governos da Suíça e da Noruega, que consistia em estabelecer um processo consultivo 

que perdurou até 2015 e que envolveu múltiplos atores e cujo objetivo geral era de 

“construir o consenso entre os Estados sobre os princípios e elementos para proteger as 

pessoas deslocadas através das fronteiras no contexto de desastres naturais, incluindo 

aqueles ligados à mudança climática” 105. 

Em 2015 a Iniciativa Nansen realizou uma consulta global que gerou um relatório 

endossado por 109 países, cujas conclusões e recomendações resultaram na Agenda para 

a proteção de deslocados transfronteiriços no contexto de desastres e mudanças 

climáticas, que possui viés de atenção aos direitos humanos106. Quando encerrada, a 

Iniciativa Nansen havia desenvolvido um trabalho importante de pesquisa referente à 

tutela do deslocado em razão de desastres e mudanças climáticas, incluindo em relação 

aos efeitos de início lento. 

No mesmo ano, mas sob um viés ambiental, ocorreu a 21ª Conferência das Partes 

da UNFCCC, ou simplesmente COP 21. No preâmbulo do chamado Acordo de Paris107 

aponta-se como baliza que deve ser seguida quando da aplicação de medidas de 

enfrentamento das mudanças climáticas a necessidade dos Estados de considerarem suas 

                                                   
105 THE NANSEN INITIATIVE. Disaster-induced cross-border displacement. Disponível em: 

<https://www.nanseninitiative.org/secretariat/>. Acesso em 10 de fev 2019, tradução livre. 
106 Idem. Agenda for the protection of cross-border displaced persons in the context of disasters and 

climate change. The Nansen Initiative: Genebra, 2015. Disponível em: < 

https://www.nanseninitiative.org/global-consultations/>. Acesso em 10 fev 2019. 
107 UNFCCC. Paris agreeement. 12 dez 2015. Disponível em: 

<https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf>. Acesso em 12 fev 2019. 
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obrigações no que tange o respeito e a promoção dos direitos humanos das pessoas 

afetadas. No âmbito desta COP foi solicitada a criação de Força-Tarefa sobre o 

Deslocamento, para serem desenvolvidas recomendações para orientar a integração de 

abordagem no sentido de evitar, minimizar e abordar o deslocamento relacionado aos 

impactos adversos das mudanças do clima. 

Em 2015, as Nações Unidas desenvolveram a Agenda 2030108 para o 

desenvolvimento sustentável, que consiste em plano de ação carreado por um conjunto 

de objetivos e metas globais, cujo atendimento objetiva alcançar o desenvolvimento 

sustentável até o ano de 2030. O documento reconhece que a cooperação internacional é 

indispensável para garantir os direitos humanos dos migrantes e que para a migração 

ocorra de forma segura, ordenada e regular a sua gestão deve envolver o pleno respeito 

aos direitos humanos. Ademais, a agenda considera que uma migração segura, ordenada 

e regular pode ser benéfica para o crescimento e o desenvolvimento sustentável. 

Além disso, a Agenda 2030 direciona a sua atuação sob o viés de proteção aos 

direitos humanos, de modo que todos os seus objetivos e metas sigam essa orientação 

como a um princípio básico. Assim, as medidas de mitigação e prevenção às mudanças 

climáticas e seus impactos, constantes no objetivo 13, deverão conjuntamente atuar com 

ações que garantam os direitos humanos daqueles atingidos pelo evento, incluindo os 

migrantes ambientais.   

Ainda, o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, 

adotado na Terceira Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres, 

ocorrida em março de 2015, no Japão, reconhece o risco de deslocamento humano em 

razão de desastres, que são agravados pelas mudanças climáticas, seja no aumento da 

quantidade ou intensidade deles. Um de seus princípios orientadores é a necessidade de 

promover e proteger os direitos humanos quando do gerenciamento de riscos: 

 

A gestão do risco de desastres é destinada a proteger as pessoas e seus 
bens, saúde, meios de vida e bens de produção, bem como seu 

patrimônio cultural e ambiental, além de promover e proteger todos os 

direitos humanos, incluindo o direito ao desenvolvimento109. 

 

                                                   
108 UN. Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. 12 ago 2015. 

Disponível em: < https://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-

document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf>. Acesso em 12 fev 2019. 
109 UNISDR. Sendai framework for disaster risk reduction 2015-20130. 18 mar 2015. Disponível em: 

< https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf>. Acesso em 12 fev 2019. 
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Em 2016 foi criada a Plataforma sobre o Deslocamento por Desastres (PDD), a 

quem coube a continuidade do trabalho da Iniciativa Nansen. Objetiva a implementação 

da mencionada agenda de proteção, considerada “uma caixa de ferramentas para melhor 

prevenir e preparar o deslocamento antes que o desastre ocorra”110 através de políticas e 

desenvolvimento de normas para preencher as lacunas de proteção. 

Também em 2016 a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração de 

Nova York para refugiados durante a primeira Reunião de Alto Nível sobre Grandes 

Movimentos de Refugiados e Migrantes, composta por representantes de 193 governos. 

Com relação à migração ambiental, essa declaração reconhece que a mobilidade humana 

é utilizada como resposta aos efeitos adversos das mudanças climáticas, dos desastres 

naturais e outros fatores ambientais, e apela à cooperação internacional e partilha de 

responsabilidades na gestão da migração e de seus impulsionadores. 

A Organização Internacional de Migração (OIM-IOM) aponta que a Declaração 

de Nova York reconhece a importância de abordar questões relacionadas ao meio 

ambiente e as alterações climáticas como causas fundamentais da migração, já que 

estabelece o nexo entre as alterações climáticas, os desastres, a degradação ambiental, a 

migração e efetivação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e reafirma a 

relevância do Acordo de Paris à política de migração111. 

Os Estados participantes, ao adotarem a Declaração de Nova York, firmaram 

compromisso de uma declaração política e um conjunto de 23 objetivos, cada um 

contendo uma série de ações com vistas a melhores políticas e práticas. Para alcançar os 

mencionados objetivos, os Estados Membros comprometeram-se a desenvolver, negociar 

e adotar dois pactos globais, de natureza não vinculativa, sendo um relacionado ao refúgio 

e outro às migrações em geral, sendo isto algo pioneiro. 

Em junho de 2017, a resolução 35/20 do Conselho de Direitos Humanos da ONU 

(HRC), reconheceu que a relação entre mobilidade humana e as alterações climáticas é 

temática de natureza transversal, o que resultou no direcionamento ao Escritório do Alto 

Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas da tarefa de realizar um painel de 

discussão intersecional, prévio à fase dois do processo de desenvolvimento do Pacto 

                                                   
110 Platform on Disaster Displacement. Follow-up to the Nansen initiative. Disponível em: 

<https://disasterdisplacement.org/the-platform/our-response>. Acesso em 11 fev 2019. 
111 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. World migration report 2018. 2017. 

p.41. Disponível em: < https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf>. Acesso em: 08 

jun 2018. 
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Global sobre Migração Segura, Ordenada e Regular, sobre “Direitos humanos, mudanças 

climáticas, migrações e pessoas deslocadas além das fronteiras internacionais”.  

O objetivo do painel era de focar nos desafios e nas oportunidades de promover, 

proteger e garantir dos direitos humanos das pessoas em menção, através da reunião de 

outras agências das Nações Unidas e outras partes interessadas que possuam a perícia 

apropriada. Ao Escritório também foi requerida pesquisa acerca das lacunas de proteção 

aos direitos humanos em um contexto de migração e deslocamento de pessoas além das 

fronteiras internacionais em razão de efeitos adversos das mudanças climáticas, imediatos 

ou mediatos, a fim de desenvolver medidas de adaptação e mitigação. 

Seguindo este caminho, há relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Direitos Humanos112, que aborda as lacunas de proteção dos Direitos Humanos no 

contexto das migrações em razão dos efeitos adversos das mudanças climáticas. O 

documento aponta a conexão entre as migrações internacionais e o deslocamento interno, 

de modo que é possível identificar o potencial que as mudanças climáticas têm de 

influenciar movimentos populacionais globais. Além disso, o relatório também considera 

que os dados em geral não levam em conta a influência, no todo ou em parte, dos efeitos 

graduais das mudanças do clima na escolha dos migrantes, o que influenciaria na 

contagem total dos casos. 

O pacto relacionado à migração, o chamado Pacto Global para a Migração Segura, 

Ordenada e Regular, foi adotado em evento ocorrido em Marrakesh, no Marrocos, nos 

dias 10 e 11 de dezembro de 2018. A adoção ocorreu mesmo ante a retirada prematura 

dos Estados Unidos113, que não participou das negociações do acordo, bem como a 

                                                   
112 OHCHR. Addressing human rights protection gaps in the context of migration and displacement 

of persons across international borders resulting from the adverse effects of climate change and 

supporting the adaptation and mitigation plans of developing countries to bridge the protection 

gaps. Geneve, 2018. Disponível em: <https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/116/26/PDF/G1811626.pdf?OpenElement> Acesso em 12 jun 2018 
113 USUN. National Statement of the United States of America on the Adoption of the Global 

Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration. 07 dec 2018. Disponível em: 

<https://usun.state.gov/remarks/8841>. Acesso em: 11 jan 2018. 
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retirada da Hungria114, Áustria115, Itália116, Chile117, Austrália118; Bulgária119; República 

Tcheca120; Estônia121; Israel122; Letônia123; Eslováquia124; Polônia, Suíça125 e a República 

Dominicana126. O Brasil assinou o pacto, mas a alteração de governo ocorrida fez com 

que o país se retirasse, mesmo que sem declarações oficiais127.  

O Pacto Global considera como uma de suas premissas a necessidade de proteger 

os direitos humanos dos migrantes em geral, mas também relaciona a eventos ambientais 

e as mudanças climáticas quando motivadores da mobilidade humana, como forma de 

embaraçar o exercício dos direitos humanos dos migrantes: 

 

Ao implementar o Pacto Global, asseguramos o respeito efetivo, a 

proteção e o cumprimento dos direitos humanos de todos os migrantes, 

independentemente do seu status de migração, em todos os estágios do 

                                                   
114 THE NEW YORK TIMES. Hungary Pulls Out of U.N. Global Migration Agreemen. 18 Jul 2018. 

Disponível em: < https://www.nytimes.com/2018/07/18/world/europe/hungary-migration-united-

nations.html>. Acesso em 11 jan 2019. 
115 THE TELEGRAPH. Austria rejects UM migration pact to ‘defend national sovereignty’. 31 oct 

2018. Disponível em: <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/10/31/austria-rejects-un-migration-pact-

defend-national-sovereignty/> .Acesso em 11 fev 2019. 
116 ANSA IT. Italy not signing Global Compact-Salvini. 28 nov 2019. Disponível em: 

<http://www.ansa.it/english/news/politics/2018/11/28/italy-not-signing-global-compact-
salvini_fde75c34-ea73-4358-bd17-df80c94e5c2d.html>. Acesso em 11 fev 2019. 
117 REUTERS. Chile declines to sign U.N. pact, says migration not a human right: report. 09 dec 

2018. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-chile-migration-idUSKBN1O80QT>. Acesso 

em 11 fev 2019. 
118 THE GUARDIAN. Dutton says Australia won't 'surrender our sovereignty' by signing UN 

migration deal. Disponível em: < https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jul/25/dutton-says-

australia-wont-surrender-our-sovereignty-by-signing-un-migration-deal>. Acesso em 11 fev 2019. 
119 DW. Bulgaria opposes UN pact for safe and ordely migration. 12 nov 2018. Disponível em: < 

https://www.dw.com/en/bulgaria-opposes-un-pact-for-safe-and-orderly-migration/a-46266142>. Acesso 

em 11 fev 2019. 
120 REUTERS. Czechs join other EU states rejecting U.N. migration pact. 14 nov 2018. Disponível 
em: <https://www.reuters.com/article/us-migrants-czech-idUSKCN1NJ0O7>. Acesso em 11 fev 2019. 
121 ERR NEWS. Estonia not to send representatives to UN Marrakesh conference. 28 nov 2018. 

Disponível em <https://news.err.ee/880498/estonia-not-to-send-representatives-to-un-marrakesh-

conference>. Acesso em 11 fev 2019. 
122 THE TIMES OF ISRAEL. Netanyahu: Israel won’t sign global migration pact, must protect its 

borders. 20 nov 2018. Disponível em: < https://www.timesofisrael.com/israel-wont-sign-global-

migration-pact-netanyahu-announces/>. Acesso em 11 fev 2019. 
123 LSM. Saeima rejects UN migration compact. 06 dec 2018.Disponível em: 

<https://eng.lsm.lv/article/politics/saeima/saeima-rejects-un-migration-compact.a302055/> Acesso em 11 

fev 2019. 
124 REUTERS. Slovakia will not support U.N. migration pact – prime minister. 25 nov 2018. 
Disponível em: <https://uk.reuters.com/article/uk-un-migrants-slovakia/slovakia-will-not-support-u-n-

migration-pact-prime-minister-idUKKCN1NU0JA>. Acesso em 11 fev 2019. 
125 SWISSINFO. Swiss delay decision on UM migration pact. 21 nov 2018. Disponível em: 

<https://www.swissinfo.ch/eng/politics/wait-and-see_swiss-delay-decision-on-un-migration-

pact/44561506>. Acesso em 11 fev 2019. 
126 NOTICIAS SIN. Gobierno dominicano no firmará pacto migratório. 04 dec 2018. Disponível em: 

< https://noticiassin.com/gobierno-dominicano-no-firmara-pacto-migratorio/>. Acesso em 11 jan 2019. 
127 BBC. Em comunicado a diplomatas, governo Bolsonaro confirma saída de pacto de migração da 

ONU. 08 jan 2019. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46802258>. Acesso em 11 

fev 2019 
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Ao implementar o Pacto Global, asseguramos o respeito efetivo, a 

proteção e o cumprimento dos direitos humanos de todos os migrantes, 
independentemente do seu status de migração, em todos os estágios do 
128. 

 

O GCM apresenta princípios orientadores e medidas práticas relacionadas à gestão 

de fronteiras, de documentos, de serviços migratórios, entre outros, e, com relação à 

migração ambiental, o texto também possui múltiplas referências aos desafios existentes 

do nexo migração e meio-ambiente. 

A maioria das referências relacionadas à migração ambiental estão no Objetivo n. 

2 do Pacto, relacionado à minimização dos fatores adversos e estruturais que obrigam as 

pessoas a deixarem o país de origem, nos pontos 19.h a 19.l da seção específica “Os 

efeitos adversos dos desastres naturais, alterações climáticas e degradação ambiental”, e 

no Objetivo nº 5, relacionado ao aumento da disponibilidade e a flexibilidade dos 

caminhos para a migração regular. 

O Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular (GCM), como assim 

aponta a Organização Internacional de Migração, reconhece claramente que a degradação 

ambiental lenta, os desastres naturais e os impactos das mudanças climáticas são fatores 

que impulsionam a migração contemporânea. Além disso, aponta, ainda, que influências 

ambientais atuam concomitantemente com outros fatores, como a política, a economia e 

a demografia, o que demonstra que as migrações ocorrem por múltiplas causas. 

Tendo em vista tais elementos impulsionadores, articula que as respostas em 

potencial para as migrações ambientais devem concentrar-se em medidas a serem 

tomadas diretamente nos Estados ou regiões de Origem, que deverão ser priorizadas para 

minimizar os fatores de migração, além de reforçar a importância de trabalhar essa 

abordagem a nível regional. Dessa forma, reconhece-se a necessidade de desenvolver 

ações que alterem o elemento volitivo da migração, de forma a torná-la uma escolha e 

não uma necessidade, através da criação de medidas de preparação, redução de risco e 

resposta a desastres, que, se implicarem em movimentos populacionais, deverão ser 

facilitados. 

                                                   
128 “By implementing the Global Compact, we ensure effective respect for and protection and fulfilment 

of the human rights of all migrants, regardless of their migration status, across all stages of the migration 

cycle. We also reaffirm the commitment to eliminate all forms of discrimination, including racism, 

xenophobia and intolerance, against migrants and their families” (tradução livre). UNGA. Global 

Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. 19 dez 2018. p.05. Disponível em: 

<https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195 >. Acesso em: 14 mar 2019. 
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O texto indica que, apesar de medidas mitigadores e de adaptação a desastres 

ambientais, o retorno ou permanência na região originária pode não ser possível. Assim, 

indica ser necessário gerir a migração através do fortalecimento de suas rotas regulares, 

através do planejamento de realocações e opções de concessões de vistos. 

O GCM recorre à cooperação internacional a fim de criar uma força tarefa que 

possa identificar e desenvolver soluções para os migrantes que serão motivados pelas 

degradações ambientais ou desastres lentos, como é o caso de regiões que serão atingidas 

por secas ou pelo aumento do nível do mar. 

Além disso, apoiado nos vários instrumentos globais relacionados à mudança 

climática, às catástrofes e à governança ambiental e reconhecendo que os Estados devem 

apoiar-se também em recomendações de iniciativas intraestatais e fora do contexto da 

ONU, como o caso do IDMC (Platform on Disaster Displacement), o GCM ainda reforça 

a necessidade do fortalecimento nos investimentos relacionados à pesquisa e coleta de 

dados para o enfrentamento dos desafios da migração ambiental. 

Betts129 considera prematura a ideia de um sistema de governança de migração 

global baseado no GCM, pois resultados poderão ser verificados apenas em três ou cinco 

anos, mas reconhece que é um primeiro passo para a inclusão da migração na agenda do 

sistema ONU. Mesmo assim, ressalta que os princípios estabelecidos pelo GCM poderão 

ser utilizados à escolha dos Estados desde então. 

 

2.4.2. As implicações efetivas nos direitos humanos dos migrantes e a vulnerabilidade 

como elemento potencializador 

 

Os efeitos adversos das mudanças climáticas têm implicações para os direitos 

humanos130, mas, nesse contexto, as populações que terão mais problemas na efetivação 

de seus direitos humanos são aquelas mais vulneráveis, que naturalmente já sofrem mais 

com os efeitos dos desastres ambientais.  

Essa vulnerabilidade consiste em uma deficiência na resiliência a eventos 

catastróficos, ou seja, nas dificuldades particularidades de encontrar alternativas para a 

                                                   
129 Mixed Migration Centre. MMC interviews Alexander Betts “A time for bold vision”. 02 jan 2019 

Disponível em: <http://www.mixedmigration.org/articles/mmc-interviews-alexander-bettsa-time-for-

bold-vision/>. Acesso em 14 mar 2019. 
130 O relatório indica o direito à vida, o direito à alimentação adequada, o direito ao gozo do mais alto 

padrão atingível de saúde física e mental, o direito à moradia adequada, o direito à autodeterminação, os 

direitos à água potável e ao saneamento e o direito ao desenvolvimento. HUMAN RIGHTS COUNCIL. 

Resolution 35/20: Human rights and climate change. 

http://www.mixedmigration.org/articles/mmc-interviews-alexander-bettsa-time-for-bold-vision/
http://www.mixedmigration.org/articles/mmc-interviews-alexander-bettsa-time-for-bold-vision/
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resposta a esses perigos.  As frações que podem ser identificadas como vulneráveis em 

uma população são aquelas que já o são em razão de localização geográfica, pobreza, 

gênero, idade, status social e os incapazes131, assim como as populações originárias. 

O IPCC, em seu quinto relatório, define a expressão vulnerabilidade como sendo 

“a propensão ou predisposição a ser afetado adversamente. A vulnerabilidade abrange 

uma variedade de conceitos e elementos, incluindo sensibilidade ou suscetibilidade a 

danos e falta de capacidade de lidar e adaptar-se” 132. É característica que pode afetar de 

formas diferentes o ser humano, resultando em variadas dificuldades: 

 

A vulnerabilidade [...] pode resultar de formas múltiplas e 

interseccionadas de discriminação, desigualdade e dinâmicas 

estruturais e sociais que levam a níveis diminuídos e desiguais de poder 
e gozo de direitos. Os impactos negativos da mudança climática podem 

reduzir a capacidade de adaptação e afetar a capacidade de 

movimentação de uma pessoa, a liberdade com a qual ela escolhe fazê-
lo e sua vulnerabilidade antes, durante e depois da migração. A 

vulnerabilidade pode ocorrer durante a migração e independentemente 

de o movimento ser ou não “voluntário”. Pode ser aprimorado por 
políticas restritivas de migração e controle de fronteiras133. 

 

Como assim classifica o ACNUR em nota específica sobre o tema134, preenchendo 

a lacuna conceitual existente na Declaração de Nova York, que menciona a expressão 

sem defini-la, o migrante pode ser vulnerável por várias motivações, as quais sobrepõem-

se, mas é possível categorizá-la de dois modos. 

                                                   
131 OHCHR. Addressing human rights protection gaps in the context of migration and displacement 

of persons across international borders resulting from the adverse effects of climate change and 

supporting the adaptation and mitigation plans of developing countries to bridge the protection 

gaps. Geneve, 2018, p. 6. Disponível em: <https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/116/26/PDF/G1811626.pdf?OpenElement> Acesso em: 12 jun 2018. 
132 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2014: Impacts, 

Adaptation, and Vulnerability. New York: Cambridge University Press, 2014, p. 5. Disponível em: 

<https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ >. Acesso em: 27 ago 2018. 
133 “Vulnerability implies less adaptive capacity and can be both “situational” and “personal”. It can result 
from multiple and intersecting forms of discrimination, inequality and structural and societal dynamics 

that lead to diminished and unequal levels of power and enjoyment of rights. The negative impacts of 

climate change can reduce adaptive capacity and affect a person’s ability to move, the freedom with 

which they choose to do so, and their vulnerability before, during and after migration. Vulnerability may 

occur throughout migration and regardless of whether or not movement was “voluntary”. It can be 

enhanced by restrictive migration and border control policies.” UNHCR. Migrants in vulnerable 

situations: UNHR´s perspective. Jun 2017. Disponível em: 

<https://www.refworld.org/pdfid/596787174.pdf>. Acesso em 12 fev 2019, p. 2. 
134 UNHCR. Migrants in vulnerable situations: UNHR´s perspective. Jun 2017. Disponível em< 

https://www.refworld.org/pdfid/596787174.pdf>. Acesso em 12 fev 2019. 
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A primeira é a vulnerabilidade situacional, que surge das condições em que a rota 

migratória ocorre ou da conjuntura do local de destino, que podem colocar os migrantes 

em risco. 

Este é frequentemente o caso das migrações que ocorrem através de 
rotas irregulares, resultando em pessoas sendo expostas à exploração e 

abuso por contrabandistas, traficantes, recrutadores e funcionários 

corruptos; assim como o risco de morte a bordo de embarcações 
impróprias ou durante perigosas travessias no deserto e outras 

travessias terrestres. Os riscos podem ser exacerbados pela falta de 

documentação legal, pela ausência de apoio da família ou da 

comunidade, conhecimento limitado do idioma local ou discriminação. 
Os migrantes que se encontram em um país que não seja o seu, que é 

assolado por conflitos, desastres ou outras crises humanitárias, também 

se enquadram nessa categoria (tradução livre)135. 

 

Diferentemente, a individual é relacionada às características ou circunstâncias 

particulares ao migrante, que o colocam em um risco particular, como é o caso das 

 

crianças, particularmente aquelas que estão desacompanhadas ou foram 

separadas da família; pessoas mais velhas; aqueles com deficiências de 
mobilidade, sensoriais, intelectuais ou outras; aqueles com doenças 

crônicas ou outras necessidades médicas; vítimas ou sobreviventes de 

tráfico que não se enquadram no âmbito da definição de refugiado; ou 
sobreviventes de tortura ou trauma em rota (tradução livre).136 

 

Há desastres que, em razão de seus efeitos, reduzem o acesso a recursos de 

primeira necessidade, como água, alimentos e eletricidade, e despojam as pessoas de suas 

residências. Em casos assim, são atingidos o princípio da dignidade da pessoa humana e 

o gozo de Direitos Humanos específicos, como o direito à água e à sua qualidade e 

disponibilidade; à alimentação adequada e de ser livre de fome; à moradia e habitação 

adequada; à saúde; à proteção ao deslocamento arbitrário; ao direito coletivo de 

autodeterminação; e, em casos extremos, o direito à vida.  

                                                   
135 “This is frequently the case when migration is through irregular routes, resulting in people being 

exposed to exploitation and abuse by smugglers, traffickers, recruiters, and corrupt officials; as well as 
risk of death aboard unseaworthy boats or during hazardous desert and other land crossings. Risks can be 

exacerbated by lack of legal documentation, the absence of family or community support, limited 

knowledge of the local language, or discrimination. Migrants who find themselves in a country other than 

their own, which is beset by conflict, disaster, or other humanitarian crisis, would also fall within this 

category.”UNHCR. Migrants in vulnerable situations: UNHR´s perspective. Jun 2017. Disponível em: 

<https://www.refworld.org/pdfid/596787174.pdf>. Acesso em 12 fev 2019, p. 2 
136 “children, particularly those who are unaccompanied or have been separated from family; older 

people; those with mobility, sensory, intellectual, or other disabilities; those with chronic illnesses or 

other medical needs; victims or survivors of trafficking who do not fall within the scope of the refugee 

definition; or survivors of torture or trauma en route.” Loc. cit. 
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Aqueles que são alvo de eventos assim acabam tendo o gozo de vários direitos 

humanos prejudicados, mas, em populações vulneráveis, os resultados acabam sendo 

mais intensos, aumentando o risco destes seus direitos serem atingidos mais facilmente. 

Muitas vezes o deslocamento acaba sendo usado como resposta, mas ele pode deixar essas 

populações mais vulneráveis, alvo de novas situações que prejudicarão o gozo de outros 

direitos. Apesar disso, a vulnerabilidade tende mais a impedir que o deslocamento seja 

usado como um meio de adaptação possível na realidade dessas pessoas. 

Um aspecto mais amplo que pode ser observado no que tange a direitos humanos 

afetados está no caso das populações originárias, cujo impacto de desastres e alterações 

climáticas podem afetar a própria existência cultural desses grupos: 

 

o deslocamento de povos indígenas e a potencial perda de suas terras, 
territórios e recursos tradicionais ameaçam a sobrevivência cultural, os 

meios tradicionais de subsistência e o direito à autodeterminação. O 

deslocamento, mesmo como uma estratégia de adaptação ou no 
contexto de uma relocação planejada, pode ser uma ameaça existencial 

ao gozo de seus direitos e sua existência como povos (tradução livre).137 

 

No que tange à imigração, conforme indicado anteriormente, o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para Direitos Humanos já indicou a existência de influência potencial 

das mudanças climáticas em influenciar deslocamento humano a nível global138, ante uma 

conexão entre deslocamento interno e migrações transfronteiriças. Mesmo assim, ainda 

não há informação suficiente que demonstre pragmaticamente essas ocorrências, mas é 

possível supor que, caso haja um fluxo migratório além das fronteiras, os indivíduos que 

o comporiam enfrentariam, pelo menos, uma vulnerabilidade situacional. 

Ingresso em outro Estado de maneira irregular dá-se azo a outras questões para 

esses deslocados, que poderão ser expulsos, sofrer xenofobia e outros tipos de 

discriminação, ser excluído socialmente ou perseguido, ou ameaças maiores como serem 

alvo de detenção arbitrária, exploração sexual, tráfico de seres humanos, estupro e 

                                                   
137 “the displacement of indigenous peoples and the potential loss of their traditional lands, territories and 

resources threaten their cultural survival, traditional livelihoods and right to self-determination. 

Displacement, even as an adaptation strategy or in the context of planned relocation, can prove an 

existential threat to the enjoyment of their rights and their existence as peoples.” OHCHR. Addressing 

human rights protection gaps in the context of migration and displacement of persons across 

international borders resulting from the adverse effects of climate change and supporting the 

adaptation and mitigation plans of developing countries to bridge the protection gaps. Geneve, 

2018, p. 6, Disponível em: <https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/116/26/PDF/G1811626.pdf?OpenElement> Acesso em 12 jun 2018 
138 Loc. cit. 
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tortura139. Além disso, podem sofrer restrições específicas decorrentes de políticas de 

criminalização da migração, de restrições de acesso ao mercado de trabalho e à educação, 

como também não terem proteção da unidade familiar e de acesso a recursos 

humanitários. 

Alerta-se, ainda, para os reflexos na saúde desse migrante 

 

Em geral, os migrantes transfronteiriços relacionados à mudança 

climática provavelmente terão dificuldade em obter acesso a 

necessidades básicas, como alimentos, água, cuidados de saúde 
adequados e moradia. Outros fatores - como a redução do acesso a 

instalações de saúde, bens e serviços, perda de redes de segurança 

social, ameaças aos determinantes econômicos e sociais da saúde, 

aumento da exposição a vetores de doenças e estigmatização e 
discriminação - também têm um impacto negativo sobre a saúde. saúde 

física e mental das pessoas que se deslocam em resposta às mudanças 

climáticas140. 

 

Em um contexto pós-desastre, o modo como é gerenciada a resposta aos resultados 

do evento é fundamental para que ocorra a interrupção de eventuais transgressões aos 

direitos humanos. Em situações em que há pessoas vulneráveis, esse gerenciamento dos 

resultados dos desastres deve se atentar a essas especificidades, pois elas são incapazes 

de reagir por si mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
139 HUMAN RIGHTS COUNCIL. Resolution 37/35: Summary of the panel discussion on human rights, 

climate change, migrants and persons displaced across international borders. 23 mar 2018. Disponível 

em: <https://undocs.org/A/HRC/37/35>. Acesso em 19 fev 2019 
140 OHCHR. Addressing human rights protection gaps in the context of migration and displacement 

of persons across international borders resulting from the adverse effects of climate change and 

supporting the adaptation and mitigation plans of developing countries to bridge the protection 

gaps. Geneve, 2018, p. 6. Disponível em: <https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/116/26/PDF/G1811626.pdf?OpenElement> Acesso em: 12 jun 2018. 



3. A MIGRAÇÃO FORÇADA MOTIVADA POR DESASTRES 

AMBIENTAIS E PELOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

3.1. Questões conceituais 

 

Preocupações concernentes à situação dos migrantes motivados por desastres 

ambientais não são recentes, já que é categoria que não possui um lugar específico no 

âmbito do Direito Internacional. A falta de uma definição bem traçada alimenta a ausência 

de proteção ao não ser possível encaixar tais migrantes em um rótulo pré-definido, o que 

resultou em uma série de correntes conceituais que visam estabelecer a esses migrantes 

uma nomenclatura específica que os identifique propriamente. 

Existem críticas relacionadas ao excesso de importância que a academia dá à 

escolha de uma nomenclatura ideal, ao invés de explorar soluções para lidar com a 

“complexidade das causas que contribuem para a degradação ambiental global e lidar 

com os fluxos migratórios e as diversas consequências dela decorrentes”141. Apesar da 

pertinência do raciocínio, mas ainda assim livre de apegos conceituais, entende-se que é 

através do estudo de um fenômeno que suas causas e consequências poderão ser 

moldadas; caracterizar propriamente o migrante motivado por desastres ambientais 

propiciará identificar quais as medidas necessárias e a quem caberá tomá-las: 

 

embora o mais importante seja a prática da proteção dos ‘refugiados 
ambientais’, a nomenclatura utilizada por formadores de opinião, 

governos e organismos internacionais reflete a própria compreensão 

sobre o tema e os possíveis limites de atuação política e jurídica dos 

atores e instrumentos domésticos e internacionais142. 

 

Inclusive, a construção de um conceito deve considerar a carga axiológica que ele 

terá, sendo que seu impacto deve ser levado em conta quando de sua elaboração: 

 

[...] não podemos contornar a questão da definição com tanta facilidade, 

pois as definições são cruciais para orientar as políticas dos governos e 

das agências internacionais em relação à mobilidade humana. As 
definições refletem e reproduzem poder, e ninguém mais do que a 

definição de refugiado [...]. Faz uma grande diferença se as pessoas são 

                                                   
141 RAMOS, E.P. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. 2011. 

150 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito da USP. Universidade de São 

Paulo, São Paulo, p.73. 
142 CLARO, C.A.B. O Conceito de “Refugiado Ambiental”. In: JUBILUT, L.L., et al, Org. “Refugiados 

ambientais”. Boa Vista: EDUFRR, 2018, p. 69. 
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percebidas como refugiadas, outros tipos de migrantes forçados ou 

migrantes voluntários143. 

 

Dessa forma, para encontrar uma expressão que possa apropriadamente explicitar 

todo o arcabouço de significados atribuídos ao migrante motivado por desastres 

ambientais deve-se analisar o que foi sugerido pelos estudiosos das mais diversas áreas 

que trataram sobre a temática.  

A primeira expressão utilizada é a refugiado ambiental e remonta às décadas de 

1970 e 1980 do século XX, não havendo uma concordância acadêmica de sua origem 

exata. Popular até hoje e ainda bastante utilizado na literatura, não é aceito pacificamente. 

Dessa falta de concordância quanto ao uso dessa terminologia surgiram teorias 

sobre a existência ou não de uma categoria de migrantes ambientalmente motivados, que, 

conforme Astri Suhrke propõe, podem ser divididas em duas correntes de pensamento, 

uma maximalista, que considera o impacto do meio-ambiente o principal motor para a 

migração ambiental, e outra minimalista, que minimiza o impacto que o meio ambiente 

tem nas migrações, que ocorrem conjuntamente a outros agentes de mobilidade, como as 

causas econômicas, políticas e sociais144. 

A corrente maximalista foi uma tendência da geração inicial de autores que 

começaram tratar da temática, como El-Hinnawi, em 1985; Jacobson, 1988; e Myers, a 

partir de 1991145. Estes, pesquisadores da área ambiental, efetuaram análises restritas aos 

seus estudos e trataram da questão usando um tom muitas vezes alarmista. 

Mesmo ante a dificuldade de definir quem o criou, o termo refugiado ambiental 

ganhou notoriedade quando foi utilizado e conceituado no relatório do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) de 1985. Desenvolvido por Essam El-

Hinnawi, professor do Instituto Ambiental e de Recursos Naturais do Cairo, o trabalho 

virou referência entre os especialistas do tema e conceituou a expressão refugiado 

ambiental: 

[...]refugiados ambientais são definidos como aquelas pessoas forçadas 

a deixar seu habitat natural, temporária ou permanentemente, por causa 

                                                   
143 “[…] we cannot get around the definitional issue this easily, for definitions are crucial in guiding the 

policies of governments and international agencies towards mobile people. Definitions reflect and 

reproduce power, and none more so than the refugee definition […]. It makes a big difference whether 

people are perceived as refugees, other types of forced migrants or voluntary migrants” (tradução livre) 

.CASTLES, Stephen. Environmental change and forced migration: making sense of the debate. UNHCR 

Working Paper nº 70, Geneva, October 2002, p. 5. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/research/RESEARCH/3de344fd9.pdf>. Acesso em: 21 mar 2019. 
144 SUHRKE, A. Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict. Monograph. 

Cambridge, Mass.: American Academy of Arts and Sciences, 1993, p. 04-07 
145 Ibidem, p. 06. 
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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. Por “perturbação ambiental”, nessa 

definição, entendemos 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. De acordo com esta definição, pessoas deslocadas por razões 

políticas ou por conflitos civis e migrantes em busca de melhores 

empregos (por motivos estritamente econômicos) não são consideradas 
refugiados ambientais. Há três categorias de refugiados ambientais. 

Primeiro, há aqueles que foram deslocados temporariamente por causa 

de um stress ambiental. [...] A segunda categoria de refugiados 
ambientais compreende aqueles que tiveram de ser permanentemente 

deslocados e restabelecidos em uma nova área. [...] A terceira categoria 

de refugiados ambientais é constituída de indivíduos ou grupos de 
pessoas que migram de seu habitat original, temporária ou 

permanentemente, para um novo dentro de suas fronteiras nacionais, ou 

no exterior, em busca de uma melhor qualidade de vida (grifo nosso) 
146. 

 

Como visto no trecho acima, este conceito leva em conta os efeitos do que o autor 

denomina como perturbação ambiental, reconhecendo que ela poderia ser natural ou 

antrópica e que o deslocamento poderia ser temporário ou permanente. Deixa claro, ainda, 

que, para caracterizar o refúgio ambiental, o deslocamento nunca poderá estar relacionado 

com quaisquer outras questões. Ainda, ao categorizar as três espécies de refugiado 

ambiental, há uma falta de precisão conceitual que não deixa claro alguns pontos, como 

é o caso de não ser possível identificar o nível de coerção ou voluntariedade nos 

deslocamentos. 

                                                   
146 “In a broad sense, all displaced people can be described as environmental refugees, having been 

forced to leave their original habitat (or having left voluntarily) to protect themselves from harm and/or 

to seek a better quality of life. However, for the purpose of this book, environmental refugees are defined 

as those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, 

because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their 

existence and/or seriously affected the quality of their life. By “environmental disruption” in this 

definition is meant any physical, chemical and/or biological changes in the ecosystem (or the resource 

base) that render it, temporarily or permanently, unsuitable to support human life. According with this 

definition, people displaced for political reasons or by civil strife and migrants seeking better jobs purely 

on economics ground are not considered environmental refugees. There are three broad categories of 

environmental refugees. First, there are those who have been temporarily displaced because of an 
environmental stress. [...] The second category of environmental refugees comprises those who have to be 

permanently displaced and re-settled in a new area. [...] The third category of environmental refugees 

consists of individuals or groups of people who migrate from their original habitat, temporarily or 

permanently, to a new one within own national boundaries, or abroad, in search of a better quality of 

life.” EL-HINNAWI, Essam. Environmental Refugees. Nairobi: United Nations Environment Programme 

(UNEP), 1985, p. 04-05 apud RAMOS, E.P. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo 

direito internacional. 2011. 150 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito da 

USP. Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 76. Disponível em 

<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Refugiados_Ambientais.pdf?view=1> 

Acesso em 20 jun 2018 
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Sobre a definição de El-Hinnawi, Érika Pires Ramos efetua as seguintes 

observações: 

 

El-Hinnawi, com base em relatório elaborado pela Cruz Vermelha 
Sueca em 1984 sobre a ocorrência de desastres em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento entre as décadas de 60 e 70, 

relaciona o crescente aumento dos desastres naturais (secas, 
inundações, ciclones e terremotos) com o número de pessoas afetadas 

em razão destas e de outras perturbações ou pressões ambientais 

(pobreza, fome, os impactos negativos do desenvolvimento, acidentes 

industriais). Sem a preocupação de isolar as causas dos deslocamentos, 
reconhece a interação dos problemas ambientais com os aspectos 

políticos, econômicos, geográficos e sociais (grifo nosso)147. 

 

O caráter restritivo da definição tradicional advém de uma interpretação singela 

de informações complexas. Além disso, demanda-se uma maior argumentação no que 

tange ao nexo migração e meio-ambiente.  

Em 1988, um conceito semelhante elaborado por Jodi L. Jacobson148 para o 

Worldwatch Institute acrescentou mais uma percepção: a influência do ser humano na 

degradação ambiental. O autor definiu refugiados ambientais como sendo: 

 

Aquelas pessoas temporariamente deslocadas devido a perturbações 
ambientais locais, como avalanches ou terremotos; aqueles que migram 

por causa da degradação ambiental que tem 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 (grifo 

nosso).149  

                                                   
147 RAMOS, E.P. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. 2011. 

150 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito da USP. Universidade de São 

Paulo, São Paulo, p. 77. 
148 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 RAMOS, E.P. Refugiados 

ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. 2011. 150 f. Tese (Doutorado em 

Direito Internacional) - Faculdade de Direito da USP. Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível 

em 

<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Refugiados_Ambientais.pdf?view=1> 

Acesso em: 20 jun 2018. 
149 “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 apud RAMOS, E.P. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento 

pelo direito internacional. 2011. 150 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito 

da USP. Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 76. Disponível em 

<http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Refugiados_Ambientais.pdf?view=1> 

Acesso em: 20 jun 2018. 
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Por mais que o conceito tradicional faça menção a desastres ambientais feitos pelo 

homem, não relaciona o efeito colateral da ação humana no meio como o trazido por 

Jacobson. No mesmo período, o IPCC apresentou o resultado de suas pesquisas, que 

indicaram o ser humano como responsável pelo aumento das emissões de gás carbônico 

atuantes no efeito estufa e projetaram o possível deslocamento de milhões de pessoas em 

razão da elevação do nível do mar, como mencionado no capítulo 2. 

Mesmo assim é importante ressaltar que Jacobson efetua uma análise de fatos de 

forma tão generalizada quanto o seu antecessor150, além de não indicar diferenças entre o 

deslocamento interno e o internacional. 

Outro autor maximalista foi Norman Myers, cientista ambiental que pintou um 

cenário nada promissor para o futuro, em que os refugiados ambientais multiplicar-se-

iam em um contexto de impactos severos do aquecimento global. Ele intentou efetuar 

conceito que separasse de fato o que seriam os refugiados ambientais dos chamados 

refugiados econômicos e que seguisse quatro parâmetros: de fácil entendimento, de ampla 

aceitação, capaz de ser comprovado através de documentos e dados, e que essas 

evidências fossem aceitáveis por tomadores de decisão, gestores e cientistas151. Assim, 

realizou um conceito extremamente exemplificativo152 e uma forma resumida dele, que 

segue: 

 

Refugiados ambientais são pessoas que não podem mais obter um meio 
de vida seguro em suas terras tradicionais devido a fatores ambientais 

de escopo incomum, especialmente seca, desertificação, desmatamento, 

                                                   
150 SUHRKE, A. Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict. Monograph. 

Cambridge, Mass.: American Academy of Arts and Sciences, 1993, p. 07 
151 MYERS, Norman; KENT, Jennifer. Environmental Exodus: An Emergent Crisis in the Global 

Arena. Washington DC: Climate Institute, 1995, passim. 
152 “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 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” (tradução 

livre). Ibidem, p. 18. 
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erosão do solo, escassez de água e mudanças climáticas, além de 

desastres naturais como ciclones, tempestades e inundações. Em face 
de ameaças ambientais, as pessoas sentem que não têm alternativa, mas 

não buscam sustento em outros lugares, seja dentro de seus próprios 

países ou além e seja em uma base semipermanente ou permanente153. 

 

Para Suhrke, os estudos feitos pelos maximalistas possuíam problemas evidentes 

por causa da ausência de visão crítica e dos exageros numéricos, que agitavam em um 

primeiro momento a opinião pública, mas eram rejeitados por estudiosos que 

consideraram essas previsões altamente sugestionadas. Ainda, definições extremamente 

genéricas como a de Myers apresentavam-se mais como um problema do que uma 

solução, já que não se adequavam às especificidades de diferentes regiões:  

 

De uma perspectiva política, as categorizações eram tão amplas que 

eram inúteis; as instituições e as medidas de socorro relevantes para a 

poluição industrial nos Estados Unidos dificilmente eram aplicáveis a 
camponeses deslocados pelas inundações em Bangladesh, ou movidos 

pela fome através das fronteiras internacionais na África154. 

 

Já os minimalistas, que, diferentemente da corrente anterior, são compostos em 

sua grande maioria por pesquisadores da área de migração155, criticam a argumentação 

dos estudos preliminares sobre refugiados ambientais ao pontuar a ausência de evidências 

que demonstrem o nexo entre degradação ambiental e migração. Em razão disso, têm o 

entendimento também extremado de que os refugiados ambientais não existem. 

Keane entende que a expressão refugiado ambiental é unicamente ambiental e não 

jurídica, devendo ser assim tratada. Isso porque a degradação ambiental não está incluída 

na Convenção sobre os Refugiados, o que deslegitima o uso da expressão refúgio 

                                                   
153 “Environmental refugees are persons who can no longer gain a secure livelihood in their traditional 

homelands because of environmental factors of unusual scope, notably drought, desertification, 

deforestation, soil erosion, water shortages and climate change, also natural disasters such as cyclones, 

storm surges and floods. In face of environmental threats, people feel they have no alternative but no seek 

sustenance elsewhere, whether within their own countries or beyond and whether on a semi-permanent or 

permanent basis” MYERS, Norman; KENT, Jennifer. Environmental Exodus: An Emergent Crisis in 

the Global Arena. Washington DC: Climate Institute, 1995, p. 18, tradução livre. 
154 “The problem with these initial studies was obvious. Uncritical definitions and inflated numbers had a 

short-lived shock-effect on the public debatand inflated numbers had a short-lived shock-effect on the 

public debate but were rejected as unserious by scholars. In the U.N. and policy community, it was feared 

that alarmist thinking would frighten a public already suffering from "compassion fatigue" towards 

refugees. From a policy perspective, the categorizations were so broad as to be useless; institutions and 

relief measures relevant to industrial pollution in the United States were hardly applicable to peasants 

displaced by floods in Bangladesh, or driven by famine across international borders in Africa” 

SUHRKE, A. Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict. Monograph. 

Cambridge, Mass.: American Academy of Arts and Sciences, 1993, p. 7-8, tradução livre. 
155 Ibidem, p. 04. 
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ambiental no campo do Direito Internacional. Como visto, a expressão foi desenvolvida 

pela literatura ambiental, que não justificou suficientemente a existência de um elo entre 

migração e meio ambiente, o que impossibilita desenvolver conceito que explique de fato 

o que seria essa categorização156.  

Ainda argumenta que a atenção dada pela literatura ambiental a uma questão 

migratória decorrente diretamente de degradação ambiental seria um apelo à conservação 

ambiental. Por isso, ele entende ser a área ambiental a mais apta a tratar da questão, pois 

ela atuaria através da criação de mecanismos de proteção e prevenção de desastres, o que 

preveniria consequências migratórias 157. 

Sobre a fundamentação de Keane, por mais que se reconheça a importância de 

medidas de prevenção e mitigação de desastres e da degradação ambiental, pois 

auxiliariam indiretamente na questão do deslocamento humano, não é viável que seja 

encargo de regimes internacionais voltados para outras áreas a proteção de migrantes, 

possuidores estes de necessidades que não poderão ser atendidas sem que haja uma 

necessária expansão de mandatos e criação de novos mecanismos de proteção dentro de 

um regime que trata de matéria estritamente ambiental. 

A falta de precisão que impede a compreensão do que essas categorias de 

migrantes podem realmente significar é criticada por Richard Black. Para ele, realizar a 

pesquisa estatística desses indivíduos depende de uma delimitação conceitual precisa do 

que seriam os refugiados ambientais, de modo a reservar ao meio ambiente a 

responsabilidade de ser causa única ou principal do deslocamento humano. Caso 

contrário, os esforços de pesquisa seriam em vão, já que prejudicam a própria 

comprovação da relação entre meio ambiente e migração, restando apenas considerar que 

esse fluxo migratório é mera suposição e, por isso, não precisa de ações específicas158. 

 

[...] a geração de estatísticas é criticamente dependente da definição de 

"refugiados ambientais", um processo que pode ser visto como 
impossível, dadas as múltiplas e sobrepostas causas da maioria dos 

fluxos migratórios [...]. É uma evidência que está longe de ser 

convincente [...] O exame das estatísticas sobre "refugiados ambientais" 
e dos estudos de casos detalhados em que esta categoria de migrantes 

                                                   
156 KEANE, David. The Environmental Causes and Consequences of Migration: A Search for the 

Meaning of “Environmental Refugees.”Georgetown International Environmental Law Review; Winter 

2004; 16; 2; ABI/INFORM Global, p. 223. 
157 Loc. cit. 
158 BLACK, Richard. Environmental refugees: myth or reality? New issues in refugee research. March 

2001. University of Sussex. p. 14. Disponível em: 

<https://www.unhcr.org/research/working/3ae6a0d00/environmental-refugees-myth-reality-richard-

black.html>. Acesso em: 20 jan 2019. 
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forçados deve ser proeminente, não é encorajador em termos de 

estabelecer uma nova área de estudo acadêmico ou de políticas 
públicas. No entanto, a lista de organizações internacionais que 

enfatizaram a preocupação com os "refugiados ambientais" continua 

impressionante159.  

 

Há posicionamento que considera ser de uso político a questão em torno do 

refugiado ambiental. Kibreab argumenta que o próprio uso dessa terminologia está 

relacionado ao interesse dos Estados do norte global, que, para evitarem a concessão de 

refúgio, acabam utilizando o argumento de que a situação vivenciada pelo requerente de 

asilo foi causada por motivos ambientais. Isso seria um modo dos tomadores de decisão 

criarem um impedimento político para o reconhecimento do status de refugiado, já que 

não há obrigação no Direito Internacional de tutelar migrantes ambientalmente 

motivados160.  

Por sua vez, Black entende que essa noção do uso do refugiado ambiental como 

mecanismo de exclusão ao status de refugiado não corrobora com o argumento de boa 

parte da literatura, que é o de ampliar o conceito de refugiado convencional para abranger 

os migrantes motivados pelo meio ambiente. Ainda assim, reconhece o impacto prático 

apontado por Kibred como um efeito colateral não intencional161. 

Stephen Castles também concorda que os refugiados ambientais são usados como 

um meio de exclusão pelos Estados do Norte ao reconhecimento do refugiado 

convencional162. Além disso, tece crítica à designação refugiado ambiental, que considera 

simplista por não abranger a realidade dos que migram por motivos ambientais. Conclui 

que para compreender verdadeiramente a migração forçada é preciso ampla pesquisa, pois 

                                                   
159 BLACK, Richard. Environmental refugees: myth or reality? New issues in refugee research. March 

2001. University of Sussex. p. 3-4. Disponível em: 

<https://www.unhcr.org/research/working/3ae6a0d00/environmental-refugees-myth-reality-richard-

black.html>. Acesso em: 20 jan 2019. 
160 KIBREAB, G. Environmental causes and impact of refugee movements: a 

critique of the current debate. Disasters 21(1): 20-38, 1997, p. 21. Disponível em: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-7717.00042>. Acesso em 20 fev 2019. 
161 BLACK, Richard. Environmental refugees: myth or reality? New issues in refugee research. March 

2001. University of Sussex. p. 11. Disponível em: 

<https://www.unhcr.org/research/working/3ae6a0d00/environmental-refugees-myth-reality-richard-

black.html>. Acesso em: 20 jan 2019. 
162 CASTLES, Stephen. Environmental change and forced migration: making sense of the debate. 

UNHCR Working Paper nº 70, Geneva, October 2002, p. 5. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/research/RESEARCH/3de344fd9.pdf>. Acesso em: 21 mar 2019. 
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o deslocamento humano é sempre complexo e, na categoria estudada, os “fatores naturais 

e ambientais estão intimamente ligados a fatores econômicos, sociais e políticos” 163.  

Ainda, Castles ressalta não ser adequado utilizar o termo refugiado, que possui 

um significado preciso no DIP, para outros contextos que não o da Convenção de 51, 

exceto se a perseguição sofrida pelo solicitante de asilo seja caracterizada pela degradação 

ambiental praticada pelo agente perseguidor164. 

A validade do pensamento minimalista está no direcionamento do estudo do 

fenômeno da migração ambiental a uma perspectiva criteriosa, já que, se a coleta de 

informações atualmente ainda sofre de imprecisão em muitos aspectos da migração 

ambiental, como será visto nas seções seguintes, as pesquisas anteriores deveriam 

apresentar dados estatísticos bem mais incipientes.  

Atualmente, essa corrente já não tem tanta força. O atual avanço científico 

impossibilita não apontar o meio-ambiente como causa de deslocamento humano, já que 

o nexo ambiente e migração possui maior certeza científica.  

Há uma tendência atual de alcançar um equilíbrio nas classificações e conceitos. 

Ramos relaciona três abordagens possíveis: i) a rejeição da expressão refugiado 

ambiental, pois tal não se enquadra no regime convencional existente; ii) a restrição ao 

uso da expressão refugiado ambiental, que deveria ser utilizada para eventos ambientais 

extremos e repentinos, em que não haverá dúvida da influência da natureza; iii) a 

ressignificação da expressão refugiado ambiental, que lhe conferiria um status próprio, 

que a distanciaria do refúgio convencional 165.  

Ramos, que segue a última abordagem de sua classificação, defende o uso da 

nomenclatura refugiado ambiental em razão de sua popularidade. Para isso, a autora 

aponta a necessidade de desconstruir o termo refugiado e ressignificá-lo, defendendo o 

reconhecimento jurídico da categoria dos refugiados ambientais, já que considera ser 

expressão com mais força que os termos deslocados ambientais ou migrantes ambientais, 

                                                   
163 CASTLES, Stephen. Environmental change and forced migration: making sense of the debate. 

UNHCR Working Paper nº 70, Geneva, October 2002, p. 5. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/research/RESEARCH/3de344fd9.pdf>. Acesso em: 21 mar 2019. 
164 Loc. cit. 
165 RAMOS, E.P. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. 2011. 

150 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito da USP. Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 
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atualmente bastante utilizados. Entende ser urgente superar essa questão e partir para 

outras que envolvem a categoria, de modo a encontrar soluções166.  

Em trabalho atual, a autora reforça seu entendimento, explanando que o uso de 

refugiado ambiental, para os migrantes internacionais, e o de deslocado ambiental, para 

os migrantes internos, é aceitável, mas isso depende de que sejam definidas como novas 

categorias legais, pois aguardam proteção efetiva a nível global. Apesar disso, considera 

que essa necessidade de proteção específica “levanta a questão político-normativa da 

existência de interesse na expansão de mandatos por parte da comunidade internacional 

e de suas instituições”167. 

Claro168 também considera que as discussões sobre a terminologia correta não são 

uma prioridade e desviam a atenção para o que mais importa, que é a proteção do 

migrante. Opta pela utilização da expressão refugiado ambiental, pois entende que a 

palavra refugiado não é exclusiva da convenção de 51, e a conceitua: 

 
‘Refugiados ambientais’ são refugiados não convencionais e são 
migrantes forçados, interna ou internacionalmente, temporária ou 

permanentemente, em situação de vulnerabilidade e que se veem 

obrigados a deixar sua morada habitual por motivos ambientais de 
início lento ou de início rápido, causados por motivos naturais, 

antropogênicos ou pela combinação de ambos169. 
 

Uma questão levantada quando se aborda o conceito de migrante ambiental é não 

só a utilização da expressão refugiado, mas também a inclusão do desastre ambiental e da 

mudança climática como fatores que resultam em mobilidade humana apta a ensejar a 

proteção oferecida pelo Estatuto dos Refugiados. Essa abordagem será tratada em seção 

                                                   
166 RAMOS, E.P. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. 2011. 

150 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito da USP. Universidade de São 

Paulo, São Paulo, p.66. 
167 RAMOS, E.P. Climate Change, Disasters and Migration: Current Challenges to International Law. In: 

RUPPEL, O. C.; ROSCHMANN, C.; RUPPEL-SCHLICHTING, K. Climate Change: International Law 

and Global Governance. Volume II: Policy, Diplomacy and Governance in a Changing Environment. 
Auflage: Nomos e-library, 2013, p. 739-756, p. 746. Disponível em: <https://www.nomos-

elibrary.de/10.5771/9783845242774_739/climate-change-disasters-and-migration-current-challenges-to-

international-law?hitid=0&search-click>. Acesso em 24 mar 2019. 
168 CLARO, C. de A.B. O Conceito de “Refugiado Ambiental”. In: JUBILUT, L.L., et al, Org. 

“Refugiados ambientais”. Boa Vista: EDUFRR, 2018, p. 69-99. Disponível em: < 

http://ufrr.br/editora/index.php/editais?download=401:refugiados-ambientais>. Acesso em 24 mar 2019. 
169 CLARO, C. de A.B. A proteção dos "refugiados ambientais" no direito internacional. 2015. 328 f. 

Tese (Doutorado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito da USP. Universidade de São Paulo, 

São Paulo. Disponível em <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-08042016-155605/pt-

br.php>. Acesso em 24 mar 2019. 
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própria, mas adverte-se que não é entendimento considerado como adequado nesta 

dissertação.  

Mesmo diante da força terminológica que a palavra refúgio possui, que, segundo 

alguns, poderia beneficiar outras questões através de uma interpretação analógica170, 

entende-se que, exatamente por isso, não é a expressão adequada para definir os migrantes 

motivados por causas ambientais.  

Adota-se o entendimento de que não é adequada a utilização da terminologia 

refugiado ambiental, já que se defende que o termo refúgio contém carga axiológica que 

remete ao instituto tradicional de proteção constante na Convenção de 51 e seu Protocolo 

Adicional de 67. Insistir em utilizar refúgio em contexto diverso a fim de modificar a sua 

carga conceitual na verdade diminuiria a sua força, resultando em uma banalização da 

terminologia. O mais adequado é utilizar expressão diversa de refúgio para fazer remissão 

a um contexto diverso do tradicional. 

Neste sentido, ACNUR é organização internacional que não adota a expressão 

refugiado ambiental, especialmente para evitar confusões relativas ao Estatuto dos 

Refugiados. Percebe-se uma tendência da agência em utilizar a expressão deslocados 

ambientais171. 

Uma dificuldade enfrentada ao tentar definir o migrante ambiental é a tarefa de 

elaborar um conceito muito restrito, já que causas ambientais e econômicas acabam se 

mesclando. Diante disso, optou-se por adotar as terminologias e conceitos reunidos em 

glossário específico sobre migrações desenvolvido pela IOM, reconhecida pelo trabalho 

de estudo e pesquisa sobre migrações. Essa organização internacional utiliza-se das 

expressões migrante ambiental ou, o que considera menos controverso, pessoa deslocada 

pelo meio ambiente172. Por ser conciso, adotou-se aqui o termo migrante ambiental, 

definido como as: 

 

                                                   
170 COURNIL, C.; MAYER, B. Les Migrations Environnementales. Paris: Presses de Sciences Po, 
2014. p. 25 apud CLARO, C.A.B. O conceito de “Refugiado Ambiental”. p.93 In JUBILUT, L.L. 

Refugiados ambientais. Boa Vista: Editora da UFRR, 2018. Disponível em: 

<http://ufrr.br/editora/index.php/editais?download=401:refugiados-ambientais>. Acesso em 15 jan 2019. 
171 UNHCR. UNHCR, the environment & climate change. October 2015. Genebra: UNHCR, 2015. 

Disponível em <https://www.unhcr.org/540854f49#_ga=2.156548979.913544176.1553814024-

1818547606.1547501496>. Acesso em 28 mar 2019. 
172 “Alternativa menos controversa ao refugiado ambiental ou refugiado climático que não têm base legal 

ou razão de ser no direito internacional, para se referir a uma categoria de migrantes ambientais cujo 

movimento é de natureza claramente forçada”. IOM. Glossary on Migration. 2 ed. Genebra: IOM, 2011. 

Disponível em: < https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf>. Acesso em: 04 abr 2019. 
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pessoas ou grupos de pessoas que, predominantemente por razões de 

mudanças súbitas ou progressivas no meio ambiente que afetam 
negativamente suas vidas ou condições de vida, são obrigadas a deixar 

suas casas habituais, ou optar por fazê-lo, temporária ou 

permanentemente, e quem se move dentro do seu país ou no exterior173. 

 

Quando menciona pessoas deslocadas pelo meio ambiente, a IOM as conceitua 

como  

pessoas deslocadas dentro do seu país de residência habitual ou que 

atravessaram uma fronteira internacional e para as quais a degradação, 

deterioração ou destruição do ambiente são uma das principais causas 
do seu deslocamento, embora não necessariamente a única174. 

 

Defende-se que não é necessário efetuar uma divisão dos migrantes ambientais 

pelas causas que os motivam a migrar, ainda mais quando se trata de mudanças climáticas. 

Primeiro porque, como observado no capítulo 2, segue-se o raciocínio de que as mudanças 

climáticas são realidade que já alteraram o comportamento do meio ambiente e, por mais 

que hajam classificações relativas ao modo em que a natureza atual e futura se comportará 

devido ao aquecimento global, somente o uso da expressão desastres ambientais envolve 

os contextos tanto de desastres efetivamente naturais, quanto decorrentes de aquecimento 

global. Segundo, porque a intenção é utilizar uma classificação menos restritiva, 

característica da conceituação feita pela OIM. 

 

3.2. Os fluxos migratórios ambientais  

 

Identificar a motivação e a rota de um migrante possibilita definir as 

características que o individualizam e os distinguem dos demais. Mais do que 

simplesmente reduzi-los a uma categoria de indivíduos, que se deslocam por uma razão 

e para um destino em particular, caracterizá-los permite que sejam identificadas as 

políticas aptas a atender às necessidades do migrante. 

                                                   
173 “Environmental migrants are persons or groups of persons who, predominantly for reasons of sudden 

or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are 

obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who 
move within their country or abroad. IOM. Glossary on Migration. 2 ed. Genebra: IOM, 2011. 

Disponível em: < https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf>. Acesso em: 04 abr 2019. 
174 “Persons who are displaced within their country person of habitual residence or who have crossed an 

international border and for whom environmental degradation, deterioration or destruction is a major 

cause of their displacement, although not necessarily the sole one.” Loc.cit. 

 



71 

 

Nos casos de desastres ambientais, identificar um fluxo migratório na região de 

sua ocorrência permite analisar se há nexo entre ele e o evento, e se este foi a única ou 

uma das motivações do deslocamento. Também permite identificar a quantidade de 

pessoas atingidas pelo desastre que migraram e qual o destino que escolheram, se dentro 

de seus próprios Estados ou se além de suas fronteiras. 

Dessa forma, vê-se que, ao individualizar o migrante ambiental, presume-se que 

a ocorrência de um desastre já provocou um deslocamento. Contudo, somente essa 

classificação não é hábil para delinear nem as ações que devem ser tomadas para tutelar 

estes indivíduos, nem quais atores têm a competência para tanto. Isso ocorre porque 

qualquer migração pode ser interna ou internacional, o que, a princípio, não foge ao caso 

da migração ambiental. Assim, definir o alcance do fluxo migratório ambiental irá indicar 

quais atores podem agir e qual sistema jurídico será o utilizado, se o internacional ou o 

doméstico no âmbito dos Estados: 

 

para definir os direitos das pessoas internamente deslocadas dentro de 

seus estados ou daqueles que tiveram que se mudar para o exterior 

devido a mudanças drásticas no meio ambiente, é necessário considerar 
as causas e possíveis efeitos de escala dos deslocamentos para 

identificar as necessidades das populações afetadas. Assim, seria 

possível atribuir apropriadamente responsabilidades e formular 

estratégias de ação em nível internacional, que também deveriam ser 
internalizadas pelos estados175. 

 

A análise dos dados referentes aos migrantes ambientais, além de viabilizarem a 

caracterização de um indivíduo como tal, através da identificação das suas motivações, 

também permitiriam quantificar e rastrear o fluxo migratório. Ocorre que o acesso a dados 

dessa natureza é tarefa dificultada pelas lacunas existentes na coleta e no processamento 

de informações específicas aos migrantes ambientais, especialmente no que se referente 

ao migrante ambiental transfronteiriço, como será verificado nas subseções posteriores. 

 

 

 

 

                                                   
175 “to define the rights of internally displaced persons within their states or of those that had to move 

abroad owing to drastic changes in the environment, it is therefore necessary to consider the causes and 

possible scale efects of the displacements in order to identify the needs of affected populations. Thus it 

would be possible properly to assign responsabilities and formulate strategies for action at the 

international level, which should also be internalised by states”, p, 746 



72 

 

3.2.1. Coleta de dados e suas limitações 

 

Metodologicamente, as informações referentes somente à migração ambiental são 

coletadas através de uma abordagem quantitativa, que se utiliza de dados que podem ser 

quantificados através de estatística, e qualitativa, que qualifica os dados coletados durante 

a análise do problema, e as fontes podem ser primárias, que são aquelas obtidas 

diretamente pelo pesquisador sem qualquer refino ou interpretação, ou secundárias, 

aquelas já devidamente analisadas e interpretadas por uma autoridade ou outro 

pesquisador.  

Do ponto de vista quantitativo, as informações domésticas são as únicas que 

permitem traçar um parâmetro robusto dos deslocamentos internos motivados por 

desastres176. Diferentemente, dados que computam migrações transfronteiriças são quase 

que inexistentes, o que impossibilita estimar a população de migrantes internacionais, 

especialmente quando motivadas por desastres ambientais177. 

Já no que se refere ao aspecto qualitativo, a maioria dos dados coletados resumem-

se a processos ambientais de início lento, como, por exemplo, o aumento do nível do mar. 

São evidências decorrentes principalmente de estudos de caso e, normalmente, carecem 

de análises comparativas178. 

Há iniciativas que passaram a computar informações e desenvolver novas 

metodologias de pesquisa para traçar as características do migrante ambiental 

internacional, mas, mesmo assim, são dados qualitativos em sua maior quantidade. 

A nível local, os dados primários relacionados à mobilidade são fornecidos pelas 

autoridades nacionais, que coletam informações especialmente de deslocamentos e 

evacuações decorrentes de desastres de início súbito. Também captam dados as 

organizações que prestam ajuda humanitária, como é o caso de certas ONG´s, agências 

da ONU ou outros organismos internacionais, que necessitam dessas informações para 

efetuar o auxílio a que pretendem. 

Mesmo assim, é interessante apontar que, com relação aos deslocamentos internos 

prolongados e os seus efeitos ao longo do tempo, não há métodos adequados para a coleta 

de dados e registro dessas situações: 

                                                   
176 O IDMC colhe dados de IDPs desde o ano de 2008. 
177 MIGRATION DATA PORTAL. Types of migration: environmental migration. Disponível em: 

<https://migrationdataportal.org/themes/environmental_migration>. Acesso em 03 fev 2019. 
178 Loc. cit. 
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Rótulos e categorias como desabrigados, evacuados e deslocados são 

frequentemente usados de forma intercambiável e fundidos em 

estatísticas sobre o deslocamento de desastres, independentemente da 
duração e distância do movimento, ou a influência do movimento sobre 

os meios de subsistência. Muitos casos de deslocamento, incluindo 

alguns de natureza prolongada, permanecem despercebidos179. 

 

Com relação à migração ambiental internacional, sua principal fonte primária de 

informação são os dados administrativos referentes a vistos humanitários ou concessão 

de autorizações de residência ligados a desastres ocorridos, o que torna possível construir 

uma referência relacionada aos movimentos entre fronteiras. Verifica-se isso com casos 

como o do Brasil, que, após o terremoto de 2010 do Haiti, forneceu 26.000 vistos 

humanitários 

Utilizou-se dessa técnica a “Agenda para a proteção de deslocados 

transfronteiriços no contexto de desastres e mudanças climáticas”, editada pela Iniciativa 

Nansen, que, apesar de ignorar o número total de migrantes ambientais internacionais, 

constatou que ao menos 53 países já receberam ou se abstiveram de receber afetados por 

desastres. Apesar da falta de informações, a entidade trabalhou com indícios que ligam a 

entrada legal em países de imigrantes provindos de lugares que sofreram desastres 

ambientais180. 

Existem algumas iniciativas que visam coletar e processar dados de acordo com 

metodologias próprias, como a matriz de rastreamento de deslocamento (DTM – 

displacement tracking matrix)181, que tem metodologia de processamentos específica e 

unificada, sendo considerada eficaz no fornecimento de dados primários sobre 

deslocamentos internos e internacionais182. 

                                                   
179 HAMZA, M.; KOCH, I.; PLEWA, M. Disaster-induced displacement in the Caribbean and the Pacific. 

In: ed. Marion Couldrey and Jenny Peebles. Latin America and the Caribbean. Building on a Tradition of 

Protection.  FMR online, nº 56, outubro de 2017. Disponível em: 

<https://www.fmreview.org/latinamerica-caribbean/hamza-koch-plewa >. Acesso em: 26 mar 2019.  
180 THE NANSEN INITIATIVE. Agenda for the protection of cross-border displaced persons in the 

context of disasters and climate change. The Nansen Initiative: Genebra, 2015. Disponível em: 

<https://www.nanseninitiative.org/global-consultations/>. Acesso em 10 fev 2019. 
181 IOM. IOM data: supporting women and girls on the move. [Filme-vídeo]. IOM. Formato digital. 

Disponível em: < https://displacement.iom.int/>. Acesso em 03 fev 2019. 
182 Desenvolvida pela OIM, consiste em um sistema de coleta de dados que rastreia e monitora a 

mobilidade populacional desde 2004 e está presente em mais de 70 países. Utiliza-se de especialistas 

locais, que passam por treinamento específico para a implementação da plataforma, e conta com uma 

equipe central de suporte em sua sede, de modo a colher, processar e disseminar as informações. IOM. 

Displacement Tracking Matrix. Disponível em: <http://www.globaldtm.info/global/>. Acesso em: 03 

fev 2019. 
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 Também há estudos que indicam o uso de Big Data183 para a coleta de dados 

quantitativos em situações isoladas de desastres. As informações geradas por usuários de 

telefones celulares e de mídias sociais auxiliaram a compreender a mobilidade interna de 

um país, complementando dados referentes a movimentos sazonais de adaptação a 

mudanças ambientais184; a direcionar a ajuda humanitária com mais eficiência para o local 

que a necessita185 ou, ainda, identificar precocemente os estímulos ambientais que 

poderiam levar ao deslocamento através da análise de imagens de satélite186.  

Ainda sobre a coleta de fontes primárias, um projeto de pesquisa que apresentou 

uma abordagem comparativa e regional é o Migração, Ambiente e Mudança Climática: 

Evidências para Políticas (Migration, environment and climate change: Evidence for 

policy - MECLEP)187. Ele desenvolveu uma metodologia própria para realizar um estudo 

comparativo, quantitativo e qualitativo, entre seis países: República Dominicana, Haiti, 

Quênia, Papua Nova Guiné, República da Maurícia e Vietnã188. 

Abordagem semelhante também foi adotada no Projeto Mudanças Climáticas e 

Migração do Pacífico (Pacific Climate Change and Migration - PCCM)189, que efetuou 

estudo referente a todos os Estados Federados da Micronésia190, mas com foco específico 

em Kiribati, Tuvalu e Nauru191. A pesquisa desenvolveu trabalho de campo envolvendo 

                                                   
183O termo Big Data em Tecnologia da Informação pode ser definido como um grande volume de dados 

que possuem características distintas, provindos de diferentes fontes e gerados a cada segundo, que 

precisam ser processados e armazenados. 
184 LU, X. e outros. Unveiling hidden migration and mobility patterns in climate stressed regions: A 

longitudinal study of six million anonymous mobile phone users in Bangladesh. Global Environmental 

Change 38 (2016) 1–7. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.02.002>. Acesso em 

03 fev 2019 
185 LACZKO, F.; RANGO, M. Can Big Data help us achieve a “migration data revolution”?. Migration 

Policy Practice, Vol. IV, nº 2, abril-jun 2014, pp. 20-29. Disponível em: 

<http://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp16_24june2014.pdf>. Acesso em 3 fev 2019; GMG, 

2017. 
186 ISAACMAN, S. e outros. Climate change induced migrations from a cell phone perspective. 2017. 

Disponível em: < http://enriquefrias-

martinez.info/yahoo_site_admin/assets/docs/CLIMATE_1.81125143.pdf>. Acesso em 03 fev 2019 
187 Foi implementado pela OIM e seis parceiros de pesquisa no período de 2014 a 2017, e financiado pela 

União Europeia com o objetivo de identificar como a migração pode beneficiar estratégias de adaptação 

ao meio ambiente e às mudanças climáticas, a fim de desenvolver políticas neste sentido. 
188 MECLEP. Making mobility work for adaptation to environmental changes: results from the 

MECLEP global research. Geneva: IOM, 2017. Disponível em: 
<https://publications.iom.int/system/files/pdf/meclep_comparative_report.pdf#page=17>. Acesso em 03 

fev 2019. 
189 UNESCAP. Pacific climate change and migration Project. Disponível em: 

<https://www.unescap.org/subregional-office/pacific/pacific-climate-change-and-migration-project>. 

Acesso em 19 fev 2019. 
190 Kiribati, Nauru, Ilhas Marshall, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu e 

Vanuatu. 
191 O estudo foi desenvolvido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Comissão Econômica 

e Social para a Ásia e o Pacífico (UNESCAP) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(UNDP) no período de 2013 a 2016. O PCCM teve por visão tanto o aumento de proteção dos vulneráveis 
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pesquisas domiciliares, grupos focais e projeções dos fluxos futuros de migrantes na 

região. 

Com relação às fontes secundárias de dados e de pesquisa, há o Banco de Dados 

de Deslocamento Interno Global (Global Internal Displacement Database – GIDD), 

alimentado pelo IDMC192, que iniciou a estruturação de um projeto de ferramenta voltada 

para mapear o deslocamento transfronteiriço, o chamado Modelo Global de Risco de 

Deslocamento (Global Displacement Risk Model - GDRM)193. É também fonte 

secundária o projeto HELIX (High-End Climate Impacts and Extremes), que estuda os 

impactos do aquecimento global na vida humana e editou o relatório Groundswell: 

Preparing for Internal Climate Migration194. 

Ainda pode-se citar os estudos quantitativos e qualitativos desenvolvidos pela 

Universidade de Neuchatel, na Suíça195, reunidos na base de dados bibliográficos Climig, 

que reúne tanto documentos e artigos científicos de várias regiões do globo, quanto 

pesquisas específicas feitas pela Universidade sobre as Filipinas e o Caribe. A 

Universidade também é uma das colaboradoras do banco de dados da IOM, o Migration 

Data Portal196, que reúne informações sobre migrações e meio ambiente fornecidas por 

diferentes países e demais documentos publicados pela própria IOM. 

Verifica-se que há uma grande quantidade de informações sobre a migração 

ambiental, mas que se resumem a deslocamentos internos e estudos de casos qualitativos. 

O cômputo de dados quantitativos relativos às migrações internacionais depende da 

expansão de projetos ainda em estágios preliminares, como é o caso do que está sendo 

desenvolvido pelo IDMC. 

                                                   
à migração por mudanças climáticas, através de políticas nacionais e regionais específicas, quanto a 

facilitação da mobilidade laboral através de uma boa gestão. 
192Realiza a compilação e processamento de dados referentes ao deslocamento interno em contexto de 

desastres desde 2008 e disponibiliza os resultados divididos por eventos em sua base de dados on-line. Os 

resultados também são publicados anualmente no Relatório Global sobre Deslocamento (Global Report of 

Internal Displacement - GRID), que também inclui o deslocamento interno motivado por conflitos e 

violência. Para aprimorar as informações do GIDD, também está desenvolvendo metodologia apta a 

analisar evidências e projetar futuras ocorrências de deslocamento interno. http://www.internal-

displacement.org/database  
193 IDMC. Global Displacement Risk Model. Disponível em: <http://www.internal-
displacement.org/database/global-displacement-risk-model>. Acesso em 19 fev 2019. 
194 O relatório apresenta análise preditiva da distribuição da população da África Subsaariana, do Sul da 

Ásia e da América Latina no ano de 2050 se ausentes medidas de mitigação às mudanças climáticas. 

RIGAUD, K. et al. Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration. Washington: World Bank 

Group, 2018. Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461>. Acesso em: 

19 fev 2019. 
195 UNINE. Migration and climate change. Disponível em: 

<https://www.unine.ch/geographie/Migration_and_Climate_Change>. Acesso em 19 fev 2019. 
196 IOM. Migration data portal. Disponível em: 

<https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017>. Acesso em: 19 fev 2019. 

http://www.internal-displacement.org/database
http://www.internal-displacement.org/database
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461
https://www.unine.ch/geographie/Migration_and_Climate_Change
https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017
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Como já argumentado, a tutela dos migrantes ambientais depende não só da 

classificação deles como tal, que decorre da análise de suas motivações, mas também do 

destino que tomaram, para, enfim, encontrar os atores competentes às ações necessárias. 

 

3.2.2. Características do fluxo de migrantes ambientais 

 

Abordados os modos em que os dados são colhidos e processados, pode-se utilizar 

de tais informações para analisar o fluxo de migrantes ambientais existentes, 

especificamente com relação a uma questão: é possível encontrar dados suficientes que 

demonstrem a existência de um fluxo de migrantes ambientais transfronteiriços? 

Como já foi mencionado, há uma lacuna nos dados quantitativos existentes sobre 

migrações ambientais internacionais, o que impossibilita indicar numericamente a 

quantidade de pessoas que cruzam fronteiras por razões ambientais. Diferentemente, no 

que se refere às migrações ambientais internas, existem estatísticas que demonstram o 

comportamento do fluxo de IDPs motivados por desastres ambientais.  

Do total de deslocamentos internos ocorridos em 135 países e territórios no ano 

de 2017, o equivalente a 61% ocorreu por desastres ambientais, o que corresponde a 18.8 

milhões de pessoas. O sul da Ásia, o oeste da Ásia e do Pacífico e as Américas são as 

regiões que sempre têm alto risco de desastres, que, quando ocorrem, afetam-nas 

desproporcionalmente 197. 

Situações complexas de deslocamento, em que a região que passa por conflito 

também acaba por sofrer os efeitos de desastres ambientais, também são comuns. Um 

exemplo é o da Somália, país localizado no Chifre da África, que em 2017 multiplicou 

em três vezes o número de deslocados em comparação a 2016. Esse aumento no 

deslocamento interno pode ser relacionado à seca e consequente perda de meios de 

subsistência, o que também reforça os conflitos no país198. 

O GDRM considera que a mobilidade humana decorrente de desastres ocorre em 

sua maioria dentro dos Estados, entendendo que “a maioria das pessoas deslocadas por 

desastres permanece em seus países de origem, o que torna sua situação uma 

                                                   
197INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE (IDMC). Global report on internal 

displacement (GRID) 2018. Geneva, 2018. Disponível em: <http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf>. Acesso em 08 jun 2018. 
198 Loc.cit. 
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responsabilidade predominantemente nacional”199. Além disso, uma característica desses 

deslocamentos internos motivados por desastres é ser provisório e de curto prazo, mesmo 

quando há necessidade de reconstrução das moradias afetadas200. 

Apesar disso, há situações em que as IDPs permanecem em situação vulnerável 

por muito tempo após o evento natural motivador do deslocamento. É o caso do Haiti 

que, desde o terremoto de 2010 que motivou uma série de deslocamentos em massa, 

enfrenta ciclos de deslocamentos em razão da série de eventos que passaram a ocorrer 

desde então: de nove inundações significativas e pelo menos oito tempestades, estando 

entre os mais intensos os furacões Sandy (2012), o Matthew (2016) e o Maria e Irma 

(2017) 201. Atualmente, há uma limitação nas informações  

 

[...] sobre as pessoas que permanecem deslocadas muito tempo após o 
término das respostas humanitárias iniciais dificultam a elaboração de 

uma visão abrangente do deslocamento prolongado no Haiti, mas de 

acordo com a ONU cerca de 2,2 milhões de pessoas vulneráveis, ou 
cerca de 20% da população do país, ainda precisam de ajuda 

humanitária. É necessária ajuda para reduzir a insegurança alimentar, 

conter uma epidemia de cólera que já causou a perda de mais de 9.700 

vidas, apoiar os deslocados internos que ainda vivem em acampamentos 
e pessoas afetadas por desastres recentes em áreas urbanas e melhorar 

a preparação para desastres202. 

 

Foi no Haiti, em 2010203, logo depois de seu primeiro grande desastre ambiental, 

em que houve coleta de big data gerados por usuários de celulares. Os pesquisadores 

analisaram os dados fornecidos pelos cartões SIM dos celulares da maior empresa de 

telefonia do país, de modo a comparar a posição geográfica dos usuários antes e depois 

                                                   
199 Pode-se afirmar, inclusive, que com os dados atualmente existentes, esta é a única conclusão possível. 

INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE (IDMC).. Global disaster displacement risk. 

2017. Disponível em: < http://www.internal-

displacement.org/sites/default/files/publications/documents/201710-IDMC-Global-disaster-displacement-

risk.pdf>. Acesso em: 15 jan 2019. 
200 Loc.cit. 
201 INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE (IDMC). Global report on internal 

displacement (GRID) 2018. Geneva, 2018, p. 14. Disponível em: <http://www.internal-

displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-GRID.pdf>. Acesso em: 08 jun 2018. 
202 “Limited information about people who remain displaced long after initial humanitarian responses 

have ended makes it difficult to paint a comprehensive picture of protracted displacement in Haiti, but 

according to the UN around 2.2 million vulnerable people, or about per cent of the country’s population, 

are still in need of humanitarian assistance. Help is needed to reduce food insecurity, rein in a cholera 

epidemic that has claimed more than 9,700 lives, support IDPs still living in camps and people affected 

by recent disasters in urban areas, and improve disaster preparedness”. Loc.cit. 
203 BENGTSSON, L. e outros. Improved Response to Disasters and Outbreaks by Tracking Population 

Movements with Mobile Phone Network Data: A Post-Earthquake Geospatial Study in Haiti. 2011. 

PLOS Medicine 8. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001083>. Acesso em 03 fev 

2019. 
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do desastre. Também houve análise de big data no caso dos tufões que atingiram 

Bangladesh204, em que foram verificados dois conjuntos de dados de trajetórias de 

mobilidade individual de seis milhões de usuários de telefones celulares não 

identificados. 

Sofrem com o deslocamento interno, por muitas vezes prolongado, alguns dos 

Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (Small Island Developing States - 

SIDS) situados no Caribe e no Pacífico. Apesar de serem extremamente afetados por 

desastres ambientais, em razão da baixa densidade populacional e tamanho reduzido dos 

territórios, não alcançam números altos de deslocamento interno em comparação a outras 

regiões, o que não os destaca o suficiente perante as notícias internacionais205. 

Sobre os SIDS, o PCCM concluiu que muitos habitantes das ilhas, especialmente 

Kiribati, Tuvalu e Nauru, precisam de apoio para se adaptarem às mudanças climáticas, 

inclusive com relação à migração206. Estudos de casos realizados em 2017 pela 

UNESCAP preveem que, nessa região, a migração transfronteiriça resultante dos efeitos 

das mudanças climáticas poderá ocorrer por algumas situações específicas, que serão 

listadas a seguir. 

Primeiramente, o deslocamento interno poderá ocorrer pela necessidade de buscar 

meios de subsistência diversos. Neste caso, a migração aparentará ser econômica, mas, 

na verdade, será uma resposta aos efeitos das mudanças climáticas, especialmente em 

países dependentes da agricultura. Vê-se isso no estudo de caso realizado em Bangladesh, 

no ano de 2017, em razão de alterações na agricultura e aquicultura, que são base na 

subsistência na região, aponta que 60% das pessoas entrevistadas deslocaram-se 

internamente e, destes, aproximadamente 14% dos homens emigraram207. 

Também poderá ocorrer pela já mencionada perda integral de territórios, pois os 

SIDS serão afetados de forma desproporcional, já que, como é o caso das Maldivas, 

                                                   
204 LU, X. e outros. Unveiling hidden migration and mobility patterns in climate stressed regions: A 

longitudinal study of six million anonymous mobile phone users in Bangladesh. Global Environmental 

Change 38 (2016) 1–7. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.02.002>. Acesso em 

03 fev 2019. 
205 HAMZA, M.; KOCH, I.; PLEWA, M. Disaster-induced displacement in the Caribbean and the 

Pacific. In: ed. Marion Couldrey and Jenny Peebles. Latin America and the Caribbean. Building on a 

Tradition of Protection.  FMR online, nº 56, outubro de 2017. Disponível em: 

<https://www.fmreview.org/latinamerica-caribbean/hamza-koch-plewa >. Acesso em 26 mar 2019. 
206 UNESCAP. Climate Change and Migration Issues in the Pacific. Fiji: United Nations, 2014. 

Disponível em: <https://www.unescap.org/sites/default/files/Climate-Change-and-Migration-Issues-in-

the-Pacific.pdf>. Acesso em 19 fev 2019. 
207 Idem. Migration and climate change in Asia and the Pacific. Bankok: United Nations, 2017. 

Disponível em: <https://www.unescap.org/sites/default/files/GCMPREP_5E.PDF>. Acesso em 19 fev 

2019, p. 7. 
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Kiribati, Ilhas Marshal e Tuvalu, são compostos por atóis que estão poucos metros acima 

do nível do mar. Enquanto a migração laboral deverá aumentar em Fiji e Vanuatu, o 

governo de Kiribati desenvolve estratégias, que também envolvem a migração laboral ou, 

diferentemente, a realocação da população para os 20 km² de terra comprados em Fiji208. 

Os deslocados internos serão alvo de tráfico e contrabando de seres humanos, 

especialmente se forem famílias chefiadas por mulheres e crianças órfãs em razão do 

desastre. Há registro do aumento desses delitos após o tufão Haiyanm em 2013, nas 

Filipinas; em Bangladesh após o Ciclone Sidr, em 2007, e o Aila, em 2009; e no Camboja, 

em que migrantes afetados pela seca foram contrabandeados para a Tailândia 209. 

Situação que poderá implicar migração forçada é a ocorrência de desastres no país 

de origem enquanto um nacional estiver fora temporariamente. Isso ocorreu quando o 

furacão Matthew atingiu o Haiti em 2016 e os seus nacionais que estavam nos EUA 

receberam deste país permissão temporária de permanência após o desastre. Esse não foi 

um caso isolado, já que a Iniciativa Nansen “identificou pelo menos 50 países que nas 

últimas décadas receberam ou se abstiveram de retornar pessoas após desastres em seus 

países de origem210”.  

O contrário também pode ocorrer: imigrantes afetados pelo impacto de desastres 

ocorridos nos países em que atualmente estão. Eles poderão enfrentar problemas 

decorrentes de barreiras linguísticas, de irregularidade de migração ou de falta de 

documentos, como o passaporte, que limitam o acesso à proteção estatal.  

Em geral, o IDMC aponta que o deslocamento transfronteiriço seria resultado da 

somatória da extensão do dano e da vulnerabilidade da população afetada, forçando um 

deslocamento, inicialmente interno, a cruzar as fronteiras do Estado como mais um meio 

de adaptação. Mesmo assim, isso é uma projeção, já que  

 

os dados atuais e projetados sobre os deslocados internos que 

atravessam fronteiras por causa de desastres são limitados, dificultando 
a avaliação das implicações desses movimentos populacionais, mas é 

um tópico importante abordado na agenda de proteção da Iniciativa 

Nansen e na Plataforma sobre Deslocamento de Desastres, em que nas 

                                                   
208 UNESCAP. Migration and climate change in Asia and the Pacific. Bankok: United Nations, 2017. 

Disponível em: <https://www.unescap.org/sites/default/files/GCMPREP_5E.PDF>. Acesso em 19 fev 

2019, p. 8 
209 Loc.cit. 
210 THE NANSEN INITIATIVE. Agenda for the Protection of Cross-border Displaced Persons in the 

Context of Disasters and Climate Change. vol. 1. Genebra, 2015.  
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agendas globais de política e pesquisa estão sendo discutidas e 

integradas.211 

 

Cruzar fronteiras poderia ser, inclusive, acidental, principalmente em áreas em 

que não há uma demarcação muito clara do fim e do começo da soberania dos Estados. 

O órgão relata a existência de registros significantes de deslocamento nos países do Chifre 

da África212 entre os anos de 2010 a 2011 e 2015 a 2017, motivados principalmente pelo 

período intenso de seca que colaborou com uma crise alimentar: 

 
Cerca de 60.000 pastores e 127.000 cabeças de gado se mudaram de 

Turcana no Quênia para Uganda em abril de 2017, e cerca de 7.000 

pessoas passaram da Somália para a vizinha Etiópia e Quênia entre 
novembro de 2016 e 9 de maio de 2017. Movimentos transfronteiriços 

também podem ter ocorrido na região em resposta aos impactos das 

inundações e outros riscos de início súbito.213 

 

 Diante dos citados dados, torna-se imperiosa a discussão a respeito da adoção de medidas 

vinculantes para a tutela dessa espécie de migração, tendo em vista as características e 

peculiaridades já expostas e analisadas. 

 

 

 

                                                   
211 “As we have reported elsewhere, most people displaced by disasters remain within their home 

countries, which makes their plight a predominantly national responsibility.7 Their displacement also 

tends to be short-term. Even when housing is damaged or destroyed, people generally return to rebuild.8 

Depending, however, on the extent of the damage and the vulnerability of the affected population, IDPs 

may cross borders. Such movements may be intentional, or accidental when borders are porous and not 

clearly marked. Significant cross-border displacement was reported in the Greater Horn of Africa during 

food crises and famines that were driven at least in part by drought in 2010 and 2011 and again between 
2015 and 2017. The current and projected data on IDPs crossing borders because of disasters is limited, 

making it difficult to assess the implications of such population movements, but it is an important topic 

addressed in the Nansen Initiative’s protection agenda and the Platform on Disaster Displacement, at 

which regional and global policy and research agendas are being discussed and integrated.” 

(INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE (IDMC). Global disaster displacement 

risk. 2017. Disponível em: < http://www.internal-

displacement.org/sites/default/files/publications/documents/201710-IDMC-Global-disaster-displacement-

risk.pdf>. Acesso em: 15 jan 2019.). 
212 Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Somália, Sudão do Sul, Sudão e Uganda, acrescidos de Burundi, 

Ruanda e Tanzânia. 
213 “Around 60,000 pastoralists and 127,000 head of livestock moved from Turkana in Kenya into Uganda 

in April 2017, and around 7,000 people crossed from Somalia into neighbouring Ethiopia and Kenya 

between November 2016 and 9 May 2017.15 Crossborder movements may also have taken place in the 

region in response to the impacts of floods and other sudden-onset hazards” (UNISDR and IDMC (2017). 

Displacement in the Greater Horn of Africa: A Disaster Risk Reduction Perspective. Nairobi, Kenya: 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) and Internal Displacement Monitoring 

Centre (IDMC). Disponível em: <http://www.internal-

displacement.org/sites/default/files/publications/documents/201709-af-greater-horn-of-africa-drr.pdf>.  

Acesso em 16 jan 2019) 
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3.3. A tutela jurídica do migrante ambiental 

 

3.3.1 Obstáculos à adoção de instrumentos vinculantes para a tutela da migração 

ambiental internacional 

 

Como já mencionado, das múltiplas causas coercitivas que induzem o 

deslocamento humano, a única que poderá ensejar ao migrante a proteção do Direito 

Internacional é a perseguição, que, somada às causas especificadas em um conceito 

fechado e à extraterritorialidade, estabelece a base do instituto do refúgio.  

O texto atual da convenção de 51 é claro ao individualizar a motivação para o 

refúgio, o que também impede uma interpretação extensiva de perseguição. Outras 

especificidades relacionadas ao motivo da perseguição restringem ainda mais as situações 

que podem resultar na concessão de refúgio.  

As restrições existentes para a concessão do status de refugiado fazem com que o 

seu reconhecimento constitua um privilégio, pois é grande o número de indivíduos que 

não preenchem os requisitos constantes na norma internacional. Isso porque o Estado de 

asilo será aquele que reconhecerá a situação como apta para a concessão de refúgio e 

concessão do status de refugiado, pois o Estado de Origem falhou em sua obrigação de 

proteger o seu nacional de perseguição. 

Vale lembrar que o reconhecimento do status de refugiado já é considerado uma 

exceção, que privilegia apenas uma parcela daqueles que se encaixariam nos requisitos 

objetivos da Convenção de 51, mas que, em razão do filtro dos Estados, dificultam a 

análise de requisitos subjetivos através de uma interpretação restritiva, criando uma 

barreira política de acesso à proteção. 

A perseguição não pode ser caracterizada quando ocorre a degradação ambiental, 

pois está ausente a ação humana de um agente. O argumento de que o meio-ambiente 

pode atuar como agente perseguidor foi utilizado por uma família de Tuvalu, em junho 

de 2014, em pedido de refúgio realizado à Nova Zelândia. Utilizaram como base do 

requerimento os efeitos negativos das mudanças climáticas no Estado de Origem, mas a 

concessão do status de refugiado foi negada pela ausência do preenchimento de qualquer 

critério exigido pela Convenção de 1951. Apesar disso, a Nova Zelândia autorizou a 
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permanência da família, mas por motivos humanitários específicos às suas necessidades 

e não por motivos ambientais214. 

Diferentemente, a instrumentalização do meio ambiente para fins bélicos poderá 

ensejar a proteção do Regime dos Refugiados. Nesse caso, a motivação para o refúgio 

poderá ser configurada se o agente perseguidor provocar a degradação ambiental para 

atingir o seu objetivo, como, por exemplo, foi o caso do uso do desfolhante “agente 

laranja” por parte dos EUA, durante a guerra do Vietnã, e da drenagem dos pântanos da 

mesopotâmia para atingir dissidentes do regime de Saddam Hussein, na guerra do Iraque.  

Ainda sobre a degradação ambiental como meio de perseguição, dentro da 

perspectiva ampliada utilizada pela União Africana, em que se engloba ao rol de casos 

aptos à concessão de refúgio as “circunstâncias que causam grave perturbação à ordem 

pública”, há autores que sustentam a possibilidade de configuração do refúgio215.  

Há autores que sugerem a ampliação do Estatuto do Refugiado para incluir o 

refúgio por motivos ambientais, a fim de aproveitar a estrutura do ACNUR desenvolvida 

para lidar com refúgio, que dependeria de adaptação e aumento de destinação de verba e 

pessoal216. Como abordado no capítulo I, em sua seção sobre a sobrecarga do Regime dos 

Refugiados, muitos defendem a expansão conceitual através de novo Protocolo adicional 

ao Estatuto do Refugiado217 ou apenas de uma extensão pontual do mandato do 

ACNUR218. Há quem argumente que a perseguição seria apenas uma das manifestações 

do que verdadeiramente embasa o refúgio, que é a quebra do vínculo de confiança e 

proteção existente entre Estado e cidadão219.  Mesmo ciente dos entraves políticos que 

deveriam ser superados220, decorrentes da existência de interesse da comunidade 

                                                   
214 MCADAM, J. No “Climate Refugees” in New Zealand. Planet Policy Blog, 13 ago. Brookings 
Institution. Disponível em: <https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2014/08/13/no-climate-

refugees-in-new-zealand/>. Acesso em: 31 mar 2019. 
215 RAMOS, E.P. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. 2011. 

150 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito da USP. Universidade de São 

Paulo, São Paulo, p. 108. 
216 VIEIRA, A.C.; CAMPANA, J.C.; ELOI, D. Do refugiado ambiental. In: MENEZES, W. (Coord.). 

Estudos de Direito Internacional. Anais do 7o Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Curitiba: 

Juruá, 2009, p. 85, v. XVIII, p. 90. 
217 DURÃES, L.D. O direito internacional dos refugiados: análise crítica do conceito de “refugiado 

ambiental”. 2009. 171 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da UFMG. 

Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais. p 117-118. Disponível em 

<http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_PereiraLD_1.pdf> Acesso em 20 jun 2018. 
218 JUBILUT, L.L. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 169. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/wp-

content/uploads/2018/02/O-Direito-Internacional-dos-Refugiados-e-sua-Aplica%C3%A7%C3%A3o-no-

Ordenamento-Jur%C3%ADdico-Brasileiro.pdf> Acesso em 12 jun 2018 
219 SHACKNOVE, E.A. Who is a refugee?. Ethics, Chicago, v. 95, n. 2, p. 274-284, jan. 1985, p. 275. 

Disponível em <http://www.jstor.org/stable/2380340>. Acesso em 09 ago. 2018, p. 275. 
220 RAMOS, E.P. Climate Change, Disasters and Migration: Current Challenges to 
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internacional para a expansão de seus mandatos, apoiam a definição de novas categorias 

legais que aguardam proteção efetiva universal. 

Como também já indicado no primeiro capítulo, seção 1.3, esse posicionamento 

não é adotado nesta dissertação. A ampliação do alcance da Convenção de 51 para outras 

espécies de migrantes, como o ambiental, dificilmente ocorreria em razão da falta de 

interesse dos Estados. Igualmente, há inviabilidade política para a criação de convenção 

específica que caracterize o migrante ambiental. Nesse sentido, destaca-se na doutrina 

nacional a afirmação de Menezes: 

 

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 internacional221. 

 

A ideia de expansão do seu conceito de refugiado com vistas a abranger migrantes 

ambientais por desastres já foi trabalhada no âmbito da Declaração de Cartagena, mas 

conclui-se pela impossibilidade de fazê-lo, pois é evento sem causa ligada ao ser humano, 

ao contrário do que ocorre com os efeitos adversos da mudança climática, o que distingue 

da ideia de circunstância que afete seriamente a ordem pública222. 

Vale lembrar que, como já apontado no capítulo I, a Declaração de Cartagena, 

enquanto instrumento de soft law, influenciou a alteração das legislações internas dos 

Estados americanos, incluindo o Brasil, de modo a incluir sua perspectiva ampliada para 

o reconhecimento do status de refugiado em caso de grave e generalizada violação de 

direitos humanos. Apesar disso, mesmo havendo legislação com uma previsão mais 

abrangente que a universal, a subjetividade da causa de refúgio inspirada pela referida 

Declaração possibilita uma discricionariedade maior que a habitual na decisão estatal de 

conceder ou não o asilo.  

                                                   
International Law. In: RUPPEL, O. C.; ROSCHMANN, C.; RUPPEL-SCHLICHTING, K. Climate 

Change: International Law and Global Governance. Volume II: Policy, Diplomacy and Governance in a 

Changing Environment. Auflage: Nomos e-library, 2013, p. 739-756, p. 746. Disponível em: 

<https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845242774_739/climate-change-disasters-and-migration-

current-challenges-to-international-law?hitid=0&search-click>. Acesso em 24 mar 2019. 
221 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, v. XX, p. 152. 
222 ESPIELL, H.G.; PICADO, S.; LANZA, L.V. Principles and criteria for the protection of and 

assistance to central american refugees, returnees and displaced persons in latin america. 1989. 

Disponível em: <https://www.refworld.org/docid/4370ca8b4.html>. Acesso em 02 abr 2019. 
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No caso brasileiro, situação que a princípio poderia ser considerada como apta 

para preencher os requisitos específicos da legislação interna para a concessão de refúgio 

é a dos imigrantes Haitianos depois do terremoto de 2010. Apesar da causa maior ser um 

evento natural, a situação prévia de um país assolado pela pobreza, com um histórico de 

ditaduras e violência, além da corrupção governamental 223, contribuíra para a ausência 

de resiliência ao desastre, que tornou atraente para muitos a procura da mobilidade como 

resposta, já que a região contava com um consolidado fluxo migratório transfronteiriço 

que direcionou seu trajeto para o Estado brasileiro, que despontava no cenário 

internacional, dentre outros 224. 

Diante desse fluxo misto e da liberalidade que caberia ao Brasil, o refúgio poderia 

ser concedido aos haitianos, já que a constatação da existência de grave e generalizada 

violação aos Direitos Humanos da situação vivenciada por eles no Estado de Origem seria 

uma questão de interpretação. Apesar disso, o CONARE entendeu não ser caso para o 

reconhecimento do status de refugiado e, como alternativa, foi concedido um visto de 

residência por razões humanitárias pelo CNIg, como já mencionado no capítulo I.  

A inviabilidade política para uma proteção vinculante pode ser verificada nessa 

situação dos haitianos no Brasil, cujo status de refugiados não foi reconhecido, mesmo 

sendo possível fazê-lo com base na legislação interna. Esse posicionamento não só teve 

a pretensão evitar precedentes que poderiam ser aproveitados para futuros pedidos de 

refúgio de migrantes ambientais, indicando uma indisponibilidade de comprometimento, 

mas também demonstrou uma falta de disposição política para aceitar uma extensão do 

conceito da Convenção de 51225. 

Vale ressaltar que a vontade política do Estado brasileiro atuou não só para que o 

refúgio não fosse concedido, mas para resolver a situação desses imigrantes também de 

acordo com o interesse nacional. A motivação para a concessão do visto humanitário 

decorre de um conjunto de fundamentos políticos, que acabaram por atender a uma 

necessidade humanitária; a resposta não foi reflexo unicamente da solidariedade no 

                                                   
223 PINTO, S.R. Haiti: uma História de Emigração e Vulnerabilidades anteriores ao Terremoto de 2010 

In: refugiados ambientais. Roraima: UFRR, 2018. 854-855; RODRIGUES, V.M. A Migração de 

haitianos para o Brasil no contexto do terremoto de 2010 In: refugiados ambientais. Roraima: UFRR, 

2018. 
224 DUVAL, F.; CASTRO, M. C. G. de. Projeto: estudo sobre a imigração haitiana ao Brasil e diálogo 

bilateral. Belo Horizonte: Ministério do Trabalho e Emprego/Organização Internacional para 

Migrações/PUC-MINAS/Grupo de Estudos Distribuição Espacial da População, 2014. p. 59. 
225 RAMOS, E.P. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. 2011. 

150 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional) - Faculdade de Direito da USP. Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 
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contexto normativo226 para atender questões humanitárias, pois estas não seriam 

motivações suficientemente fortes para embasá-la, apesar de ser ideia alinhada com a 

narrativa utilizada pelo governo para justificar sua decisão227. 

Sob o ponto de vista político, há entendimento de que foi um modo de tentar 

favorecer ou, pelo menos, não prejudicar a imagem brasileira perante a comunidade 

internacional, objetivo que também tentou ser alcançado pela participação brasileira na 

Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), que consistia em 

barganha por um lugar no Conselho de Segurança da ONU. Ainda, a situação econômica 

interna da época também alimentou o interesse na força de trabalho fornecida pelos 

haitianos228. 

O caso da acolhida brasileira através de visto humanitário demonstra alguns 

aspectos importantes a serem considerados. Primeiro, que a proteção complementar, via 

diversa da do refúgio, que depende de autorização específica do Estado que pretende 

oferecer a acolhida, é um caminho que pode ser seguido para a proteção de migrantes não 

caracterizados. Segundo, que, havendo interesse do Estado no acolhimento, será 

encontrada uma alternativa para tanto, que poderá ser manifestada pela proteção 

complementar. 

Frise-se que há ciência de que Estados podem fazer uso de proteção complementar 

a fim de afastar o reconhecimento do status de refugiado229e reduzirem a proteção 

destinada ao imigrante. Isso acaba por ser comum em muitos países da Europa, mas não 

foi o caso brasileiro, em que foi um meio de alcançar uma acolhida. 

Sobre a questão da ampliação do conceito convencional, o próprio ACNUR não 

está de acordo com uma ampliação de seu mandato, uma consequência de eventual 

extensão do Estatuto dos Refugiados230, ou com a criação de uma nova Convenção sobre 

                                                   
226 PEREIRA, L.D.D. A Proteção Internacional Da Pessoa Humana, A Hospitalidade E Os 

Deslocamentos Forçados Por Mudanças Climáticas E Por Desastres Ambientais: O por vir no 

Direito Internacional dos Refugiados à Luz do Direito Internacional para a Humanidade. 2017. 436 f. 

Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da UFMG. Universidade Federal de Minas Gerais, 

Minas Gerais. p. 232. Disponível em 

<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-
ASUGJX/tese_doutorado_luciana_diniz_duraes_pereira.pdf?sequence=1> Acesso em: 20 jun 2018. 
227 Resolução Normativa 97 do CNIg. 
228 MENEZES, F.L. de. Imigração Haitiana para o Brasil após o Terremoto de Janeiro de 2010 e a 

Resposta Humanitária: Breve Reflexão acerca do Discurso do Governo Brasileiro. In:  Refugiados 

Ambientais. Roraima: UFRR, 2018, p. 880-901. 
229 ZETTER, R. More labels, fewers refugees: remaking refugee label in an era of globalization. Journal 

of Refugee Studies, v. 20, p. 172-192, 2007. 
230 UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Climate change, natural 

disasters and human displacement: a UNHCR perspective. 2009, p. 09. Disponível em: 

<http://www.unhcr.org/4901e81a4.pdf>. Acesso em 29 ago 2018. 
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a temática da migração ambiental, pois apoia “uma abordagem que enfoca a integração 

de práticas efetivas pelos Estados e organizações (sub-) regionais em seus próprios 

marcos e práticas normativas de acordo com suas situações e desafios específicos”231. 

Além disso, como também já argumentado no capítulo I, rever o estabelecido pelo 

Regime dos Refugiados de modo a abranger outros migrantes que não os que 

classicamente teriam direito ao reconhecimento do status de refugiado “não resolveria o 

problema, mas poderia, inversamente, minar o regime de proteção especial para os 

refugiados, conforme atualmente definido pela convenção”232. 

McAdam233 reforça o argumento de que a solução para os migrantes ambientais 

não é o hard law, abordando não só as consequências políticas que poderiam advir da 

tentativa de elaborar um jus cogens que regulamentasse a migração ambiental, mas 

também questionando se, pragmaticamente, um instrumento multilateral seria o caminho 

ideal para tratar da questão. Isso porque as normas vinculativas de DIP dependem de 

amplo consenso para a sua ratificação, implementação e aplicação dos Estados, para, a 

partir daí, começarem a gerar soluções concretas, característica na qual induz sopesar os 

prós e contras legais e políticos de seguir esse caminho234. Isso é uma característica 

própria do DIP e das relações internacionais, que, no caso da migração ambiental, pode 

não ser adequada: 

 

Em seu cerne está o objetivo de universalizar - criar normas que levem 
o "particular" a um nível de aplicabilidade geral e que tornem os direitos 

individuais "direitos humanos" ao mesmo tempo. O risco, claro, é que, 

se isso for feito sem suficientes compreensões ou previsões empíricas, 
chegaremos a um nível de generalidade que é muito vago e que não 

pode ser traduzido em políticas práticas e racionais e estruturas 

normativas235 

 

                                                   
231 UNHCR. UNHCR, The Environment & Climate Change: updated version. Geneva: UNHCR, 

2015.Disponível em <https://www.unhcr.org/540854f49#_ga=2.156548979.913544176.1553814024-

1818547606.1547501496>. Acesso em 02 abr 2019. 
232 FATIMA, R; WADUD, A.J.; COELHO, S. Human rights, climate change, environmental 

degradation and migration: a new paradigm. Issue of Brief. Bankok: IOM/Migration policy 

institute.2014. “would not solve the problem, but may conversely undermine the special protection 

regime for refugees as currently defined by the convention”. Disponível em: < 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/mpi_issue_no8_web.pdf>. Acesso em 31 mar 2019. 
233 MCADAM. Swimming against the tide:  why a climate change displacement treaty is not the answer. 

International journal of refugee law. 2011. Disponível em: 

<https://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/applicati

on/pdf/ijrl_cc_treaty.pdf>. Acesso em 28 jan 2019. 
234 Ibidem, p. 2. 
235 Ibidem, p. 25. 
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Entende-se, também, que um instrumento de hard law pode influenciar em uma 

distorção da propositura inicial, já que as tratativas entre os Estados podem resultar em 

negociações baseadas em barganhas e posições rígidas para defender os seus interesses. 

Assim, deve-se pensar se é interessante submeter a delicada questão da migração 

ambiental a um procedimento que resulte em proteção abaixo das necessidades mínimas 

do indivíduo, ao invés de escolher meios de multiplicar opções e adequá-las a cada caso 

concreto através de meios mais flexíveis dentro do contexto do DIP. 

Evidentemente, esse posicionamento não implica negar a utilidade de qualquer 

Tratado Internacional sobre a temática, mas pontuar que ele não é o meio mais eficiente 

e, ao contrário do pretendido, pode gerar inação frente à questão. Assim, propõe focar no 

desenvolvimento de uma multiplicidade de respostas com caráter imediato e de apoio a 

regramentos já existentes, de forma a garantir que as populações permaneçam ou migrem 

de forma segura e, se possível, planejada236.  

A inclusão do migrante ambiental internacional no DIP, mediante normas 

vinculantes, também não é interessante em razão do que indicam as evidências empíricas 

existentes. Com base em estudo de campo próprio, McAdam argumenta ser inadequado 

um tratado universal para abordar questões regionalmente específicas, que possuem 

características e necessidades muito próprias:  

 

O papel do 'movimento internacional' como resposta às mudanças 
climáticas é concebido de forma diferente em Tuvalu, Kiribati e 

Bangladesh devido às suas circunstâncias geográficas, demográficas, 

culturais e políticas particulares, e pode ser que respostas localizadas 
ou regionais sejam mais capazes de responder às suas necessidades. 

Tais abordagens podem levar em conta as características particulares da 

população afetada, determinar quem deve se mover, quando, de que 
forma e com que resultado237. 

 

Além disso, de acordo com a análise de dados feita em seção anterior, não há 

dados empíricos suficientes para embasar a construção de toda uma estrutura específica 

                                                   
236 As mudanças climáticas de início lento têm o benefício de possibilitar uma abordagem diferente, pois 
oportunizam o planejamento da resposta, o que não exige que haja previamente um instrumento que sirva 

para situações de emergência (MCADAM. Swimming against the tide:  why a climate change 

displacement treaty is not the answer. International journal of refugee law. 2011. p. 2. Disponível em: 

<https://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/applicati

on/pdf/ijrl_cc_treaty.pdf>. Acesso em 28 jan 2019.).  
237 “The role of ‘international movement’ as a response to climate change is conceived of differently in 

Tuvalu, Kiribati and Bangladesh because of their particular geographical, demographic, cultural and 

political circumstances, and it may be that localized or regional responses are better able to respond to 

their needs. Such approaches can take into account the particular features of the affected population, in 

determining who should move, when, in what fashion, and with what outcome” (Loc. cit., tradução livre). 
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para casos de migração ambiental a nível internacional. Isso porque os dados decorrem 

de amostras singulares e, por isso, não podem figurar como modelo para um todo: evita-

se um raciocínio indutivo e dá-se prioridade a um dedutivo. Seguindo esse pressuposto 

científico, não é possível afirmar que casos isolados são capazes de justificarem a regra 

geral, mesmo em caso de catástrofes como as mencionadas. 

Como alternativa à proteção direcionada aos refugiados da Convenção de 

Genebra, são atualmente levados em conta como possível solução meios alternativos de 

proteção aos migrantes que não preenchem os requisitos para a concessão de refúgio: 

  

ao invés de renegociar a Convenção de Genebra, o pensamento atual no 

ACNUR e do Conselho Norueguês de Refugiados (NRC) concentram-

se em saber se seria “menos arriscado”, mais fácil e mais rápido 
desenvolver alternativas nacionais ou regionais (europeias) de proteção 

para razões humanitárias ou ambientais de grande alcance, a fim de 

antecipar a possibilidade de migração climática fronteiriça ou 
interestatal. Os modelos americano, europeu e nórdico são ilustrativos 

desta abordagem238. 

Assim, há sugestões em que o foco inicial para o tratamento da questão da 

migração ambiental sejam os acordos bilaterais e regionais, que poderiam trazer 

resultados mais rápidos e eficazes a cada cenário particular, e, ainda, em instrumentos de 

soft law que possam complementar as estruturas dos Regimes relativos a Direitos 

Humanos239. A cooperação internacional é extremamente necessária para o 

enfrentamento da temática, pois “seria melhor alcançar as respostas concentrando-se nas 

obrigações de repartição de responsabilidades entre os estados, e sua responsabilidade 

para com a comunidade internacional como um todo240”.  

Ainda, podem ser listados outros pontos negativos de se defender que a questão 

seja regulada mediante expansão da Convenção de 51 ou mesmo através de um novo 

                                                   
238 “rather than renegotiating the Geneva Convention, current thinking at the 

UNHCR and Norwegian Refugee Council (NRC) focuses on whether it would be “less risky”, easier and 

faster to develop national or regional (European) protection alternatives for relatively wide-ranging 

humanitarian or environmental reasons in order to be able to anticipate crossborder or inter-State 

climate migration. The American, European and Nordic models are illustrative of this approach”. 

Documento apresentado pelo Escritório de Documentos do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados em cooperação com o Conselho Norueguês para os Refugiados, o Representante do 

Secretário-Geral para o Direitos dos Deslocados Internos e da Universidade das Nações Unidas à 6ª 

Sessão do Conselho Ad Hoc Grupo de Trabalho sobre Ação Cooperativa de Longo Prazo sob a 

Convenção (AWG-LCA 6) de 1 a 12 de Bona, o deslocamento forçado no contexto da mudança 

climática: desafios para os estados sob o direito internacional, Maio de 2009, 13 p 
239 MCADAM. Swimming against the tide:  why a climate change displacement treaty is not the answer. 

International journal of refugee law. 2011. p. 26-27. Disponível em: 

<https://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/applicati

on/pdf/ijrl_cc_treaty.pdf>. Acesso em 28 jan 2019. 
240 Loc. cit. 
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Tratado Internacional, além do fato das migrações ambientais ocorrerem em sua maioria 

dentro dos países e da falta de vontade política dos Estados, que pode arruinar a 

implementação e aplicação de um novo tratado ou, em caso de revisão da Convenção de 

51, já que uma “renegociação provavelmente resultaria em uma estrutura de proteção 

muito mais fraca, com menos proteção para todos - incluindo aqueles que atualmente 

protege”241. 

Diferentemente do que ocorre com os refugiados, que precisam escapar 

rapidamente da situação vivida, a maioria das migrações ocorrerão de forma gradual, 

especialmente nos casos em que a influência da mudança climática trouxer consequências 

a longo prazo. Situações de degradação ambiental lenta podem ser observadas na 

influência do aumento do nível do mar e a sua influência na submersão dos SIDS, que já 

estudam soluções para as futuras migrações, que ocorrerão progressivamente242. 

Além disso, apesar dos desastres e das mudanças climáticas serem poderosas 

influências para o deslocamento humano, este ocorrerá, de fato, em razão de um conjunto 

de fatores, como violações aos Direitos Humanos, pobreza e má governança. Apesar de 

importante delimitar o que seria a migração ambiental, reduzir o problema a isso, que é o 

que ocorreria em um Tratado, pode fazer com que as soluções alcançadas não sejam 

apropriadas por ignorar outros fatores importantes para a abordagem243.  

Por exemplo, em ilhas como Tuvalu e Kiribati, a emigração já é intensa por 

motivos profissionais e econômicos, e as consequências das mudanças climáticas, como 

é o caso da salinização das águas internas do país, somente acrescentam mais uma 

motivação aos seus cidadãos. Igualmente, situações de desastre ambiental não afetam 

tanto as populações em regiões em que a vulnerabilidade humana é uma questão que pode 

impedir, inclusive, que o deslocamento sirva como resposta. 

Ainda, essa multiplicidade de motivações que envolvem uma migração ambiental 

ressalta outros problemas tão ou mais graves, como a extrema pobreza, que acabam por 

levantar a dúvida da utilidade de se reconhecer um ou outro como apto a receber proteção. 

Isso, novamente, restringiria as possibilidades de soluções eficientes244. 

                                                   
241 “renegotiation would most likely result in a far weaker protection framework, with less protection for 

all – including those it currently protects” MCADAM, J. Seven reasons the UN Refugee Convention 

should not include 'climate refugees'. 06 JUN 2017. The Sydney morning Herald. Disponível em: 

<https://www.smh.com.au/opinion/seven-reasons-the-un-refugee-convention-should-not-include-climate-

refugees-20170606-gwl8b4.html>. Acesso em 03 abr 2019, tradução livre. 
242 Loc. cit. 
243 Loc. cit. 
244 Loc. cit. 
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Demonstrado que instrumentos de hard law são incapazes de lidar com a questão 

da migração ambiental, sejam eles o próprio Estatuto dos Refugiados ou outro Tratado 

sobre o tema, parte-se para a última seção do capítulo, que abordará as perspectivas 

existentes para a tutela do migrante ambiental. 

 

3.3.2 Perspectivas para o migrante ambiental 

 

A falta de dados contundentes que indiquem a existência de um fluxo 

internacional de migrantes ambientais, diferentemente do que ocorre com o deslocamento 

interno por causas ambientais, não provoca a conclusão de que as migrações ambientais 

internacionais não existem, mas sim que não é movimento de ocorrência universal. O 

problema está em dar à questão uma amplitude maior do que realmente ocorre de fato, 

pelo menos enquanto não houver informações que indiquem essa conclusão. 

Questiona-se, assim, a necessidade de criação de um instrumento internacional 

para lidar com uma situação em que não há uma certeza científica, do ponto de vista 

dedutivo, quanto à sua ocorrência universal.  

Como visto, há estudos de casos que apontam uma concentração de ocorrências 

em regiões específicas do globo. Esses dados, que indicam uma migração heterogênea e 

esparsa, implicam necessária individualização na atenção a cada caso, ao invés de adotar 

uma prática unificada para tratar de questão não uniforme.  

Ademais, esses estudos de casos relacionados às migrações ambientais 

internacionais, por assinalarem ocorrências concentradas em regiões pontuais do globo 

implicam em situações muito específicas, que podem não ocorrer fielmente em todo o 

globo; a falta de estudos comparativos também impede identificar pontos de contato ou 

de dissonância quanto às providências necessárias.  

Assim, reproduzir universalmente a proteção que uma região precisa pode não 

atender às necessidades de outros locais que também sofrem deslocamentos decorrentes 

de causas ambientais. Ademais, se não é uma necessidade universal, não há motivos para 

movimentar todo um intricado arcabouço jurídico-político do DIP. 

Partindo desse pressuposto, a migração ambiental internacional depende de 

maiores pesquisas para identificá-la e pontuar a sua ocorrência e abrangência, enquanto 

os deslocamentos internos por motivos ambientais devem ser reconhecidos e, assim, 

traçadas diretrizes para que estes migrantes recebam a tutela devida de seus Estados, que 
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poderão contar com o suporte decorrente de cooperação internacional em caso de 

constatada sua incapacidade em lidar sozinho com o problema. 

A cooperação internacional também é útil para a resolução de questões relativas à 

migração ambiental internacional. O GCM indica necessidades próprias do migrante 

ambiental e que os Estados signatários devem estar atentos a elas, que serão trabalhadas 

nas reuniões previstas pelo Pacto. Além disso, recorre à cooperação internacional a fim 

de criar uma força tarefa que possa identificar e desenvolver soluções para os migrantes 

que serão motivados pelas degradações ambientais ou desastres lentos, como é o caso de 

regiões que serão atingidas por secas ou pelo aumento do nível do mar. 

O regime internacional para os refugiados é produto de seu tempo, mas a categoria 

de pessoas que protege ainda persiste e utiliza-se de seus mecanismos de proteção, 

fazendo com que a questão dos refugiados por perseguição seja atual apesar disso. Assim, 

apesar de ser criação de 68 anos atrás, a questão não ficou no passado e aqueles que têm 

direito ao refúgio ainda persistem e necessitam de proteção. Não é argumento suficiente 

para uma redução de proteção o fato de os problemas com a migração forçada serem mais 

variados que à época da Convenção. 

Seguindo o parâmetro estabelecido pelo GCM, medidas preventivas de 

deslocamento interno podem refletir, inclusive, na prevenção de eventuais migrações 

transfronteiriças. Considerando que essas seriam mais uma resposta decorrente da 

vulnerabilidade da população atingida por desastres ambientais, tratar do deslocamento 

interno é medida de resposta que evita o seu agravamento. Assim, o reconhecimento e o 

aumento de atenção aos deslocados internos por motivos ambientais é necessário, bem 

como a construção de parâmetros melhores que os seus princípios orientadores. 

A legislação dos Estados deve ser aplicada em casos específicos, incluindo para 

garantir proteção aos cidadãos dos Pequenos Estados Insulares. A Convenção de 1954 

relativa ao status de apátrida e a Convenção de 1961 para a redução da apatridia poderão 

ser utilizadas potencialmente para prevenir que indivíduos afetados se tornem 

apátridas245. 

A legislação dos Estados deve ser aplicada em casos específicos, incluindo para 

garantir proteção aos cidadãos dos Pequenos Estados Insulares. A Convenção de 1954 

relativa ao status de apátrida e a Convenção de 1961 para a redução da apatridia poderão 

ser utilizadas potencialmente para prevenir que indivíduos afetados se tornem 

                                                   
245 IONESCO, D.; MOKHNACHEVA, D.; GEMENNE, F. The Atlas of Environmental Migration. 

Abingdon: Routledge, 2016, p. 107. 
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apátridas246. Apesar disso, reconhece-se a necessidade de medidas específicas que 

alcancem os afetados, prevenindo e reduzindo o estado de fragilidade que poderão atingi-

los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
246 IONESCO, D.; MOKHNACHEVA, D.; GEMENNE, F. The Atlas of Environmental Migration. 

Abingdon: Routledge, 2016, p. 107. 



CONCLUSÃO 

 

Este trabalho concentrou-se na análise das migrações forçadas por causas 

ambientais, incluindo as decorrentes das mudanças climáticas, com a finalidade de 

identificar as características desse migrante e, assim, identificar a tutela jurídica cabível. 

Isso porque não há caracterização específica voltada aos migrantes forçados por desastres 

ambientais e mudanças climáticas, mesmo ante a quantidade e vulnerabilidade deles, o 

que impossibilita indicar se o regramento a ser adotado deveria ser no âmbito 

internacional ou interno, já que em análise preliminar de dados encontrou-se somente 

informações relativas ao deslocamento interno por motivos ambientais. 

Dessa forma, utilizou-se a hipótese de que a migração forçada em razão de 

desastres ambientais e dos efeitos das mudanças climáticas seria movimento populacional 

que ocorre, a princípio, no âmbito interno dos Estados, devendo, assim, tais migrantes 

serem identificados como IDPs e, por ser um problema doméstico, seria administrado 

internamente pelos Estados. 

A temática tratada no trabalho levanta uma série de considerações, o que fez 

necessária a abordagem de diferentes aspectos a ela interligados. Assim, realizou-se 

análise da migração forçada, com foco na categoria que possui regramento jurídico 

internacional próprio, seguido do exame entre o nexo migração, meio ambiente e direitos 

humanos, e finalizando com o estudo dos movimentos migratórios ambientais em si, de 

modo a delimitar um conceito e identificar as prováveis perspectivas de tutela para esses 

migrantes. 

Em um primeiro momento, o texto destinou-se a analisar o tratamento dado pelo 

DIP à migração forçada, verificando-se que apenas conta com regramento vinculante 

aqueles motivados a cruzar fronteiras em razão de algumas espécies de perseguição. 

Assim, reservado a uma fatia do todo de migrantes forçados, a proteção que o Regime 

dos Refugiados oferece é voltada apenas àqueles que atendem aos requisitos objetivos 

por ele estabelecidos, mas que depreende de análise de enquadramento feita pelo Estado 

de Asilo, que embasam as suas decisões em seus interesses políticos, o que, não raro, 

constituem empecilhos para o reconhecimento do status de refugiado. 

Somada a um crescente nas solicitações de refúgio, a dificuldade na concessão 

deste indica uma fragilidade no alcance do sistema de proteção, que acaba por não abarcar 

aos que a tutela de fato se destina. Esta questão demonstra a importância de preservar o 

Regime dos Refugiados e gerir os problemas específicos de seu funcionamento, afastando 
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pretensões de inclusão de outras espécies de migrantes forçados sob a sua guarida, 

inclusive porque a falta de interesse político dos Estados indica uma indisponibilidade em 

consentir com alterações na Convenção de 51.  

Ainda, caso efetivamente ocorresse a ampliação conceitual, o resultado seria a 

sobrecarga do Regime dos Refugiados devido ao aumento exponencial do número de 

demandas, com a consequente redução de proteção dos refugiados originais, indivíduos 

que dependem de respaldo para a efetivação dos direitos a ele assegurados. Portanto, neste 

momento concluiu-se que a proteção aos demais migrantes forçados deveria ser projetada 

de maneira a não comprometer os bons frutos que o Regime dos Refugiados conseguiu 

alcançar desde o início do seu desenvolvimento.  

Após, seguiu-se para a análise do liame entre meio ambiente e migração, 

explorando o nexo existente entre eles, e focando nos direitos humanos afetados durante 

situações de migração ambiental por populações vulneráveis. Verificou-se que 

atualmente há uma certeza científica relacionada à influência de eventos ambientais e a 

migração populacional, sendo que esta não está reservada somente aos casos de desastres 

ambientais imediatos _ que atualmente são os maiores responsáveis por deslocamentos 

humanos, ficando à frente, inclusive, de conflitos _ mas também tende a ocorrer em 

situações de degradação ambiental decorrente dos efeitos de início lento decorrentes das 

mudanças climáticas.  

Mesmo sendo possível vinculá-los, a migração não será motivada unicamente por 

uma alteração ambiental, que será responsável por provocar ou agravar questões no 

âmbito econômico, social, cultural, civil ou político, ficando a mobilidade humana 

condicionada à capacidade de resiliência que possuem as populações afetadas; a 

indisponibilidade para a resposta dependerá da vulnerabilidade dos afetados, que, muitas 

vezes, não têm condições nem para migrarem. Verificou-se, assim, que a mobilidade 

humana por causas ambientais resulta em expor os indivíduos vulneráveis a situações 

prejudiciais ao gozo dos seus direitos humanos, o que justifica encontrar mecanismos que 

possam tutelar esses migrantes, mas fora da proteção tradicional do refúgio, como já 

mencionado anteriormente.  

Por fim, desenvolveu-se exame específico dos movimentos migratórios 

influenciados por motivos ambientais. Assim, analisou-se os problemas enfrentados para 

a sua conceituação, entendendo-se ser mais adequado fugir das expressões que 

relacionam esta à figura ao refúgio, para evitar confusões terminológicas com o instituto 

mencionado pela Convenção de 51, já que, como visto, não há intenção de propor 
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qualquer extensão conceitual. Além disso, a dificuldade de delimitação conceitual decorre 

da natureza mista que possui a migração por causas ambientais, o que influenciou na 

escolha da terminologia migrantes ambientais, internos ou internacionais, em razão da 

amplitude de sua definição. Apesar disso, no âmbito doméstico também é possível utilizar 

deslocados internos ambientais, já que a denominação deslocamento interno é utilizada 

para a mobilidade humana ocorrida dentro dos Estados. 

Superadas as questões conceituais, seguiu-se para a análise do fluxo de migrantes 

ambientais, para, assim, identificar o possível regramento jurídico. Deduzida pela análise 

dos dados empíricos disponíveis, as duas principais características dos trajetos seguidos 

pelos migrantes ambientais são: i) em sua grande maioria das migrações ambientais 

concentram-se dentro dos Estados; ii) as migrações ambientais transfronteiriças 

resumem-se a situações pontuais, já que ausentes dados quantitativos no sentido de serem 

universais. 

Dessa forma, com relação à tutela jurídica, conclui-se que há grande movimento 

de IDPs ambientais no âmbito doméstico que deve ser administrado, em regra, pela 

legislação e políticas públicas de cada Estado, e que as migrações ambientais 

transfronteiriças, por seu caráter pontual, devem ser geridas por instrumentos de tutela 

regionais ou bilaterais _ uma vez que a escolha de um Tratado de aplicação universal 

pode não só ser de difícil aprovação, como também não atender as necessidades 

específicas de cada um dos casos _, devendo-se ainda considerar mecanismos que os 

próprios Estados poderão desenvolver para o acolhimento, como é o caso do visto 

humanitário, além de considerar, também, a utilização da cooperação internacional e de 

eventuais mecanismos não vinculativos que invariavelmente serão desenvolvidos no 

âmbito do GCM. 
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