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1. RESUMO 

Este trabalho científico surgiu em razão de uma discussão acadêmica, 

envolvendo a situação precária dos haitianos que adentraram ao Brasil, em busca 

de ajuda e condições dignas de vida, principalmente a partir do ano de 2010, após 

seu país de origem ter sofrido sérios abalos ambientais, em razão da força destrutiva 

de terremotos. O fato é que o deslocamento internacional forçado de pessoas, por 

causas ambientais, não encontra resguardo em nenhum instrumento jurídico 

internacional de proteção, o que torna estas pessoas extremamente vulneráveis. Daí 

a importância do tema. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho científico apresentou os principais aspectos ligados à 

figura dos “refugiados ambientais”, notadamente (1) os critérios utilizados para a 

definição jurídica do referido termo, bem como (2) a ausência de um estatuto jurídico 

internacional de proteção aplicável a tais pessoas. 

De fato, são duas questões profundamente problemáticas, já que uma 

definição abrangente demais dificulta a própria criação de um estatuto jurídico 

internacional de proteção aplicável aos “refugiados ambientais”, o que torna tais 

pessoas extremamente vulneráveis e sujeitas a todo tipo de violações no país 

acolhedor, tal como a exploração econômica.  

 

3. OBJETIVOS 

Foram dois os objetivos deste trabalho: (1) propor uma definição 

coerente, do ponto de vista científico-metodológico, à expressão “refugiados 

ambientais”; (2) analisar se, ante a ausência de proteção jurídica internacional, estas 

pessoas são mais suscetíveis à vulnerabilidade.  

 

4. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho, foram utilizados os métodos dialético 

(para desconstruir e recompor a definição do termo “refugiados ambientais”), 

dedutivo (para comprovar a diferença entre a figura dos “refugiados ambientais” e a 

figura dos “refugiados” da Carta de Genebra) e fenomenológico (para se reconhecer 

que estas pessoas existem e que isso, por si só, já é razão suficiente para se buscar 

alguma forma de se protegê-las). 



5. ANÁLISE CRÍTICA DA DEFINIÇÃO DOS “REFUGIADOS AMBIENTAIS” 

 

5.1 Definição de Essam El-Hinnawi 

A primeira definição de “refugiados ambientais” foi elaborada por 

Essam El-Hinnawi, em 1985, no relatório intitulado “Environmental Refugees”, 

apresentado ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), pelo 

qual os “refugiados ambientais”: “são pessoas que foram forçadas a deixar o local 

que usualmente habitam, temporária ou permanentemente, em razão de um sério 

abalo ambiental (ocasionado por causas naturais ou humanas) capaz de prejudicar a 

sua existência e/ou seriamente afetar a sua qualidade de vida” (1985, p.04). Trata-se 

de uma definição pioneira, que teve o mérito de colocara questão em debate, sob os 

holofotes do direito internacional, mas isso não significa que está isenta de críticas. 

De fato, além de desconsiderar vários aspectos desta realidade, é abrangente 

demais, pois confunde as causas que dão origem a este fenômeno. 

 

5.1.1 Mérito  

Um dos elementos mais importantes da definição apresentada é o 

caráter “forçado” do deslocamento. Deslocamento forçado é sinônimo de 

deslocamento involuntário. A involuntariedade do deslocamento dos “refugiados 

ambientais”, além de ser elemento chave para caracterização deste fenômeno, pode 

tornar a comunidade internacional mais receptiva à criação de nova(s) forma(s) de 

proteção jurídica a esta(s) pessoa(s) deslocada(s). Com efeito, a resistência dos 

Estados soberanos na criação de uma regulamentação protetiva específica aos 

“refugiados ambientais” reside no receio de estarem abrindo as suas fronteiras 

internacionais a meros migrantes econômicos1. Isso porque, geralmente, a migração 

ambiental se apresenta como uma decisão econômica, principalmente daquelas 

pessoas que dependem diretamente, para sua sobrevivência, de um ambiente 

natural que já sofre um processo gradual de degradação (MAYER, 2011, p.47). 

Entretanto, pergunta-se: como enquadrar determinado deslocamento 

como involuntário? A resposta reside na causa do deslocamento, isto é, a causa 

deve ser de tamanha gravidade que, em razão do “sério abalo ambiental”, não resta 

outra alternativa às pessoas afetadas, senão deixarem o local afetado. 

                                                           
1
 Os migrantes econômicos são aqueles que, voluntariamente, deixam o seu país de origem para buscarem 

melhores condições de vida em outro país (PENTINAT, 2011, p.17). 



5.1.2 Críticas 

Em primeiro lugar, a definição apresentada desconsidera o aspecto 

territorial do deslocamento dos chamados “refugiados ambientais”, pois não 

diferencia as pessoas que se deslocam internamente, isto é, dentro do próprio 

Estado Nacional, daquelas pessoas que se deslocam para além das fronteiras 

internacionalmente reconhecidas de um Estado (CHARLEBOIS, 2009, p.02). 

Tal constatação tem implicações práticas importantes, já que, a 

princípio, o deslocamento interno é questão afeta ao direito interno de cada país, isto 

é, caberia ao próprio Estado Nacional editar seus próprios regramentos, ao passo 

que o deslocamento internacional é questão que deve ser discutida por toda 

comunidade internacional, pois a existência de uma regulação internacional de 

proteção implicaria em limitação da soberania dos Estados2. 

Em segundo lugar, a definição apresentada é abrangente demais, pois 

basta a ocorrência de um “sério abalo ambiental” para a caracterização dos 

“refugiados ambientais”. Não há um rigor no estabelecimento das causas deste 

fenômeno, pois tanto causas naturais, quanto causas humanas, podem gerar o 

“sério abalo ambiental” deflagrador do deslocamento. 

Demonstra-se, assim, uma confusão no que tange às causas deste 

fenômeno, já que diversas situações fáticas, que em nada se assemelham, podem 

ser rotuladas juridicamente da mesma forma. A título de exemplo, a doutrina lista as 

seguintes causas do fenômeno dos “refugiados ambientais”: os desastres naturais, 

os projetos humanos capazes de causar impactos no meio ambiente (tais como a 

construção de represas), acidentes industriais e repercussões ambientais derivadas 

de conflitos armados (PIGUET, 2008, p.04). 

Nota-se que as causas mencionadas são, na sua essência, 

substancialmente diferentes, estando ligadas, somente, pela possibilidade que cada 

uma tem de gerar um mesmo resultado, qual seja o “sério abalo ambiental”. Esta 

profusão de causas dificulta, em última análise, o desenvolvimento de um sistema 

eficiente de proteção aos “refugiados ambientais”, até mesmo porque muitas destas 

                                                           
2
 O deslocamento internacional desregrado é um problema que põe em cheque a própria soberania dos 

Estados, já que, ante a ausência de um estatuto jurídico de proteção, os “refugiados ambientais”, muitas vezes, 
instalam-se ilegalmente no país de acolhimento. Somos, então, confrontados com uma situação problemática 
de difícil solução: o conflito entre a soberania dos Estados e a proteção dos direitos fundamentais daqueles que 
se deslocam (CHARLEBOIS, p.01). Um estatuto jurídico de proteção viria privilegiar, justamente, os direitos 
fundamentais dos “refugiados ambientais”, em detrimento da soberania dos Estados. 



causas já são objeto de regulação internacional, conferindo-se proteção específica 

às pessoas que estão sujeitas aos seus efeitos3. 

 

5.2 Proposta 

Em primeiro lugar, importante ressaltar a importância de se restringir a 

definição dos “refugiados ambientais” aos deslocamentos internacionais, pois é a 

única situação sobre o qual, do ponto de vista da competência e legitimidade da 

intervenção da comunidade internacional, uma política internacional de regulação 

poderia validamente versar. 

Em segundo lugar, sabendo-se qual o resultado gerador do êxodo 

internacional (qual seja o “sério abalo ambiental”), faz-se necessária uma precisa 

delimitação de suas causas, por duas ordens de razões: (1) para que eventual 

regulação internacional não incida sobre situações reguladas por instrumentos 

internacionais já existentes; (2) para que a definição do fenômeno esteja 

perfeitamente harmonizada com seu caráter forçado4. O respeito a estes dois 

parâmetros evitaria (1) eventual conflito na aplicação de normas internacionais e (2) 

o surgimento da temida figura dos migrantes econômicos.  

Quais causas, então, poderiam preencher estas duas ordens de 

razões? Ora, ter-se-ia que buscar uma causa que: (1) ainda não é objeto de 

                                                           
3
 Somente a título de exemplo, os acidentes industriais, também chamados de catástrofes tecnológicas, 

possuem regime jurídico internacional próprio, estando disciplinados em alguns instrumentos de direito 
comunitário (Directivas Seveso), bem como em instrumentos de direito internacional geral e regional 
(Convenção de Genebra de 1954, sobre prevenção da poluição causada por petroleiros; Convenção de Londres 
de 1972, sobre proibição do alijamento de resíduos para o mar, e Convenção de Helsínquia de 1992, sobre 
efeitos transfronteiriços de acidentes industriais) (GOMES, 2012, p.14). Por sua vez, a destruição proposital do 
ambiente, em razão de conflitos armados, é qualificada como crime de guerra, segundo o artigo 8.2, “b”, do 
Estatuto da Corte Penal Internacional, de 17 de julho de 1998 (BORRÀS PENTINAT, 2006, p.101). Neste caso 
específico, por exemplo, o “sério abalo ambiental” é apenas uma das conseqüências do conflito armado. Com 
efeito, o deslocamento se dá, na verdade, em razão da guerra. Desta forma, tais pessoas gozam de proteção 
jurídica internacional, nos termos da Convenção da Organização das Nações Unidas sobre o Estatuto dos 
Refugiados, redigida em Genebra, em 1951, e do Protocolo Adicional de 1967. 
4
 Tomando-se, ainda, como exemplo, os acidentes industriais, constatou-se que estes fenômenos tiveram um 

impacto muito pequeno em relação às migrações, com exceção do desastre nuclear ocasionado em Chernobyl. 
A maioria dos acidentes resultou numa realocação breve e temporária das pessoas afetadas, sendo que 
somente alguns deles forçaram as pessoas a deixarem permanentemente suas casas (LONERGAN, 1998, p.11). 
Dessa forma, determinado acidente industrial, embora possa causar um “sério abalo ambiental”, não 
transforma, necessariamente, as pessoas afetadas em “refugiados ambientais”, pois, mesmo que houvesse 
algum estatuto jurídico de proteção aos “refugiados ambientais”: (1) os mecanismos de contenção dos efeitos 
de tais acidentes e de reparação do ambiente afetado já estão disciplinados em instrumentos internacionais 
próprios, de modo que a proteção das pessoas se faria no âmbito destes instrumentos; e (2) geralmente as 
pessoas, cujo ambiente foi afetado por um acidente industrial, não se deslocam para além das fronteiras 
internacionais, restringindo a solução da questão ao direito interno do país no qual o acidente foi causado. 



regulação internacional vinculativa (hard law5) e (2) seja capaz de causar o 

deslocamento forçado, ou involuntário, das pessoas afetadas, em razão de sua 

capacidade destrutiva do ambiente. 

Considerando-se tais características, podemos elencar, como causa do 

fenômeno dos “refugiados ambientais”, as catástrofes naturais. Catástrofe natural é 

um evento desencadeado pelas forças extremas da natureza, sendo, portanto, 

imprevisível e repentino, com poder de destruir o meio ambiente humano e natural6. 

São exemplos: terremotos, maremotos, furacões, erupções vulcânicas. 

As catástrofes naturais preenchem os requisitos mencionados 

anteriormente, pois: (1) não são reguladas internacionalmente por nenhum 

instrumento jurídico vinculativo de abrangência geral e (2) são capazes de gerar o 

deslocamento forçado, ou involuntário, das pessoas afetadas, em razão da 

destruição do ambiente pelo fenômeno extremo de origem natural.   

Ressalta-se que também são incluídas nesta definição as chamadas 

“catástrofes cumulativas”, cujos efeitos vão se avolumando até chegar ao nível 

catastrófico, muitas vezes pela incompetência/negligência humana na avaliação de 

risco e prevenção de agravamento, outras vezes pela impossibilidade de detecção 

do fator de risco antes de sua revelação exponencial (GOMES, 2012, p.19). O 

principal exemplo é o aquecimento global. 

De fato, hoje, há uma crescente aceitação, por parte da comunidade 

internacional, de que esta tem responsabilidade em relação aos efeitos localizados 

da mudança climática. Não é a toa que o fenômeno dos “refugiados ambientais” é 

mais aceito na literatura que trata das mudanças ambientais provocadas pelo 

aquecimento global7 (LEHMAN, 2009, p.07). 

                                                           
5
 O critério utilizado para definir “hard law” e “soft law” é, em regra, formal, pois baseado na compulsoriedade 

ou não compulsoriedade do instrumentono qual a norma está prevista (DUPUY, 1991, p.430). 
6
 Para um maior aprofundamento em relação ao conceito, características, instrumentos jurídicos de regulação 

internacional e demais questões ligadas instituto das catástrofes naturais, CF. TEBAR, Wellington Boigues 
Corbalan. A Dimensão Ecológica das Catástrofes Naturais. Relatório apresentado como requisito para 
aprovação na Disciplina de Direito Internacional e Europeu do Ambiente, referente à parte escolar do Mestrado 
em Ciências Jurídico-Ambientais, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 2013, 67p. 
7
 Um exemplo bem real desta realidade é a ameaça sofrida pelos Estados Insulares do pacífico, que estão em 

perigo de desaparecimento, em razão do aumento do nível do mar causado pelo aquecimento global. São 
exemplos destes Estados: Tuvalu, Kiribati, Maldivas, Malta, Seicheles, Ilhas Salomão e Tonga. A situação é tão 
séria que, conforme noticia Charlebois, os Estados de Tuvalu, Fiji, Kiribati e Tonga, negociaram, em 2001, um 
acordo com a Nova Zelândia, para que esta hospedasse um número de indivíduos afetados pelo fenômeno da 
mudança climática. O acordo, chamado de Categoria de Acesso do Pacífico (PAC), dá direito, a cada Estado 
signatário, a uma quota anual de cidadãos elegíveis para a cidadania da Nova Zelândia (2009, p.04). 



Portanto, “refugiados ambientais” são pessoas que, involuntariamente, 

cruzam as fronteiras internacionalmente reconhecidas de seu Estado de origem, de 

forma temporária ou permanente, em razão de um sério abalo ambiental, 

ocasionado pelas forças extremas da natureza, capazes de prejudicar a existência 

digna e/ou seriamente afetar a qualidade de vida destas pessoas8. 

 

6. É NECESSÁRIO UM ESTATUTO JURÍDICO DE PROTEÇÃO? 

Em decorrência da vulnerabilidade dos “refugiados ambientais” e da 

falta de um estatuto jurídico internacional que os proteja, os direitos fundamentais 

destas pessoas estão sendo violados. De fato, em muitos casos, são explorados 

economicamente no país acolhedor9. É por esta razão que, mesmo ante a lacuna 

normativa existente no direito internacional, alguma forma de proteção deve ser 

buscada. Com efeito, o fenômeno dos “refugiados ambientais” existe e, portanto, os 

problemas que dele advém devem ser resolvidos. A doutrina lista algumas 

propostas, tais como a aplicação: (1) do estatuto jurídico internacional dos 

refugiados; (2) dos instrumentos vinculativos gerais, regionais e locais, bem como 

diretrizes principiológicas, relativos aos deslocados internos10; (3) do estatuto jurídico 

internacional dos apátridas; (4) do institutodo asilo11, por razões ambientais; e (5) do 

instituto dos direitos humanos (PERTINAT, 2011, pp.25-40). A seguir, 

apresentaremos, brevemente, apenas duas propostas. 

 

6.1 O Estatuto dos Refugiados da Convenção de Genebra 

Segundo o artigo 1º, “A”, “2”, Convenção de Genebra de 1951, o termo 

refugiado se aplicará a qualquer pessoa que: “temendo ser perseguida por motivos 

de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora 

                                                           
8
 Nota-se que excluir a causalidade humana afasta, em parte, o decisionismo no que tange à migração, 

confirmando-se o caráter involuntário do deslocamento, pois este se dá em razão de fenômenos naturais 
imprevisíveis, que fogem à compreensão humana. Além disso, reforça o caráter “ambiental” deste fenômeno. 
9
 É o caso, por exemplo, dos haitianos que adentraram ilegalmente em território brasileiro e, recorrentemente, 

foram vítimas de aliciamento para trabalho escravo, conforme noticiado pela imprensa. Até o ano de 2012, 
estimou-se que mais de 5 mil haitianos entraram, em território brasileiro, pela fronteira amazônica, desde o 
terremoto que atingiu o país em 2010, sendo que muitos deles ainda estão em situação irregular (AGUADO; 
ZEFERINO, 2012, p.225). 
10

 Como exemplo de diretriz principiológicas, podemos citar os Princípios Orientadores relativos aos Deslocados 
Internos, de 1988. 
11

 O instituto do asilo é a proteção dada por um Estado, em seu território, a pessoa cuja vida ou liberdade se 
acha ameaçada pelas autoridades de seu país, acusada de haver violado a lei penal deste, ou, o que é mais 
freqüente, por tê-lo deixado para se livrar de perseguição política (CASELLA, 2011, p. 510). 



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 [...], não pode ou, devido ao 

referido temor, não quer voltar a ele”. 

A convenção de Genebra aponta quatro elementos definidores do 

termo “refugiado”: (1) um refugiado deve estar fora de seu país de origem; (2) o 

Estado de origem é incapaz de proporcionar proteção ou facilitar o retorno; (3) esta 

incapacidade é atribuída a uma causa inevitável que provoca o deslocamento; (4) 

esta causa gera um fundado temor de perseguição no refugiado e se baseia em 

razões de raça, nacionalidade, opinião política ou pelo fato de pertencer a um grupo 

social (PENTINAT, 2011, p.26). 

Conforme se vê, há, pelo menos, dois óbices para a aplicação da 

Convenção de Genebra aos “refugiados” ambientais. Em primeiro lugar, a menos 

que haja uma omissão intencional do Estado de origem em prestar ajuda no caso de 

ocorrência de um “sério abalo ambiental”, será muito difícil a caracterização de um 

“fundado temor de perseguição” (CHARLEBOIS, p.03). Em segundo lugar, as 

causas que permitem o reconhecimento do “refúgio” são taxativas, isto é, não se é 

permitido interpretar extensivamente o dispositivo. Desse modo, qualquer tentativa 

de qualificação dos “refugiados”, por causas alheias à Convenção de Genebra, será 

frustrada. Neste sentido, não é possível aplicar àquelas pessoas que se deslocam, 

de forma involuntária, de seu país de origem, por razões ambientais, o estatuto 

jurídico internacional dos refugiados12. Isso é particularmente verdadeiro, quando 

também se leva em consideração que as catástrofes naturais foram expressamente 

excluídas da definição dos “refugiados”, no momento da lavratura do texto da 

Convenção de Genebra (CHARLEBOIS, p.03). 

Tecnicamente, portanto, a expressão “refugiados ambientais” está 

incorreta, pois a definição do termo “refugiado”, cujos requisitos estão previstos na 

Convenção de Genebra, não abrange a causalidade ambiental. É por esta razão que 

alguns doutrinadores preferem utilizar outras nomenclaturas, tais como “migrantes 

ecológicos”, “deslocados ambientais”, dentre outras (PENTINAT, 2008, p.01). 
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 Tal afirmação também é verdadeira do ponto de vista do direito interno brasileiro. Com efeito, a Lei n.º 
9.474, de 22 de julho de 1997, que regulamenta o disposto no Estatuto dos Refugiados, define, em seu artigo 
1°, as pessoas que poderão ser reconhecidas como “refugiados”.  Tal diploma legislativo interno, assim como 
fez a Convenção de Genebra, também não faz referências ao fator ambiental como causa do deslocamento. 



Fica, então, a pergunta: mesmo diante dos problemas (jurídicos) 

apresentados, por qual razão se tenta reconhecer a aplicação da Convenção de 

Genebra aos deslocados ambientais?  A resposta é simples: segurança de que 

alguma proteção lhes será conferida. Com efeito, por mais problemática, do ponto 

de vista jurídico, que tal analogia possa parecer, o reconhecimento do “status” de 

“refugiado” aos deslocados ambientais permitira a estes beneficiarem-se de 

proteção legal, assistência sanitária, asilo e ajuda para regressarem ao Estado de 

origem quando as condições melhorassem (PENTINAT, 2011, p.27). 

 

6.2 A Teoria dos Direitos Humanos 

Ante a lacuna jurídica existente no Direito Internacional dos 

Refugiados, a proteção dos deslocados ambientais poderia advir da aplicação da 

teoria dos Direitos Humanos e dos princípios do Direito Internacional do Ambiente 

(PENTINAT, 2008, p.28). 

Com efeito, ante a ausência de um estatuto jurídico de proteção, resta 

apenas a estes indivíduos exigirem o respeito daqueles direitos inerentes a qualquer 

ser humano, que podem ser oponíveis contra qualquer um, em qualquer momento: 

os direitos humanos. Estes são divididos em gerações, ou, mais modernamente, em 

dimensões. Especialmente os direitos de 3ª dimensão foram constituídos visando-se 

a proteção do gênero humano, de forma a se ampliar os horizontes de proteção e 

emancipação dos cidadãos (ARAUJO, 2013, p. 160). É nesta dimensão que o direito 

ao ambiente passa a ter relevância. De fato, ao mesmo tempo em que a proteção e 

a promoção do ser humano passaram a ser um hino entoado em todo o mundo, a 

bandeira de proteção do ambiente foi hasteada em conjunto. Afinal, sem ambiente 

não há ser humano13. 

Portanto,considerando-se que o ambiente natural do país de origem 

não mais propicia a realização dos direitos humanos básicos das pessoas afetadas, 

deve o Estado acolhedor recepcionar, na medida do possível, tais pessoas e lhes 

oferecer condições dignas de permanência14 (temporária ou definitiva). 

                                                           
13

 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunida em Estocolmo, de 5 a 16 de 
junho de 1972, em seu primeiro item, proclama que os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o 
artificial, são essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, 
inclusive o direito à vida mesma. Fica estabelecida, então, a relação entre meio ambiente e direitos do homem. 
14

 No caso do ordenamento jurídico interno brasileiro, resta aplicar aos estrangeiros as normas da Constituição 
Cidadã de 1988, cujo principal fundamento é a dignidade da pessoa humana (art.1°, III). 



7. RESULTADOS  

Por questão de coerência científica e metodológica, restringiu-se a 

definição dos chamados “refugiados ambientais” às causas de origem meramente 

naturais, tais como as catástrofes naturais. Além disso, verificou-se que a ausência 

de proteção jurídica internacional às pessoas deslocadas por causas ambientais as 

torna vulneráveis. Para solucionar este problema, a proteção dos deslocados 

ambientais poderia advir: (1) da aplicação analógica de estatutos jurídicos 

internacionais já existentes, o que, muitas vezes, revela-se problemático; (2) da 

teoria dos direitos humanos; ou (3) mais satisfatoriamente, pela criação de um 

estatuto jurídico internacional próprio aplicável a estas pessoas. 

 

8. CONCLUSÃO 

Ficou demonstrado que a causalidade ambiental pode dar origem ao 

deslocamento internacional forçado de pessoas, criando-se um fenômeno jurídico 

internacional de difícil solução, posto que tais pessoas deslocadas, a princípio, não 

se enquadram em nenhum tipo de regulação internacional de proteção. Entretanto, 

em razão da vulnerabilidade dos deslocados ambientais, este fenômeno não deve 

ser ignorado pela comunidade internacional ou mesmo pelos Estados Soberanos, 

até mesmo porque estamos diante de situações cujos direitos humanos destas 

pessoas são violados.  
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