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RESUMO 

 

O presente guia tem como objetivo complementar os conteúdos abordados no Guia de Estudos 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) de 2022. Dessa forma, 

busca analisar a posição histórico-política de diversos países para que, priorizando um debate 

democrático, corrobore para a contribuição da ação mundial acerca dos refugiados ambientais 

e da elevação do nível dos oceanos. Dessa forma, baseou-se em um estudo multidisciplinar com 

metodologia hipotético-dedutiva, desfrutando de revisões bibliográficas que abarcam grande 

diversidade de artigos científicos, teses, dissertações, bem como fontes da internet. Com uma 

abordagem multidisciplinar, ressalta a importância da temática abordada, visando a 

disseminação de um conhecimento plural e agregador na temática dos direitos humanos e da 

proteção à natureza. 

Palavras-chave: Migrantes Climáticos. Elevação do Mar. Refúgio Ambiental. Direito dos 

Refugiados. Desastres Ambientais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Guia Anexo tem como principais objetivos a realização de um estudo 

individualizado sobre os impactos socioambientais, jurídico e político da migração ambiental e 

da elevação do nível dos mares em diversas nações. Para tanto, o tema central utilizado foi “As 

migrações forçadas decorrentes do aumento do nível dos oceanos e o reconhecimento do 

instituto do refúgio ambiental”, desenvolvido com base na realidade das 30 delegações 

selecionadas para compor o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.  

Ao longo do material, é possível inferir que as diferentes formas e sistemas de governo 

de cada nação influenciam no modo como elas irão tratar a problemática abordada. Ademais, é 

perceptível o quanto cada cultura atribui uma importância diferente à questão migratória e suas 

diferentes motivações, com influência tanto de aspectos históricos, como territoriais e 

econômicos.  

Nesse sentido, observa-se que os diferentes grupos que compõem a sociedade 

apresentam interesses divergentes no que concerne à discussão dos temas trabalhados neste 

documento. Dito isso, nota-se que, em todos os países trabalhados, a mobilidade humana é uma 

regra, e em muitos, a migração motivada por questões climáticas já é uma realidade.  

Nessa perspectiva, utilizou-se como material de pesquisa os dados fornecidos por 

organizações internacionais, além de reportagens, notícias e possíveis acordos internacionais 

relacionados às temáticas trabalhadas, os quais servirão de base para que o leitor construa a sua 

própria percepção geopolítica diante do cenário explanado. Tendo isso em vista, espera-se que 

ao final desta viagem pelo caminho das particularidades, seja possível também refletir sobre o 

que merece ser transformado, sem deixar de considerar as mais diversas conjunturas 

socioambientais, políticas e econômicas. 
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2 BLOCO AFRICANO 

        

O Bloco Africano é representado por três nações do continente: Nigéria, Seychelles e 

Somália. O continente é, junto à Ásia, um dos dois maiores focos de geração e, ao mesmo 

tempo, recepção de pessoas em situação de refúgio. Seja em decorrência da perseguição 

política, conflitos internos, invasões externas ou em decorrência de crises ambientais, cidadãos 

africanos são um dos grupos que mais se movimenta contra a própria vontade no mundo.  

 

2.1 NIGÉRIA 

 

A Nigéria, um país africano que fica localizado no Golfo da Guiné, é popularmente 

reconhecida enquanto uma nação populosa e urbanizada, abarcando inúmeros centros 

comerciais e industriais. Possui 923.768 km de extensão territorial e 853 km de sua costa é de 

caráter litorâneo. Outrossim, a república é comandada pelo presidente militar e autoritário 

Muhammadu Buhari, o qual designa o país por um viés voltado para a autossuficiência 

econômica, cidadania disciplinada e desenvolvimento nacional.12 

De acordo com a Agência Meteorológica da Nigéria, entre 1901 e 2005, a temperatura 

no país aumentou 1,1°C e a precipitação meteorológica diminuiu 81 mm, ocasionando inúmeros 

desastres como a invasão do deserto no território urbano, inundações costeiras, a diminuição do 

volume das águas superficiais, o deslocamento das populações nigerianas, a poluição das águas 

doces, infestações de mosquitos e a disseminação de doenças como tifoide, cólera e hepatite.34  

Ademais, a problemática das inundações gera um notório impacto econômico para o 

país, visto que cerca de 85% das 2.000 unidades industriais da nação estão localizadas na zona 

costeira, assim como a maioria das instalações de extração e exploração de petróleo. O Delta 

 
1 ALCALDE, Jesús Díez. Elections in Nigeria: buhari's victory and its challenges for the future. Analysis 

Document, Madrid, v. 1, n. 20, p. 1-17, abr. 2015. Disponível em: 

https://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA20-

2015_Nigeria_Elecciones_JDA_ENGLISH.pdf. Acesso em: 24 de mai. 2022. 
2 IBGE. Nigéria. 2020. Disponível em: https://paises.ibge.gov.br/#/dados/nigeria. Acesso em: 24 de mai. 2022. 
3 AKPODIOGAGA-A, Peter; ODJUGO, Ovuyovwiroye. General Overview of Climate Change Impacts in 

Nigeria. Journal Of Human Ecology, [S.L.], v. 29, n. 1, p. 47-55, jan. 2010. Kamla Raj Enterprises. 

http://dx.doi.org/10.1080/09709274.2010.11906248. Disponível em: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09709274.2010.11906248. Acesso em: 24 de mai.  2022. 
4 IDOWU, Adekunle Adedoyin et al. Impact of Climate Change in Nigeria. Iranica Journal Of Energy & 

Environment, Babol, v. 2, n. 2, p. 145-152, fev. 2011. Disponível em: https://oaji.net/articles/2015/1709-

1424871989.pdf. Acesso em: 24 de mai. 2022. 
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do Níger, por exemplo, representa mais de 90% das exportações da Nigéria e ganhos de petróleo 

em moeda estrangeira e encontra-se ameaçado pelo aumento constante dos índices oceânicos.5 

No que se refere ao deslocamento da população nigeriana, mais de 200 aldeias já foram 

abandonadas em virtude da perda de território pelo aumento dos anos, bem como cerca de 100 

aldeias encontram-se em risco de comprometimento. Dentre as áreas costeiras afetadas, 

destaca-se as regiões agricultáveis, nas quais mais de 32.000 agricultores são afetados 

anualmente em decorrência das inundações.6 

A cidade de Lagos, um destaque urbano-comercial e turístico do país, foi classificada 

como uma das 50 cidades mais expostas a níveis extremos do mar, e de acordo com as projeções 

científicas, 80% de sua população pode ser comprometida por inundações até a década de 2070. 

Ademais, de uma forma geral, é possível analisar a falta de infraestrutura nacional para o 

combate dos avanços dos níveis dos oceanos, qualificando o realocamento das populações 

como uma única solução viável no atual momento.7 

 

2.2 SEYCHELLES 

 

Um dos destinos mais procurados para o turismo, as ilhas Seychelles, ou República 

das Seychelles, é um arquipélago composto por mais de 100 ilhas, no meio do Oceano Índico 

Ocidental, próximo à costa leste da África, que se acredita ter sido intocado pelo homem até o 

final do século 18. Diante disso, é inegável que os estados insulares como Seychelles estão mais 

vulneráveis aos resultados catastróficos do colapso climático. Nesse sentido, em 2016, o ex-

secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, afirmou que pequenos países como 

Seychelles serviram como uma “lente de aumento” para questões que devem ser enfrentadas de 

forma coletiva, por todas as nações.8 

Sobre essa perspectiva, em virtude do aquecimento global, o mar tem se tornado cada 

vez mais quente e ácido, ocasionando destruição e branqueamento dos recifes de corais da 

 
5 FRENCH, Gregory T. et al. Sea-Level Rise and Nigeria: potential impacts and consequences. Journal Of 

Coastal Research, Fort Lauderdale, v. 1, n. 14, p. 224-242, jun. 1995. Disponível em: 

https://www.jstor.org/stable/25735710?seq=1. Acesso em: 24 de mai. 2022. 
6 IDOWU, Adekunle Adedoyin et al. Impact of Climate Change in Nigeria. Iranica Journal Of Energy & 

Environment, Babol, v. 2, n. 2, p. 145-152, fev. 2011. Disponível em: https://oaji.net/articles/2015/1709-

1424871989.pdf. Acesso em: 24 de mai. 2022. 
7 ADELEKAN, Ibidun O. Vulnerability of poor urban coastal communities to flooding in Lagos, 

Nigeria. Environment And Urbanization, [S.L.], v. 22, n. 2, p. 433-450, out. 2010. SAGE Publications. 

http://dx.doi.org/10.1177/0956247810380141. 
8 UN NEWS. In Seychelles, Ban calls for global action on climate change and easing humanitarian 

suffering. Disponível em: https://news.un.org/en/story/2016/05/528722-seychelles-ban-calls-global-action-

climate-change-and-easing-humanitarian. Acesso em: 28 de mai. 2022. 
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região, desencadeando um colapso de todo o ecossistema marinho que, por sua vez, prejudica 

a pesca e o ecoturismo local. Segundo Nora von Xylander, participante da ONG Marine 

Conservation Society Seychelles, “eles são basicamente uma barreira para as ondas antes de 

atingirem a terra. Portanto, se os recifes de coral desaparecerem, isso trará grandes problemas 

para ilhas como Seychelles em termos de erosão costeira, inundações e mudará completamente 

o aspecto das praias”.9 

Nesse contexto, a partir do relatório da Organização Internacional para as Migrações - 

OIM, entre os anos 2000 e 2012, 536 seychellenses receberam o status de refugiado em sete 

países diferentes. Porém, caso não ocorra uma articulação internacional, a tendência é de 

agravamento desse quadro, pois de acordo com o coordenador sênior do Programa de Meio 

Ambiente da ONU - UNEP Niklas Hagelberg: “já estamos olhando para algum aumento no 

nível do mar, com o derretimento do gelo polar e do permafrost mesmo se pararmos todas as 

emissões. Então, um cenário de inundações é algo cada vez mais provável”10.11 

A partir dessa perspectiva, desde a conferência de meio ambiente no Rio de Janeiro 

em 1992, o grupo de Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento - SIDS, o qual as ilhas 

Seychelles fazem parte12, tem debatido estratégias para pressionar países mais ricos e 

desenvolvidos para que cumpram com as metas climáticas, além da discussão de soluções 

conjuntas para as problemáticas supracitadas.13 

Nesse diapasão, o impacto mais intenso das mudanças climáticas no arquipélago serve 

como um lembrete da urgência em se cumprir compromissos ambientais e climáticos 

internacionalmente firmados, tendo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

 
9 EURONEWS. Seicheles: o paraíso ameaçado pelo aquecimento global. Disponível em: 

https://pt.euronews.com/2019/12/06/seicheles-o-paraiso-ameacado-pelo-aquecimento-global. Acesso em: 28 de 

mai. 2022. 
10 G1. Risco de desaparecimento e pedidos por vacinas: como pequenos países em ilhas assumiram 

protagonismo na ONU. Disponível em:  https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/10/03/risco-de-

desaparecimento-e-pedidos-por-vacinas-como-pequenos-paises-em-ilhas-assumiram-protagonismo-na-

onu.ghtml. Acesso em: 28 de mai. 2022. 
11 BORGEN MAGAZINE. A Currently Stable Situation: 10 Facts About Seychelles Refugees. Disponível 

em: https://www.borgenmagazine.com/10-facts-about-seychelles-refugees/. Acesso em: 28 de mai. 2022. 
12 As ilhas Seychelles também integram a Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS) - uma coligação de 

países insulares e de pequena costa que possui como objetivo a consolidação das vozes dos pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento para enfrentar as alterações climáticas globais. 
13 G1. Risco de desaparecimento e pedidos por vacinas: como pequenos países em ilhas assumiram 

protagonismo na ONU. Disponível em:  https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/10/03/risco-de-

desaparecimento-e-pedidos-por-vacinas-como-pequenos-paises-em-ilhas-assumiram-protagonismo-na-

onu.ghtml. Acesso em: 28 de mai. 2022. 



 

 

 
9 

(IPCC) alertado que “a destruição de corais de água quente e o aumento do nível do mar nas 

próximas décadas podem varrer os países insulares da face da Terra”.14 

 

2.3 SOMÁLIA 

 

Localizado na região denominada Corno de África, ou Chifre da África, a Somália é o 

país mais ao leste do Continente Africano. Boa parte de sua população adota um estilo de vida 

nômade e pratica agricultura e pecuária de subsistência. 15 

Apesar do sucesso em repelir invasões estrangeiras ao longo dos séculos, após 

bombardeios efetuados pelo Exército Britânico, principalmente em sua capital Mogadíscio, ao 

longo do ano de 1920, o país tornou-se um protetorado britânico. Ao longo do Século XX, o 

país passou do status de protetorado para uma administração militar implantada pelo Império 

Britânico e, somente em 1960, retomou sua independência.16 

 Em decorrência de uma guerra civil que se alastra desde meados da década de 1990, 

a infraestrutura física e econômica do país foi destroçada, e o Estado, de fato, exerce pouca 

influência no território, o qual está dividido em diversas esferas de influência, além de possuir 

duas regiões declaradamente independentes, a República da Somalilândia e o Estado da 

Somália de Puntlândia.17 A instabilidade política do país, por si só, gerou um número 

considerável de pessoas deslocadas. 

Para além dos deslocados em razão da guerra, desde 2019 o ACNUR vem alertando 

as autoridades internacionais para o crescente número de pessoas deslocadas no território 

somali em decorrência das mudanças climáticas. De acordo com o Alto Comissariado, as 

décadas de conflito e choques climáticos fez com que mais de 2,6 milhões de somalianos 

transformassem-se em deslocados internos.18 

Assim, vem-se notando ao longo dos últimos anos, principalmente em decorrência da 

diminuição no nível de violência no conflito entre o grupo Al-Shabab, ligado à Al-Qaeda, e o 

 
14 EURONEWS. Seicheles: o paraíso ameaçado pelo aquecimento global. Disponível em: 

https://pt.euronews.com/2019/12/06/seicheles-o-paraiso-ameacado-pelo-aquecimento-global. Acesso em: 28 de 

mai. 2022. 
15 DW. Somália. 2022. Disponível em: https://www.dw.com/pt-002/somália/t-19481435. Acesso em: 18 de mai. 

2022. 
16 Ibidem. 
17 LEWIS, Ioan M. et al. Somalia. Encyclopedia Britannica, Chicago, 2022. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Somalia. Acesso em: 17 de mai. 2022. 
18 UNHCR. UNHCR warns of growing climate-related displacement in Somalia. 2019. Disponível em: 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/6/5cf61d304/unhcr-warns-growing-climate-related-displacement-

somalia.html. Acesso em: 16 mai. 2022. 
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governo somali, uma diminuição na escala de deslocamentos relacionados à violência. No 

entanto, apesar disso, as dificuldades que surgiram em decorrência da crise climática, como as 

secas de proporções nunca antes vistas na zona rural do país, de onde vem boa parte do 

fornecimento de alimentos do país, bem como alagamentos em outras partes do território, 

fizeram com que o número de pessoas deslocadas por razões climáticas crescesse abruptamente 

durante o mesmo período.19 

Em decorrência disso, o governo somali vem implementando diversos campos de 

deslocados internos, principalmente na capital Mogadíscio e seus arredores. No entanto, essas 

pessoas são constantemente despejadas desse abrigo, sem aviso prévio ou tempo para que 

possam organizar seus pertences, e são obrigadas a relocar-se para locais mais distantes da 

cidade.20 

  

 
19 GOLDBAUM, Christina. Somalia’s climate change refugees: forced off their land by drought, rural families 

face a precarious existence in mogadishu. The New Humanitarian. Genebra, p. 1-1. fev. 2018. Disponível em: 

https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2018/02/21/somalia-s-climate-change-refugees. Acesso em: 16 de 

mai. 2022. 
20 Ibidem. 
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3 BLOCO AMERICANO 

 

O bloco que compete às Américas é representado nesse documento por oito países, 

incluindo países do Caribe, sendo estes: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Estados Unidos 

da América, Haiti, Jamaica e México. Apesar de possuírem uma das legislações internacionais 

mais robustas em matéria de Direito dos Refugiados, ainda não há – como não há no Direito 

Internacional como um todo – menção àqueles que migram em decorrência de questões 

ambientais. Além disso, a costa da América e as ilhas do Caribe estão entre os territórios que 

serão mais afetados pelo aumento do nível dos mares, conforme pesquisa realizada pela 

organização Climate Central.21 

 

3.1 ARGENTINA  

 

Localizada na América do Sul, a Argentina situa-se na porção mais meridional do 

subcontinente sul-americano, contando com uma área superficial de 2.796.427 km² e uma 

extensão litorânea de quase 5.000 km. Da sua população, 42% é urbanizada e sua principal 

fonte econômica advém da atividade agricultura e pecuária, ao passo de se qualificar como o 

maior exportador de produtos alimentares da América Latina.22 

O país, em sua generalidade, possui a qualidade de uma nação subdesenvolvida. De 

maneira estrutural, a instabilidade econômica, política e social, transformaram lentamente a 

Argentina em um foco de imigração, emigração e trânsito de pessoas.23 No âmbito político, sob 

um viés de centro-esquerda, o atual governo é liderado por Alberto Fernández, o qual defende 

o incentivo ao consumo e o industrialismo, ao passo que advoga em prol dos movimentos 

trabalhistas e dos direitos humanos.24  

Desde o século passado, o país já encarava a concretude dos impactos ambientais 

ocasionados pelas desmedidas ações antropogênicas. Nesse sentido, em consonância com o 

estudo publicado pelo Jornal de Pesquisa Coastal Education & Research Foundation, Inc. o 

 
21 CLIMATE CENTRAL. Coastal Risk Screening Tool. 2022. Disponível em: 

https://coastal.climatecentral.org. Acesso em: 25 de maio 2022. 
22 IBGE. Argentina. 2020. Disponível em: https://paises.ibge.gov.br/#/dados/argentina. Acesso em: 24 maio 

2022. 
23 DI TELLA, Torcuato S. História social da Argentina contemporânea. 2. ed. Brasília: Funag, 2017. 427 p. 

Disponível em: https://funag.gov.br/loja/download/1192-HISTORIA-SOCIAL-DA-

ARGENTINA_08_05_v.10.pdf. Acesso em: 23 maio 2022. 
24 O SUL. Saiba como surgiu o peronismo. É um movimento de esquerda ou de direita? 2019. Disponível 

em: https://www.osul.com.br/saiba-como-surgiu-o-peronismo-e-um-movimento-de-esquerda-ou-de-direita/. 

Acesso em: 23 de maio 2022. 
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aumento no nível no mar já se qualificava como um episódio alarmante, uma vez que, entre os 

anos de 1905 e 1992, ocorreu um avanço oceânico de +1,6 milímetros (± 0,1 mm/ano) na cidade 

de Buenos Aires; +1,4 milímetros (± 0,5 mm/ano) em Mar del Plata; +1,6 milímetros (± 0,2 

mm /ano) em Quequen; e +3,5 milímetros (± 0,1 mm/ano) para Puerto Madryn.25  

O aquecimento global no século atual ocasionou na Argentina dois principais fatores: 

o aumento das precipitações meteorológicas e o aumento mais acelerado dos níveis oceânicos. 

Tais eventos ocasionaram o comprometimento de inúmeros hectares de usos agrícolas nas 

províncias de La Pampa, San Luis, Córdoba, Chaco e Santiago del Estero. Já nas regiões andinas 

de Cuyo e Comahue, os fluxos dos principais rios passaram apresentar um nível negativo, cite-

se aqui os rios San Juan, Atuel, Negro, Limay, Neuquén e Colorado.26  

Não obstante, algumas regiões dos Andes já se encontram em déficit hídrico, 

ocasionando um grande agravante socioeconômico, ao passo que nas cidades costeiras e de 

planícies, ocorrem inúmeras inundações, destaque para as províncias de Buenos Aires, La 

Pampa, Santa Fé e Córdoba.27  

Embora seja comprovado que a maioria dos imigrantes climáticos se refugiam nas 

grandes metrópoles, como Buenos Aires, que recebe mais de 70% desse público28, de acordo 

com projeções do Climate Central, no ano 2100, cidades como Entre Ríos e a própria capital 

do país já citada, estão sujeitas a imensas inundações. Tal fenômeno ocorre em virtude do 

aumento dos níveis dos oceanos, ocasionados, por sua vez, pelo aumento das temperaturas 

globais que se projetam em até 4ºC.29 

 

3.2 BAHAMAS 

 

Diferentemente das ilhas insulares no Pacífico, Bahamas é um país formado por 

conjunto de ilhas no Oceano Atlântico. “1,5 grau para continuarmos vivos”, tal frase defendida 

 
25 CAMILLONI, Inés. Argentina y el cambio climático. Ciencia e Investigación, Buenos Aires, v. 5, n. 68, p. 5-

10, 2018. Disponível em: 

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/99889/CONICET_Digital_Nro.cfeefb3b-550b-4172-bbdc-

c39e534f7963_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Acesso em: 23 de mai. 2022. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 WARN, Elizabeth; ADAMO, Susana B. The Impact of Climate Change: migration and cities in south 

america. World Meteorological Organization. [S.I.], 2014. Disponível em: 

https://public.wmo.int/en/resources/bulletin/impact-of-climate-change-migration-and-cities-south-america. 

Acesso em: 23 mai. 2022. 
29 SURGING SEAS. Global Cities at Risk from Sea Level Rise: Google Earth Video. [S.I.]. Disponível em: 

https://sealevel.climatecentral.org/maps/google-earth-video-global-cities-at-risk-from-sea-level-rise. Acesso em: 

23 de mai. 2022. 
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pelos pequenos Estados Insulares faz alusão à necessidade de a temperatura do planeta ficar 

abaixo desse índice para que os efeitos arrasadores da mudança climática sejam 

limitados.30 Entretanto, por mais que a sociedade internacional se movimente para que o 

aquecimento global se limite a 1,5 e 2,0 graus centígrados, alguns países do Caribe, como as 

Bahamas, sofrerão as consequências da mesma forma. Tais países serão obrigados a 

implementar políticas e programas de readaptação.31 

Diante desse cenário nada promissor, o Fundo Multilateral de Investimentos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, juntamente com a organização sem fins lucrativos 

Caribsave, forneceram às Bahamas um fundo de 100 mil dólares. Tal pacote econômico abarca 

inúmeros projetos que visam diminuir esse impacto na região.32 A situação é agravada uma vez 

que o país é um dos territórios mais baixos do mundo, tal fato foi debatido e evidenciado pela 

Climate Central, pois a organização mostra que além de estudar a altura da elevação das águas, 

é necessário levar em consideração a altura dos territórios dos países, pois há regiões mais 

baixas que outras.33 

Um dado assustador é que mesmo que a altura do nível do mar suba apenas 1,5 metro, 

80% do território do país ficará submerso, ou seja, a terra agrícola ficará imprópria para 

plantações, será impossível praticar o turismo, a população será obrigada a se deslocar e 

inúmeros ecossistemas serão destruídos.34 

O país entra em estado de urgência cada vez mais, pois sua força econômica respalda-

se grande parte no turismo, sendo este praticado em regiões litorâneas do país que estão 

propensas a inundações. Tal força econômica baseada no turismo depende diretamente da 

proteção do ambiente, e com o aumento dos níveis do mar, inúmeros ecossistemas marinhos 

serão destruídos. Por fim, vale ressaltar que, a perda desse país, além de representar um enorme 

déficit na fauna e flora mundial, representaria também a perda de um dos destinos mais 

disputados e das mais belas praias paradisíacas. 

 

 
30 BROWN, Desmond. Bahamas constrói resiliência diante do aumento do nível do mar. Agência Envolverde 

Jornalismo. Nassau, p. 1-1. jun. 2015. Disponível em: https://envolverde.com.br/bahamas-constroi-resiliencia-

diante-do-aumento-do-nivel-do-mar/. Acesso em: 12 de mai. 2022. 
31 Ibidem. 
32 BROWN, Desmond. Bahamas constrói resiliência diante do aumento do nível do mar. Agência Envolverde 

Jornalismo. Nassau, p. 1-1. jun. 2015. Disponível em: https://envolverde.com.br/bahamas-constroi-resiliencia-

diante-do-aumento-do-nivel-do-mar/. Acesso em: 12 de  mai. 2022. 
33 Ibidem. 
34 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Mudanças climáticas preocupam Ilhas do Pacífico e Caribe. 2021. 

Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/146363-mudancas-climaticas-preocupam-ilhas-do-pacifico-e-caribe. 

Acesso em: 27 de mai.  2022.  
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3.3 BRASIL 

 

O Brasil, país de dimensões continentais e de forte influência na região sul-americana, 

vem perdendo seu posto de referência no que tange às pautas ambientais. Desde a ascensão da 

extrema direita no país, com a eleição de Jair Messias Bolsonaro (Partido Social Liberal (PSL), 

o governo passou a desmontar uma série de políticas e programas voltados à proteção e a 

preservação da fauna e flora nacionais. Nesse viés, o Supremo Tribunal Federal (STF), em 

atuação denominada de “pacote verde”, passou a analisar processos envolvendo violações de 

direitos de ordem ambiental, cabendo citar como exemplo a escalada de incêndios e 

desmatamentos na região amazônica.35 

Nesse sentido, é notório que a pauta ambiental deixou de ser uma prioridade a nível 

nacional para o país, tanto no âmbito interno, quanto a nível das preocupações internacionais 

sobre as mudanças climáticas e as catástrofes ambientais. Outrossim, urge observar que o país 

também se encontra em status menos receptivo quanto à imigração, registrando uma queda 

considerável no número de refugiados registrados no país. Segundo dados do Comitê Nacional 

para Refugiados (CONARE), a redução chegou a representar 83,3% do número de refugiados 

de forma comparativa entre os anos de 2022 e 2021.36 

Frise-se, ainda, o descompasso da legislação nacional e as demandas que assolam 

aqueles que migram forçadamente de seus países. O Brasil, seguindo as diretrizes da Convenção 

dos Refugiados de 1951, bem como do protocolo de 1967, passou a adotar normativas nacionais 

para versar sobre a questão, em especial a lei n° 9474/97, reconhecida como o Estatuto dos 

Refugiados. 

Apesar do referido estatuto contemplar três categorias centrais para análise da situação 

de refúgio, nenhuma delas abarca o conceito de refugiado ambiental, o que demonstra uma 

visão reducionista do país acerca da matéria e o não reconhecimento do instituto de maneira 

formalizada. Tal lacuna jurídica atingiu diretamente milhares de haitianos que buscaram apoio 

no Brasil após a catástrofe provocada por terremoto no ano de 2010, os quais não foram 

 
35 CARDIM, Maria Eduarda; PATRIOLINO, Luana. Atuação do governo Bolsonaro na pauta ambiental está 

sob a lupa do STF. 2022. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/04/4998852-

atuacao-do-governo-bolsonaro-na-pauta-ambiental-esta-sob-a-lupa-do-stf.html.  Acesso em: 25 de mai. 2022. 
36 TEIXEIRA, Nathalia; ALPACA, Nathalie Hanna. Brasil registra queda de 88,3% no número de refugiados 

entre 2020 e 2021. 2022. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil-registra-queda-de-88-3-

no-numero-de-refugiados-entre-2020-e-

2021/#:~:text=O%20Brasil%20registrou%20uma%20queda,e%20em%202021%2C%203.093%20refugiados.  

Acesso em: 25 de mai. 2022. 
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devidamente reconhecidos como refugiados ambientais e tiveram como devolutiva política de 

acolhimento pontual, ou seja, de não incentivo à permanência dos haitianos em solo brasileiro.37 

No que tange ao aumento do nível dos oceanos, de acordo com estudos produzidos 

pela ONG Climate Central, com o aumento do nível dos oceanos, o mar poderá invadir áreas 

que abrigam aproximadamente 10% da população do mundo todo após o aumento de 3ºC em 

relação às temperaturas atuais. Assim, em razão do Brasil possuir uma extensa faixa costeira, 

os efeitos das inundações e diminuição das faixas de areia nas praias já podem ser sentidos por 

diversas cidades litorâneas.38 

Para piorar a situação, segundo Paulo Artaxo, professor da USP, a partir de projeções 

extraídas do relatório do Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudança do Clima (IPCC), 

o Brasil será afetado em diversos aspectos: aumento da temperatura, redução de chuvas em 

regiões semiáridas, aumento do nível do mar, de eventos climáticos extremos e da 

vulnerabilidade das cidades.39 

O Brasil, portanto, encontra-se em situação de dupla afetação, seja como vítima direta 

das catástrofes ambientais provenientes, seja como receptor de diversos migrantes que vêm no 

país uma suposta figura receptiva e de amplas oportunidades para reconstruírem suas vidas.  Em 

ambos os cenários, o país não parece estar preparado para enfrentar a crise socioambiental 

decorrente dos novos fluxos migratórios.  

 

3.4 CANADÁ 

 

O segundo maior país do mundo em território curiosamente não está nem entre os 30 

maiores, quando se trata do tamanho de sua população. Apesar do número populacional escarço, 

o Canadá angariou a fama por ser um destino multicultural e acolhedor, com cerca de 1/5 de 

seus habitantes tendo nascido fora do país.40 Ainda assim, quando se trata da migração motivada 

por razões ambientais, são escarças as legislações ou políticas específicas. 

 
37 WAISBERG, Tatiana. Refugiados ambientais no Brasil: o caso dos Haitianos. 2015. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/40015/refugiados-ambientais-no-brasil-o-caso-dos-haitianos. 
38 SYNERGIA. Pesquisa simula em imagens e vídeos o impacto do aumento do nível do mar em cidades do 

Brasil e do mundo. 2021. Disponível em: https://www.synergiaconsultoria.com.br/fique-por-dentro/aumento-

do-nivel-do-

mar/#:~:text=Atualmente%2C%20o%20Serviço%20de%20Monitoramento,suscetível%20ao%20aumento%20da

s%20águas. Acesso em: 25 de mai. 2022. 
39 CLIMAINFO. IPCC: Brasil pode ter “refugiados climáticos” e prejuízos no agronegócio. 2021. Disponível 

em: https://climainfo.org.br/2021/08/11/ipcc-brasil-pode-ter-refugiados-climaticos-e-prejuizos-no-agronegocio/. 

Acesso em: 25 de mai. 2022. 
40 PISON, Gilles. The number and proportion of immigrants in the population: International 

comparisons. In: Population & Societies, v. 563. Paris: Institut National D'études Démographiques, 2019. 
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Em 2010, em visita a Bangladesh, a parlamentar canadense Maria Mina foi 

questionada se o Canadá receberia “refugiados climáticos” advindos do país, ao qual respondeu 

que não seria impossível, e que o “Canadá desenvolveria uma nova política migratória que 

chamasse atenção para a crise das mudanças climáticas”41. Doze anos depois, a fala da 

parlamentar segue distante da realidade. Ainda assim, as discussões em fóruns internacionais 

acerca da necessidade de adaptação das legislações internacionais para as especificidades dos 

fluxos migratórios ambientais vêm sendo fortalecidas.  

A Canadian Association of Refugee Lawyers42 emitiu recentemente um relatório que 

afirmou, categoricamente, que a degradação ambiental inevitavelmente acarretará o 

deslocamento internacional de migrantes climáticos, e esse fluxo de imigrantes atingirá o 

território canadense. Ainda, o relatório afirma que não é apenas uma obrigação moral, mas de 

interesse nacional, que o Canadá desenvolva uma resposta proativa e considerada, uma vez que 

não se vê uma facilitação na imigração dessas pessoas, e sim um recrudescimento das políticas 

migratórias nacionais.43 

Apesar disso, um grupo de pesquisadores vinculados às universidades Wilfrid Laurier 

University e University of Ottawa, ambas no estado de Ontário, vem desenvolvendo um projeto 

cujo objetivo é investigar sistematicamente como fatores ambientais como desmatamento, 

secas, poluição e o declínio ecológico em geral influenciam a migração internacional para o 

país. A pesquisa tem se dado de forma empírica e tem por objetivo elaborar recomendação para 

a adaptação da política migratória canadense e internacional.44 

 

3.5 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

A partir da utilização de dados via satélite, leitores de marégrafos e modelos climáticos 

do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), a Agência Nacional Oceânica 

e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, em inglês) publicou relatório afirmando que um 

aumento do nível do mar de 60 centímetros no litoral norte-americano entre 2020 e 2100 é 

 
41 Tradução aos nossos cuidados. THE DAILY STAR apud MURRAY, Sheila. Environmental Migrants and 

Canada’s Refugee Policy. Refuge: Canada's Journal on Refugees, Toronto, v. 27, n. 1, p. 89-102, 30 set. 2011. 
42 Associação Canadense de Advogados de Refugiados.  
43 HEISLER, Jay. Canada Braces for Prospect of Future Climate Refugees. Voa. Halifax, 2022. Disponível em: 

https://www.voanews.com/a/canada-braces-for-prospect-of-future-climate-refugees/6443121.html. Acesso em: 

16 de maio 2022. 
44 VERONIS, Luisa et al. Environmental Migration To Canada. 2015. Disponível em: 

https://www.environmentalmigrationtocanada.org/. Acesso em: 18 de mai. 2022. 
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“cada vez mais provável” – especificando, ainda, um aumento de 25 a 30 centímetros nos 

próximos 30 anos.45 

Nesse diapasão, até 2050, observa-se uma tendência de intensificação das chamadas 

inundações moderadas, que ao invés de ocorrerem a cada 2 a 5 anos, irão se suceder de forma 

frequente ao longo do ano. Em Miami, por exemplo, a mudança climática já faz parte da vida 

cotidiana, justamente ao se constatar que a Flórida, antigo pântano ligeiramente acima do nível 

do Atlântico, é o estado do país mais vulnerável às inundações, cada vez mais frequentes.46  

Em 2020, quando dois furacões de categoria 4 atingiram Honduras, Guatemala e El 

Salvador, diversos indivíduos seguiram em direção aos EUA, pois chuvas torrenciais e 

deslizamentos de terra fizeram com que perdessem suas casas, meios de subsistência e acesso 

à água potável. Já em 2021, após o assassinato do presidente do Haiti, um terremoto de 

magnitude 7,2 e uma tempestade tropical, mais de 10 mil haitianos foram para a fronteira dos 

EUA em Del Rio, Texas.47 48 

Nesse contexto, no que tange ao engajamento dos norte-americanos com as 

solicitações de refúgio ambiental, em setembro de 2021, a porta-voz do ACNUR, Shabia 

Mantoo, elogiou o anúncio realizado pelo presidente norte-americano Joe Biden, que pretende 

aumentar o número de refugiados reassentados no país, beneficiando 125 mil pessoas no 

próximo ano fiscal. Para ela, a proposta “reflete o compromisso do governo americano em 

garantir que os refugiados mais vulneráveis tenham a chance de reconstruir suas vidas em 

segurança”.49  

Entretanto, para o economista político e professor assistente de estudos africanos no 

Williams College, Keston K. Perry, os EUA contribuem para a perpetuação do problema “com 

suas crescentes emissões de combustíveis fósseis e porque não fornecem o financiamento 

 
45 G1. Nível do mar deve subir até 30 cm no litoral dos EUA antes de 2050. Disponível em: 

https://g1.globo.com/meio-ambiente/aquecimento-global/noticia/2022/02/16/nivel-do-mar-deve-subir-ate-30-

cm-no-litoral-dos-eua-antes-de-2050.ghtml. Acesso em: 29 de mai. 2022. 
46 DIPLOMATIQUE. Na Flórida, ricos não poderão mais viver com o pezinho na água. Disponível em: 

https://diplomatique.org.br/na-florida-ricos-nao-poderao-mais-viver-com-o-pezinho-na-agua/. Acesso em: 29 de  

mai. 2022. 
47 CNN BRASIL. Mudanças climáticas intensificam crise na fronteira dos EUA; situação deve piorar. 

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/mudancas-climaticas-intensificam-crise-na-fronteira-

dos-eua-situacao-deve-piorar/. Acesso em: 29 de mai. 2022. 
48 ZURICH. There could be 1.2 billion climate refugees by 2050. Here’s what you need to know. Disponível 

em: v. Acesso em: 29 de mai. 2022. 
49 UN NEWS. Acnur elogia plano dos Estados Unidos de reassentar 125 mil refugiados BR. Disponível 

em:  https://news.un.org/pt/story/2021/09/1764012. Acesso em: 29 de mai. 2022. 
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climático necessário para ajudar os países em desenvolvimento”, além de não estarem sendo 

responsabilizados, diante da maior emissão de gases de efeito estufa em todo o mundo.50  

Porém, em contraponto, no mês de novembro de 2021, o presidente Joe Biden divulgou 

o Relatório sobre o Impacto das Mudanças Climáticas na Migração, produzido pela Casa 

Branca, e pela primeira vez o governo dos EUA reconheceu oficialmente uma ligação entre as 

mudanças climáticas e a migração – diferentemente do negacionismo climático em tempos do 

governo de Donald Trump. Por fim, o relatório também afirma que a ajuda externa dos EUA e 

instituições financeiras internacionais é fundamental para ajudar comunidades vulneráveis a 

responder, preparar e adaptar-se aos riscos climáticos e migratórios.51 

 

3.6 HAITI 

 

Situado no coração da América do Norte, a república do Haiti é um país caribenho 

localizado no interior da ilha de Hispaniola. Em virtude do agravo histórico ocasionado pela 

colonização espanhola, a população do haitiana encontra-se vulnerável e subdesenvolvida, 

esforçando-se para manter a economia nacional contando com setor primário de serviços para 

a principal fonte econômica.52 Nesse sentido, a fome, o desemprego, a falta infraestrutura 

básica, a ausência de segurança pública e a crise política são somatórios para a situação de 

instabilidade econômico-social do país, qualificando-o como o país mais pobre das Américas.53 

Ademais, em virtude da sua localização sobre placas tectônicas e sobre uma região 

meteorológica instável, a nação se encontra em constante perigo de desastres naturais, como 

terremotos, tsunamis, chuvas tropicais, furacões e inundações. Nesse sentido, a ausência de 

infraestrutura, a instabilidade sociopolítica e os padrões de produção são fatores que 

corroboram para esses fenômenos se tornarem letais para a vida e o âmbito socioeconômico dos 

haitianos.54 

 
50 CNN. Climate change is intensifying the US border crisis. It will only get worse. Disponível em: 

https://edition.cnn.com/2021/09/26/us/climate-change-migration-border-haiti/index.html. Acesso em: 23 mai. 

2022. 
51 ZURICH. There could be 1.2 billion climate refugees by 2050. Here’s what you need to know. Disponível 

em: https://www.zurich.com/en/media/magazine/2022/there-could-be-1-2-billion-climate-refugees-by-2050-

here-s-what-you-need-to-know. Acesso em: 29 de mai. 2022. 
52 IBGE. Histórico: Haiti. Disponível em: https://paises.ibge.gov.br/#/dados/haiti. Acesso em: 29 mai. 2022. 
53 RAMÍREZ, Enrique Gómez. Haiti's political and humanitarian crisis. European Parliamentary Research 

Service, Estrasburgo, 2022. Disponível em: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/698866/EPRS_ATA(2022)698866_EN.pdf. 

Acesso em: 25 de mai. 2022. 
54 OLIVER-SMITH, Anthony. Haiti and the Historical Construction of Disasters. Nacla. Nova Iorque, 2010. 

Disponível em: https://nacla.org/article/haiti-and-historical-construction-disasters. Acesso em: 25 de mai. 2022. 
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No que se refere ao avanço dos oceanos na costa do país, desde 1900 pesquisas 

científicas acompanham que os níveis oceânicos subiram mais de 22cm, em virtude do aumento 

das temperaturas atmosféricas. Nesse sentido, a elevação do nível do mar e a maior frequência 

de chuvas ocasionam a introdução de água salgada nas áreas costeiras, fator que impede os 

agricultores de cultivar suas terras.55 Ademais, desde o início do século passado, 44% das praias 

urbanas do Haiti sofreram inundações permanentes.56 

Não obstante, a população haitiana se encontra majoritariamente vulnerável diante de 

tais ocorrências climáticas, muitas vezes sendo forçada a se deslocar, internamente ou para 

outros países, em virtude das perdas de terras habitáveis.57 Sob essa ótica, milhares de haitianos 

procuram refugiar-se em países com uma melhor infraestrutura e oportunidade de mudança de 

vida, a exemplo do México e dos EUA. Todavia, deve-se ressaltar que, diante dessas situações, 

os países de recepção, por vezes, ou não estão preparados para receber inúmeros refugiados 

vulneráveis em seu território ou, cruelmente, são irredutíveis e recusam-se a dar assistência à 

população haitiana, promovendo ações anti-imigrantistas.58 

 

3.7 JAMAICA 

 

A Jamaica é uma ilha localizada na América Central, não por mera coincidência: seu 

nome vem da expressão indígena “Xamaica” que tem por significado “terra das águas”. A Ilha 

é banhada pelo mar caribenho e é a terceira maior da região.59 Atualmente, o país é membro da 

Aliança dos Estados das Pequenas Ilhas (AOSIS), instituto responsável, conforme sua própria 

definição, por “representar os interesses das 39 pequenas ilhas e estados em desenvolvimento 

 
55 CHARLES, Ralph et al. A vulnerabilidade do Haiti frente à variabilidade climática. Revista de Geografia, 

Juiz de Fora, v. 10, n. 1, p. 40-59, 2020. 
56 Simpson, M. C., et al. Quantification and Magnitude 

of Losses and Damages Resulting from the Impacts of Climate Change: Modelling the 

Transformational Impacts and Costs of Sea Level Rise in the Caribbean. Bridgetown:  United Nations 

Development Programme (UNDP), 2010. Disponível em: https://www.uncclearn.org/wp-

content/uploads/library/undp88.pdf. Acesso em: 25 de mai. 2022. 
57 DORAN, Amanda A. Where Should Haitians Go-Why Environmental Refugees are up the Creek without a 

Paddle. Vill. Envtl. LJ, v. 22, p. 117, 2011. 
58 CLIMATE REFUGEES. Haitian Migrant Treatment Just The Latest Sign US Is Woefully Unprepared 

For Climate Migration. Disponível em: https://www.climate-refugees.org/spotlight/haiti. Acesso em: 29 de  

mai. 2022. 
59 MUNDO EDUCAÇÃO. Jamaica. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/jamaica.htm. 

Acesso em 21 de mai. 2022. 
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costeiro em mudanças climáticas internacionais, negociações e processos de desenvolvimento 

sustentável”.60 

Em decorrência da sua localização geográfica, a ilha é constantemente assolada por 

desastres ambientais, em especial por terremotos e tsunamis. A exemplo disso, cabe citar o 

terremoto de 12 de janeiro de 2010, conhecido mundialmente por ter devastado o Haiti, mas 

que também gerou destruição na República Dominicana, Cuba, Bahamas e Jamaica.61 Mais 

recentemente, no ano de 2020, um terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter foi detectado 

nas imediações das ilhas de Cuba e Jamaica, provocando alerta local de tsunamis.62 

Não obstante, a partir da aferição do Índice de Vulnerabilidade Prevalente (IVP), o 

qual “mede as condições de vulnerabilidade predominantes de um país avaliando a exposição 

da atividade humana e econômica em áreas sujeitas a desastres, bem como a capacidade de 

absorver os impactos dos mesmos”, a Jamaica encontra-se como um dos países com o nível 

mais alto de vulnerabilidade da América Latina.63 

Tais fatos expostos, resta evidente que a Jamaica já é um dos países que encontra em 

âmago a problemática do refúgio ambiental, não só pelo aspecto dos desastres de ordem 

ecológica que assolam seu território, mas também pelas frágeis condições socioeconômicas. 

 

3.8 MÉXICO 

 

Situado entre os Estados Unidos e a América Central, o México é um país que abarca 

1.964.000 km² de área territorial e 9.330 km de extensão litorânea. Sua população é cerca de 

80% urbanizada e o país divide sua economia entre os setores industriais, agropecuários, 

mineradores e turísticos.64 Ademais, a nação encontra-se atualmente regida pelo viés populista 
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pragmático de Andrés Manuel López Obrador, que traz ao país uma governança voltada para o 

reformismo, justiça social, combate à desigualdade e à corrupção e segurança pública.65 

O país conta com uma vasta população costeira e possui grande parte do seu turismo 

concentrado nas regiões litorâneas. Todavia, é notório que, ao longo dos anos, toda a 

infraestrutura costeira mexicana tem sido comprometida pelo avanço dos oceanos. O nível 

médio do mar aumentou 20 cm entre 1901 e 2018, com uma média anual de 1,3 mm entre 1901 

e 1971, aumentando para 1,9 mm entre 1971 e 2006 e 3,7 mm entre 2006 e 2018.66 

A Península de Yucatán, no México e no Caribe, referência de turismo e comercial da 

região, o aumento do nível do mar coloca esta região populacional e sua indústria turística em 

risco. Até o ano de 2100, os cientistas estimam que um aumento global do nível do mar de 2,6 

pés (80 centímetros) é provável – e que até 6,6 pés (2 metros) é possível. Ademais, cite-se aqui 

outras imensas cidades, como as que estão presentes no estado de Quintana Roo (Cancun, 

Tulum, Praia de Carmen, etc) e na região do Riviera Maya, que já encontram-se sofrendo as 

inundações ocasionadas pelo aumento das temperaturas.67 

Ademais, o principal alvo desses episódios são as instalações costeiras e as praias 

populares mexicanas, nas quais o comércio e turismo ganha foco em prol da subsistência dos 

moradores e da manutenção da economia local.  Diante desse cenário, nas últimas duas décadas, 

uma costa de 700 milhas de Quintana Roo foi erodida a uma taxa de 1,2 metro por ano, com 

algumas partes perdendo até 4,9 metros por ano, de acordo com o Ministério do Turismo do 

México.68 

Nesse sentido, em decorrência de projeções científicas, analisa-se que a elevação do 

nível do mar causada pela crise climática pode chegar a 40 centímetros até 2050, de acordo com 

a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), o que poderá ocasionar um intervalo 
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entre 4 e 20 metros de praia perdidos e um impacto de perdas geográficas de regiões mexicanas 

em suas totalidades.69 
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4 BLOCO ASIÁTICO 

 

O Bloco que representa a Ásia é composto por sete nações do continente: China, Índia, 

Indonésia, Iraque, Japão, Maldivas e Síria. Os países do continente asiático estão entre os mais 

ameaçados, juntamente às ilhas da Oceania, pela elevação do nível do mar. Talvez por isso, 

muitos Estados do continente têm uma discussão mais aprofundada sobre a questão da migração 

climática e vêm investindo em relatórios relativos ao assunto. Embora haja avanços na 

conquista de algumas políticas de apoio, o tópico, como no cenário internacional, ainda está 

longe de atingir a o local de urgência necessário.  

 

4.1 CHINA 

 

O maior país do mundo, tratando-se de números populacionais, é também o país com, 

talvez, o programa mais bem estruturado em migrações climáticas. Com 1,4 bilhão de 

habitantes e uma extensão territorial de 9,5 milhões de quilômetros quadrados, a China é o líder 

absoluto do continente asiático. Desde 1949, com o fim de um sucessivo período de guerras 

civis, o país é governado pelo Partido Comunista Chinês (PCCh).70 

O programa chinês de “migração ecológica” funciona há décadas e tem por objetivo 

relocar populações por motivos ambientais. Historicamente, tem funcionado de modo a 

despovoar áreas onde o solo foi degradado por agricultura excessiva, ou para a construção de 

barragens. Recentemente, no entanto, de forma crescente, residentes de vilas e cidades afetadas 

por secas, desertificação e mudanças climáticas também têm sido deslocados.71 

Essa experiência pode ser um exemplo no reconhecimento e proteção de pessoas que 

migram por razões ecológicas, uma vez que a China está na vanguarda desse assunto, ainda 

pouco trabalhado internamente nos países. Apesar disso, a solução encontrada ainda é passível 

de críticas, uma vez que pesquisas realizadas em locais de reassentamento ecológico mostram 

que barreiras culturais e linguística ainda representam obstáculos para a integração. Três-
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quartos dos entrevistados afirmam ter perdido suas redes de apoio, pois residentes de pequenas 

vilas, com laços históricos, foram realocados para diferentes assentamentos.72 

Para além disso, em 2021 o governo chinês verificou um aumento recorde no nível do 

mar, de 84 milímetros. Tal aumento pode vir a prejudicar os ecossistemas costeiros e aumentar 

o risco de inundações em cidades litorâneas. As cidades da costa leste do território estão fazendo 

planos de contingência contra a elevação do nível do mar, com projetos de construção de novos 

túneis de drenagem e comportas de maré em Xangai.73 

 

4.2 ÍNDIA 

  

País banhado pelo oceano Índico, a República da Índia se localiza no sul do continente 

asiático, fazendo fronteira com a China, Paquistão, Bangladesh, Nepal, Birmânia e Butão. Em 

termos populacionais, o país se destaca pelo ritmo de crescimento populacional, chegando, 

segundo projeções da Divisão de População da ONU, a ter potencial para ultrapassar 

numericamente a população da China em 2021, atingindo incríveis 1,47 bilhão de habitantes.74  

Ambos os países supracitados, tanto a China quanto a Índia, já são os principais polos 

de concentração de refugiados ambientais na Ásia, havendo uma tendência de piora do cenário 

atual, uma vez que as estimativas apontam para consideráveis elevações do nível dos oceanos, 

aumento da temperatura média e de inundações das zonas costeiras.75 

 

Furacões nas Filipinas e enchentes na China e na Índia foram responsáveis por 

migrações significativas. Com a mudança do clima, essa tendência continuará, visto 

que grandes cidades asiáticas estão localizadas na costa, onde há risco de elevação do 

nível dos mares e consequentes inundações. Além disso, com o aumento da 

temperatura e umidade, muitas regiões do mundo passarão a apresentar condições 

climáticas inapropriadas para a vida humana, o que pode tornar grandes extensões do 

planeta inabitáveis para os seres humanos.76 
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Ainda no primeiro semestre de 2022, a nação sofreu com fortes ondas de calor, 

chegando a atingir temperaturas próximas a 50°C, fato que evidencia o potencial do país em 

sofrer catástrofes de nível extremo. Outrossim, em decorrência da instabilidade climática, os 

indianos sofreram com a queda dos abastecimentos agrícolas, quedas de energia e escassez de 

água em algumas regiões.77 

Nesse viés, a Índia encontra-se no centro da questão dos refugiados ambientais, em 

especial pela sua localização geográfica, instabilidade climática, recorrentes enchentes e por 

também ser um dos países mais populosos do planeta. Seu posicionamento político, no entanto, 

não parece conceber a pauta socioambiental como prioritária.  

A exemplo disso, cabe citar o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, membro do 

partido Bharatiya Janata (BJP), localizado mais à direita do espectro político e que promove 

amplamente o nacionalismo Hindu. Focado em uma política mais voltada para a liberalização 

da economia e o combate a corrupção do país, o governo indiano acaba por se afastar da 

discussão que permeia a crise ambiental e a crise dos refugiados.78 

 

4.3 INDONÉSIA 

 

Comportando inúmeras ilhas de pequeno porte e grandes extensões litorâneas, a 

Indonésia é uma nação do Sudeste Asiático formada por milhares de ilhas vulcânicas. Sua área 

soma-se em 1.904.569 km² e seu litoral ultrapassa os 54.000 km. Em relação a sua população, 

95% de sua totalidade vive dentro de uma área com máxima de 100km de distância da costa 

marítima. O país atualmente é governado pelo presidente progressista conciliador Joko Widodo, 

que tenta atualmente equilibrar as questões políticas entre o Islã e as demais vertentes político-

religiosas da região.79 

Enquanto uma nação predominantemente litorânea e de baixa altitude, a Indonésia é 

alvo dos avanços dos níveis oceânicos desde 1900. Dentre as cidades mais afetadas, tem-se a 

região leste da capital, Jacarta, a costa norte de Java e Timbulsloko, as quais perderam pelo 
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menos 40% de seus territórios em virtude das inundações, ocasionando perda de terras 

agricultáveis, centro urbano-comerciais e aldeias populosas.80  

Em virtude disso, projeções indicam que o avanço de tais situações pode ocasionar um 

irremediável comprometimento do setor agrícola e alimentar da Indonésia. Nessa conjuntura, 

inúmeras terras aráveis podem ser perdidas em virtude das inundações e do aumento da 

salinidade do solo, ao passo que afeta a saúde, o crescimento e o rendimento das culturas. O 

cultivo de alimento em áreas adjacentes à costa é exponencialmente mais vulnerável à 

inundação, a exemplo dos campos de arroz, uma das culturas alimentares mais importantes na 

Indonésia. 81 

Nesse sentido, estima-se que aproximadamente 1.600.000 hectares da área de colheita 

de arroz podem estar em perigo devido a um aumento de 1 m do nível do mar até 2100.  Locais 

agrícolas como Java, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, Lombok, Kalimantan também se 

encontram em extremo grau de vulnerabilidade. Ademais, o potencial de desaparecimento das 

ilhas indonésias é tão alto como em regiões do Caribe e da Oceania.82 

 

4.4 IRAQUE 

  

Localizado ao norte do Golfo Pérsico, na Ásia Ocidental, o Iraque possui uma área 

total de 435.052 km² e um litoral total de 58 km, sendo, portanto, o 16º maior país da Ásia e, 

em termos de área, ocupa o 59º lugar no mundo. Em seu interior, soma uma população de mais 

de 71% da totalidade habitacional em área urbana e qualifica a exportação de petróleo como 

principal recurso econômico. No que tange à situação política, hoje o Iraque tem Adel Abdel 

Mahdi e Barham Salih como as principais lideranças republicanas, ambos amplamente 

apontados como reformistas, progressistas e de inclinação ocidental.83 

Em linhas gerais, em virtude das reprováveis ações promovidas no governo ditatorial 

e autoritário de Saddam Hussein, o país se encontra em estado de luta para reconstruir sua 

infraestrutura, combater a corrupção endêmica, superar a vulnerabilidade às influências 

externas, lidar com um setor público inchado e um desmedido crescimento populacional. 
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Ademais, é pertinente apontar que o Iraque ainda possui uma conjuntura de disputas internas 

por porções territoriais, protagonizadas pelos curdos e árabes.84 

O Iraque, enquanto um país topograficamente diversificado e carente de infraestrutura 

em virtude de sua condição como país subdesenvolvido, é acometido por inúmeras catástrofes, 

sendo essas desde desastres naturais como tempestades de areia e ondas de calor, até situações 

constantes de seca, inundação, desertificação e epidemia. Nas últimas duas décadas, em virtude 

do aumento exponencial dos fenômenos supracitados, tem-se somado arrasador impacto para o 

desenvolvimento socioeconômico, de modo que tais episódios são responsáveis por 45% das 

mortes e 80% das perdas econômicas decorrentes de desastres na região.85 

Inundações e secas, especificamente, são os fenômenos responsáveis pelos mais de 

69.000 deslocamentos associados a desastres registrados no Iraque no ano de 2018. Nesse viés, 

o aumento dos níveis dos oceanos afetou de forma mais intensa o norte do território nacional, 

desencadeando mais de 35.000 locomoções forçadas somente nas províncias de Ninewa, Salah 

al Din, Dahuk e Kirkuk no final de novembro e início de dezembro.86 

Portanto, analisa-se que o Iraque ainda suporta temperaturas escaldantes e secas 

repetidas, ao passo que também é submetido a inundações intensas, ocasionados pelo aumento 

dos oceanos e por chuvas torrenciais. Por conseguinte, o país é particularmente vulnerável aos 

efeitos de padrões climáticos extremos, em virtude da sua infraestrutura subdesenvolvida, bem 

como pela falta de amparo das organizações internacionais.87 

 

4.5 JAPÃO 

  

O Japão é um país insular composto por várias ilhas banhadas pelo Oceano Pacífico. 

E quando se trata da problemática ambiental que é o aumento do nível das águas marinhas, este 

protagoniza um cenário futuro nada promissor. De acordo com a Agência de Meteorologia do 
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Japão, em 2020 o nível do mar bateu o recorde de elevação mais alta já registrada com mais de 

8 centímetros em relação à média dos níveis anteriores.88 

Sabe-se que o país conta com um alto desenvolvimento tecnológico e pensando na 

ameaça climática que é o aumento do nível do mar. Dessa forma, o Japão investe em sistemas 

de escoamento subterrâneos e infraestruturas tecnológicas para a proteção de desastres na 

região. No mais, também se destaca a construção do Canal Subterrâneo de Escoamento que é a 

maior instalação para o desvio de água marinha do mundo.89 

Uma das maiores preocupações é com a sua capital, Tokyo, que foi construída cercada 

por 4 grandes rios, em uma baía. Logo, somado às intensas chuvas e tufões, as inundações 

tendem a aumentar e representar um risco maior para o país. Para tentar frear esse avanço 

impiedoso das águas marinhas, a cidade está munida de barragens, reservatórios e diques.90  

Consoante alguns estudos, a previsão é que dentre 50 anos o Japão perca quase todas 

suas praias. Uma ilha Esanbe Hanakita Kojima já desapareceu, engolida pelas águas do mar, 

ocorrência que passaria quase despercebida caso o escritor Hiroshi Shimizu, que escrevia um 

livro sobre as ilhas do Japão, não a tivesse visitado.91 

Isso demonstra que provavelmente, como dizem alguns cientistas, inúmeras ilhas vão 

desaparecer no decorrer dos anos, e a população mundial não teve conhecimento, e por mais 

que tais ilhas não sejam habitadas, existem vários ecossistemas marinhos que foram 

degradados, além da fauna e da flora intocadas que sumiram debaixo d’águas com o aumento 

do nível do mar, o que representa uma perda irreparável para os biomas do mundo.   

Tal desaparecimento serve de alerta não só para a região, mas para inúmeras outras 

ilhas que guardam o mesmo destino assombroso, uma vez que as águas avançam 

impiedosamente, levando tudo que está à sua frente. Além disso, quando se pensa que o Japão 

também sente essa insegurança diante do futuro cenário é que realmente se compreende a 

situação, visto sua reputação a nível internacional no campo do desenvolvimento tecnológico e 

recuperação de desastres naturais.  
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25 de mai. 2022. 
90 Ibidem.  
91 REVISTA GALILEU. Ilha japonesa perto da Rússia desapareceu - e ninguém percebeu. Disponível em: 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/11/ilha-japonesa-perto-da-russia-desaparece-e-ninguem-

percebeu.html. Acesso em: 29 de mai 2022. 



 

 

 
29 

4.6 MALDIVAS 

  

A República das Maldivas, um arquipélago composto por mais de 1.100 ilhas de 

coralíneas, localizado no meio do Oceano Índico, é conhecida pelas suas paisagens 

paradisíacas, se configurando como um sonho de viagem para diversos indivíduos. Porém, nos 

próximos anos, em decorrência das mudanças climáticas, o sonho de muitos pode se converter 

em um verdadeiro pesadelo para os seus habitantes.92 

Segundo a ONU, até 2100, o nível do mar pode crescer entre 26 a 82 centímetros em 

todo o mundo. Complementarmente, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, o nível dos 

oceanos pode subir cerca de 1,1 metro nas próximas oito décadas. Nessa perspectiva, de acordo 

com relatórios da NASA e do Serviço Geológico dos EUA, no ritmo atual de aquecimento 

global, as Maldivas podem se tornar inabitáveis até 2050, justamente por 80% de sua área 

terrestre estar a menos de 1 metro acima do nível do mar.93 94 

De acordo com Mohammed Nasheed, ex-presidente das Maldivas, mais de 90% das 

ilhas nas Maldivas têm erosão severa e 97% do país não tem mais água subterrânea doce. Tais 

dados contribuem para o entendimento de que os habitantes locais, e não os turistas, são os 

principais afetados - principalmente em razão das inundações constantes, que além das 

consequências intuitivas, podem resultar na inutilização de poços, em razão da contaminação 

da água salgada.95 

Para Ibrahim Mohamed Solih, o atual presidente das Maldivas, “a diferença entre 1,5 

graus e 2 graus celsius é uma sentença de morte para as Maldivas”. Diante disso, à medida que 

o ritmo das mudanças climáticas acelera, o arquipélago tem investido na construção de uma 
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ilha artificial elevada para albergar cerca de 555.000 pessoas, dispondo de uma quantia 

substancial do erário nacional. 96 

O projeto supracitado não é isento de críticas, pois carrega consigo diversas 

consequências para a biodiversidade marinha, alterando de forma abrupta e considerável o 

equilíbrio do ecossistema local, como a destruição de diversos recifes de coral. Porém, deve-se 

analisar que decisões como essa não são tomadas do dia para a noite, mas são fruto da luta pela 

sobrevivência, decorrente de um desespero generalizado.  

Diante dessa perspectiva, desde 2009, países insulares pedem fundos aos países 

desenvolvidos, mas se encontram em estado de completa invisibilidade. Países como China, 

EUA e Índia são os principais responsáveis pela rápida elevação do nível do mar, mas até que 

os habitantes das Maldivas recebam algo além do silêncio e de promessas vazias, será tarde 

demais.97 

 

4.7 SÍRIA 

  

As mais aceitas teorias afirmam que a agricultura foi inventada na região hoje 

conhecida como Crescente Fértil, no Oriente Médio, há cerca de 12 mil anos. Historicamente, 

o norte e nordeste da Síria, parte do Crescente, tem produzido maior parte dos alimentos 

consumidos no país. No entanto, há mais de uma década as pessoas vem fugindo da região em 

decorrência da seca e perda de produtividade da terra.98 

Nos últimos séculos, os ciclos da seca na região vêm sendo muito mais frequente, 

passando de secas a cada 55 anos para secas a cada sete ou oito. As pessoas que escapam do 

território são, via de regra, vistas como refugiados de guerra. No entanto, anos antes dos 
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conflitos decorrentes da guerra civil se agravarem, cerca de um milhão de sírios já residiam no 

Líbano, fugindo de condições climáticas adversas.99 

Alguns pesquisadores afirmam, não sem razão, que a forma como as mudanças 

climáticas verificadas no território foram um dos fatores preponderantes para a eclosão do 

conflito. As dificuldades causadas pelas incessantes secas que afligiram o país a partir da década 

de 1970 foram “amplificadoras e multiplicadoras” da crise política que emergia. Somou-se a 

isso a diminuição nos subsídios na água, combustível e alimentos por parte de Bashar Al-Assad 

e as tensões entre os curdos, os árabes, os alauítas e os sunitas.100 

Mais um agravante da situação Síria é o fator de que as mudanças climáticas e a guerra 

de certa forma se retroalimentam, um sendo um pouco responsável pelo outro. Depois de mais 

de dez anos de guerra – parcialmente influenciada pela situação ambiental, como citado – o 

impacto no meio ambiente, nos recursos naturais e nas pessoas que dele dependem é cada vez 

mais tangível.101 O custo humanitário é, obviamente, mais tocante e objeto principal da análise, 

mas, ao mesmo tempo, o impacto ambiental deveria ter um foco maior na discussão, uma vez 

que tem uma ligação não somente à origem do conflito, mas, possivelmente, à sua solução. 
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5 BLOCO EUROPEU 

 

O bloco europeu é composto por seis nações do continente europeu: Alemanha, 

França, Itália, Países Baixos, Rússia e Ucrânia. Apesar de terem sobre si os holofotes midiáticos 

da crise migratória, ao se deparar com dados proporcionais, poucos são os países europeus com 

políticas de refúgio protetivas e efetivas, e o mesmo é verdade para o reconhecimento dos 

refugiados climáticos. A política europeia de migração – atualmente em discussão na Comissão 

Europeia – ainda se nega a verificar a urgência na temática da migração ambiental. 

 

5.1 ALEMANHA 

 

País membro da União Europeia, a Alemanha revelou-se emblemática no que concerne 

ao seu posicionamento frente à crise de refugiados que assolou o continente europeu nos últimos 

anos. Nesse espectro, é importante observar quais foram as principais medidas adotadas e quais 

influências históricas permeiam a discussão sobre o que representa a identidade nacional, a fim 

de encontrar possíveis nortes para o posicionamento político do país frente à emergente crise 

dos refugiados ambientais.  

A Alemanha ainda é assombrada pelo seu passado nazista, contendo marcas do período 

em que políticas higienistas e segregacionistas eram pautadas no discurso de superioridade da 

dita “raça ariana”. Apesar da derrota na segunda guerra mundial e queda do regime nazista de 

Hitler, tal ferida encontra-se ainda aberta no amago da pátria alemã, o que abre margem para o 

ressurgindo o sentimento ultranacionalista face às novas crises mundiais surgentes.  

Apesar da busca por superar a lógica de purismo sanguíneo implementada pelos 

nazistas, é notório que a Alemanha ainda não desenvolveu de forma consolidada uma identidade 

pós-nacional, embasada não mais em critérios biológicos, mas sim no patriotismo 

constitucional. Nas palavras do filósofo Jürgen Habermas, principal defensor do conceito do 

patriotismo constitucional, “na Alemanha, só depois de Auschwitz – e, em certo sentido, só 

pela comoção causada por essa catástrofe moral – é que a democracia começou a criar 

raízes”102. Entretanto, é justamente por esse processo ser historicamente recente que a teoria e 
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a prática estão longe de atingir o compasso ideal, uma vez que a identidade alemã no pós-guerra 

evidencia suas próprias fragilidades e complexidades ainda não sanadas.103 

Cabe, portanto, analisar o contexto político atual e os recentes posicionamentos 

alemães frente à crise dos refugiados. Remontando ao ano de 2015, a Chanceler Angela Merkel 

seguiu na contramão da União Europeia, a qual reforçava cada vez mais medidas restritivas 

quanto à entrada de imigrantes no continente. Pautada pelo slogan “Wir schaffen”, que em 

tradução significa “nós podemos”, a chanceler foi duramente criticada por lideranças mais à 

direita do seu espectro político, em especial pela ascensão do partido de extrema-direita sob 

sigla AfD - Alternativ für Deustchland (Alternativa para a Alemanha)104: 

 

Apesar dos esforços iniciais de colocar em prática uma política acolhedora e de 

integração de milhares de refugiados, o governo alemão acabou caindo na armadilha 

do discurso populista anti-imigração e se rendeu às práticas de securitização da União 

Europeia para contenção dos fluxos migratórios.105 

 

Em 2018, frente à pressão direitista, Merkel passou a aderir a políticas mais duras para 

o acolhimento daqueles que solicitam refúgio. Nesse sentido, a líder passou a se alinhar mais 

com as ideias da própria União Europeia, adotando uma política de filtragem dos imigrantes, 

colocando-os em centros controlados e segregando-os em elegíveis para asilo versus aqueles 

que devem retornar ao seu país de origem. Observando o novo posicionamento alemão, 

Schwinn e Costa afirmam que “Organizações de Direitos Humanos alemãs como a Pro Asyl, 

têm denunciado uma série de deportações arbitrárias, geralmente no meio da noite, praticada 

por agentes estatais, inclusive de solicitantes de asilo com processos em andamento”.106 

 

5.2 FRANÇA 

 

Localizado na Europa Ocidental e integrante da União Europeia (UE), a França possui 

posicionamentos controversos acerca da concessão de refúgio aos migrantes que buscam 
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acolhimento em seu território. Nesse sentido, cabe analisar as tendências de posicionamento da 

população e das principais lideranças francesas.  

Primeiramente, é importante observar os dados da última eleição presidencial, 

realizada no início do ano de 2022. Apesar do presidente Emmanuel Macron ter conquistado a 

reeleição com 58,2% dos votos, tal vitória não é capaz de ofuscar a expressiva ascensão das 

candidaturas de extrema-direita, as quais, em nome da defesa do ultranacionalismo, levantam 

como uma das pautas principais as políticas antimigratórias, associando, em linhas gerais, 

aqueles que buscam refúgio ao terrorismo e à figura do invasor indesejado. Tal fato se comprova 

com o resultado eleitoral da principal oponente de Macron, Marine Le Pen do partido Reunião 

Nacional, chegando ao número de 41,8% dos votos.107 

Compondo um partido de centro, Macron encontra-se em posição favorável quanto à 

Assembleia Nacional francesa, garantindo ao presidente boa governabilidade. Nesse viés, 

destaca-se uma base apoiadora forte, com 350 dos 577 deputados, composta por apoiadores do 

próprio partido, República em Marcha, além do Movimento Democrático, da União pela 

Democracia Francesa e do Agir Juntos.108 

Cumprindo sua agenda de propostas, o atual presidente é um dos líderes responsáveis 

pela implementação do endurecimento das políticas de imigração, reivindicada especialmente 

por pressão da oposição ao governo. Assim, em entrevista durante o anúncio das novas medidas, 

o primeiro-ministro Édouard Philippe reafirmou a intenção de endurecer a política migratória 

francesa, elucidando que "Isso significa que, quando dizemos sim, é realmente sim. E, quando 

dizemos não, realmente quer dizer não".109 

Dentre as principais mudanças, frise-se o desmonte de acampamentos de imigrantes, 

a imposição de cotas a trabalhadores estrangeiros e as negações mais contundentes quanto ao 

acesso a serviços básicos de saúde não emergenciais.110 Em vista disso, a ONG Médicos Sem 

Fronteiras (MSF) já denunciava, em 2017, a alarmante situação dos refugiados em Paris, 

pontuando que os mesmos são invisíveis para a população local e têm cada vez mais dificuldade 
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no acesso a cuidados básicos de saúde e outros serviços.111  O cenário desfavorável, pois, apenas 

se agravou, indo na contramão do acolhimento humanitário. 

Apesar do notório retrocesso, é importante ponderar a formulação do Acordo de Paris 

proveniente da COP-21. O tratado, mesmo que de forma incipiente, tratou da questão climática 

vinculada à mobilidade urbana, o que pode ser lido também como um marco na luta de 

reconhecimento do instituto do refúgio ambiental a nível global.112 

A política de centro francesa, portanto, encontra-se pressionada a levantar mais muros 

e focar em uma política mais nacionalista, priorizando os interesses dos cidadãos franceses. 

Apesar de mais abertos a construção de políticas de recepção de imigrantes do que líderes de 

direita, a política nacional, como vista alhures, não é amplamente acolhedora.  

 

5.3 ITÁLIA  

 

A Itália é um país localizado no continente europeu sendo banhado pelo mar 

Mediterrâneo. Quando se aborda o problema da crise ambiental que é o aumento do nível do 

mar na região, evidencia-se que há uma preocupação crescente com o tema. A preocupação do 

governo do país está principalmente nas cidades costeiras, como Veneza.  

Um relatório do Sistema Nacional de Proteção Ambiental (SNPA) ligado ao Ministério 

do Ambiente mostrou que não há apenas o aumento do nível do mar, mas também o 

abaixamento do terreno, agravando ainda mais a situação.113 No mais, outro relatório realizado 

pela agência do governo italiano para o desenvolvimento sustentável, a ENEA, divulgou que 

até 2100 inúmeras áreas litorâneas do país estarão submersas.114  

Quando se trata de Veneza a preocupação do governo se acentua, uma vez que cidade 

foi construída sob um terreno pantanoso no meio de um sistema lagunas, e por mais que 
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esteja de certa forma adaptada a passar com alterações do nível do mar, a cidade enfrenta 

inundações mais intensas recentemente. 115 

Veneza é considerada patrimônio cultural pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Portanto, caso a cidade fique submersa, além dos 

danos para a população e o deslocamento forçado, a humanidade terá uma grande perda cultural. 

Esclarescendo, então, o motivo pelo qual a inquietação torna-se cada vez mais plausível, visto 

que a cidade já apresenta inundações fora de época frequentemente.116 

Nesse sentido, o país tenta constantemente impedir ou diminuir os impactos causados 

pelo avanço das águas, construindo barreiras móveis nos três acessos da lagoa ao mar, 

entretanto, o projeto de construir um “mega dique” para proteger o território não teve 

andamento. Nota-se, portanto, que apesar dos esforços italianos para tentar conter o avanço das 

águas, evidencia-se que a cada dia que passa o nível do mar sobe, os riscos aumentam e as 

dificuldades se acentuam.117  

Assim, a Itália é um dos exemplos mais característicos do mundo, o turismo para o 

país é intenso, grande parte da população mundial sonha em conhecer Veneza, entretanto, caso 

a situação continue avançando da mesma maneira que se encontra atualmente, o prognóstico 

não é favorável. E a especulação – como já foi dito anteriormente – é que em 2100 inúmeras 

regiões italianas encontrar-se-ão submersas.118  

 

5.4 PAÍSES BAIXOS  

 

Os Países Baixos, popularmente conhecido como Holanda, possui uma íntima relação 

com o mar que o circunda, sendo a orografia um instrumento estratégico para sua história e 

desenvolvimento. Sua famosa costa, canais, lagoas, canais, valas e rios fizeram com que se 

tornasse uma referência em matéria de agricultura e adaptação climática. Por outro lado, o 
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transbordamento dos rios e as marés altas a obrigaram, desde o final da Idade Média, a buscar 

técnicas para resistir à investida da natureza.119  

Com o aumento do nível marinho, e considerando que um terço do território nacional 

já se encontra abaixo do nível do mar, a probabilidade de desaparecimento do país em sua 

totalidade é uma realidade concreta e cada vez mais palpável. Por muito tempo os holandeses 

conseguiram combater esse fenômeno, transformando faixas de mar em campos e áreas de vida 

graças a um vasto e complexo sistema de barragens, por exemplo. No entanto, as alterações 

climáticas geradas por uma inércia de autoridades a nível global parecem pôr fim a estas 

medidas preventivas. Isso significa o realojamento de toda uma nação europeia e adequação 

continental a novas demandas humanitárias.120  

A nação holandesa marca presença em eventos climáticos a nível internacional, sendo 

signatária de acordos como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas de 1992, o Protocolo de Kyoto, acordado em 1997, e o Acordo Climático da ONU 

acordado em Paris em 2015, sendo tendo esse último a menção ao refúgio climático.121 

Entretanto, falta aos Países Baixos um debate público adequado sobre a questão, assim como 

planejamento para a velocidade com a qual o nível oceânico vem demandando, ultrapassando 

a projeção do Plano Delta, referência mundial no preparo e adaptação climática marinha.122  

O Plano Delta representa o braço da comissão de mesmo nome, ou Deltawerken, 

responsável por debater ideias, planejar projetos e executar obras que protejam o país de 

possíveis desastres. O instituto é uma resposta preventiva a desastres naturais sofridos 

anteriormente na Holanda, como no ano de 1953, onde o rebentamento de diques marinhos 

resultou em cerca de 2000 mortos, milhares de desalojados, perdas na agricultura com o 

alagamento do terreno por água salgada do mar e a morte de animais.123 

É com uma maior mentalidade de preparação para desastres que o país se configura 

como referência em tecnologias marítimas. O já mencionado Plano Delta é visionado para 

 
119 CARNEIRO, Ignacio Juan Vázquez. The Netherlands and its biggest challenge: Stopping sea level rise. 

2021. Disponível em: https://esthinktank.com/2021/04/06/the-netherlands-and-its-biggest-challenge-stopping-

sea-level-rise/. Acesso em: 25 de mai. 2022. 
120 CARNEIRO, Ignacio Juan Vázquez. The Netherlands and its biggest challenge: Stopping sea level rise. 

2021. Disponível em: https://esthinktank.com/2021/04/06/the-netherlands-and-its-biggest-challenge-stopping-

sea-level-rise/. Acesso em: 25 maio 2022. 
121 THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS. Dutch vision on global climate action. Disponível em: 

https://www.government.nl/topics/climate-change/dutch-vision-on-global-climate-action. Acesso em: 26 maio 

2022 
122 SCHUTTENHELM, Rolf. In face of rising sea levels the Netherlands ‘must consider controlled 

withdrawal’. 2019. Disponível em: https://www.vn.nl/rising-sea-levels-netherlands/. Acesso em: 25 maio 2022. 
123 THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS. Delta Programme: flood safety, freshwater and spatial 

adaptation. Disponível em: https://www.government.nl/topics/delta-programme/delta-programme-flood-safety-

freshwater-and-spatial-adaptation. Acesso em: 26 maio 2022. 
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proteger a zona delta e a população desses locais de importantes rios para o território, sendo 

eles o Rijn, Maas, Scheldt, Eems, e os braços e canais que fazem parte deste delta. Esta área 

tem uma probabilidade de inundação de 59% e com as mudanças climáticas, o aumento do nível 

do mar e as previsões de clima extremo com fortes chuvas e tempestades, esta estratégia 

protetiva é de extrema importância para o local.124  

Por fim, ainda se faz necessário reconhecer que essa estrutura preparativa é um plano 

de curto prazo e outros aspectos devem ser observados para a sobrevivência dos Países Baixos. 

Como apontado pela professora Caroline Katsman, associada de Oceanografia Física na Delft 

University of Technology, o derretimento das calotas polares, expansão térmica da água do 

oceano, possíveis mudanças nas correntes oceânicas e padrões de vento influenciam o 

desenvolvimento do nível do mar e requerem pesquisa especializada no país, que é diretamente 

dependente do sucesso ou fracasso da atual política climática internacional.125 

 

5.5 RÚSSIA  

 

A Rússia é um país localizado no norte da Eurásia e atualmente, protagoniza um 

conflito bélico com a Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente russo, Vladmir Putin 

ordenou a invasão do território ucraniano sob alegação de insegurança sobre a expansão da 

(OTAN), Organização do Tratado do Atlântico Norte, pelo Leste Europeu. A possibilidade de 

a Ucrânia aderir a tal aliança militar, além de questionar a soberania desse país como Estado 

independente da Rússia, representava para o governo russo uma ameaça direta126. 

No que versa o contexto de refugiados, a Rússia está à frente na produção de inúmeros 

refugiados ucranianos, que, temerosos pelas suas vidas buscam refúgio em países vizinhos e 

são recebidos por alguns países desenvolvidos. A grande questão é que quando esses países 

recebem pedidos de refúgio por refugiados climáticos – em sua maioria advindos de países em 

desenvolvimento – não há resposta com tamanha velocidade, isso quando há resposta.  

Além dessa questão causada pela guerra, há também a questão de que houve um atraso 

no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), pois este iria publicar 

 
124 THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS. Delta Programme: flood safety, freshwater and spatial 

adaptation. Disponível em: https://www.government.nl/topics/delta-programme/delta-programme-flood-safety-

freshwater-and-spatial-adaptation. Acesso em: 26 maio 2022. 
125 SCHUTTENHELM, Rolf. In face of rising sea levels the Netherlands ‘must consider controlled 

withdrawal’. 2019. Disponível em: https://www.vn.nl/rising-sea-levels-netherlands/. Acesso em: 25 maio 2022. 
126 BBC NEWS BRASIL. Por que motivos a Rússia invadiu a Ucrânia: resumo. 2022. Disponível em: 
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estratégias de adaptação ao aquecimento global e como lidar com suas consequências, como 

por exemplo, o aumento do nível do mar. Os cientistas que participavam da pesquisa do IPCC 

que estava em revisão contava com cientistas ucranianos, entretanto, diante da invasão russa, a 

Ucrânia teve que retirar seus cientistas, atrasando o desenvolvimento da pesquisa.127  

Quando se trata do assunto de refúgio ambiental, não se tem o protagonismo da Rússia 

no tema. Apesar de ser inegável que o nível do mar segue gradativamente, e que os países 

desenvolvidos são responsáveis por grande parte da emissão dos gases que causam o 

aquecimento global, a Rússia não está presente em muitos debates proveitosos.  

A Rússia, em um dos únicos debates acerca do tema, foi o país sede do Artic and 

Antartic Days, que foi um fórum com intuito de desenvolvimento do Ártico, evento organizado 

pelos países Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia e 

Suécia. Vale ressaltar que alguns desses países possuem instabilidade no quesito recepção de 

refugiados climáticos.128  

Assim, é possível observar o interesse do governo russo em explorar petróleo e criar 

rotas comerciais atravessando o gelo, e dentro desse assunto permeia o tema aquecimento 

global. Existem estudos que comprovam que o degelo piorará a atual situação do aumento do 

nível do mar, entretanto, o presidente russo não demonstra uma extrema preocupação com tal 

questão.129 

 

5.6 UCRÂNIA  

 

No dia 24 de fevereiro de 2022, as forças militares russas invadiram a Ucrânia. Desde 

o início da guerra, a Rússia bombardeou diversos locais, entre eles: uma fábrica em Avdiivka, 

com estimativa de 10 mortos e 15 feridos130, um hospital infantil e maternidade em Mariupol131, 

 
127 UM SÓ PLANETA. Com invasão, cientistas ucranianos deixam painel histórico da ONU sobre clima; 

600 cientistas da Rússia assinam carta contra guerra de Putin. 2022. Disponível em: 

https://umsoplaneta.globo.com/clima/noticia/2022/02/26/com-invasao-cientistas-da-ucrania-deixam-painel-

historico-da-onu-sobre-clima-600-cientistas-da-russia-assinam-carta-contra-guerra-de-putin.ghtm. Acesso em 28 

de mai. de 2022.  
128 CAETANO, Rodrigo. A Rússia está atenta ao aquecimento global. Só não quer impedi-lo. Exame. [S.I.], 

2020. Disponível em: https://exame.com/esg/a-russia-esta-atenta-ao-aquecimento-global-so-nao-quer-impedi-lo/. 

Acesso em: 20 maio 2022. 
129 Ibidem. 
130 UOL. Ucrânia: Bombardeio russo de fábrica deixa ao menos 10 mortos, diz governo. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2022/05/03/ucrania-bombardeio-russo-de-fabrica-

deixa-ao-menos-10-mortos-diz-governo.htm. Acesso em: 26 de mai. 2022. 
131 BBC. Ataque russo a hospital infantil e maternidade em Mariupol é crime de guerra, diz Zelensky. 
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apartamentos propícios para moradia e uma praça pública. Em resposta, os ucranianos têm 

fugido e pleiteado refúgio e visto humanitário ao redor do mundo.132 

Intuitivamente, a guerra da Ucrânia é uma tragédia humanitária perceptível, levando 

em consideração a morte de soldados e civis, o pânico e desespero proveniente do sentimento 

de perigo iminente, e o sofrimento e sequelas decorrentes de ferimentos. Para piorar, também 

há de se falar na degradação ambiental decorrente da guerra. Nesse sentido, alguns impactos 

ambientais podem ser observados, sejam eles: o aumento significativo da emissão de Gases do 

Efeito Estufa, os GEE, advindos de incêndios e bombardeios; a poluição do ar por gases tóxicos 

e materiais particulados; a destruição de infraestruturas, acarretando na extração de recursos 

naturais para reconstrução; a compactação do solo e destruição de áreas agrícolas.133 

Ainda, observa-se a migração intensa dos ucranianos para os países vizinhos, 

aumentando a pressão sobre a disponibilidade de recursos naturais como terra, energia, água, 

combustível e comida. Porém, enquanto os EUA interrompem a deportação de imigrantes 

ucranianos sem documentação, essa resposta não é observada para pessoas de outros países – 

como a deportação de centro-americanos, vítimas de secas e inundações.134 

Além disso, para o presidente do programa de relações internacionais da Universidade 

de Syracuse, Osamah Khalil, o que tem acontecido na Ucrânia contribui para o entendimento 

em torno de que “sempre há dinheiro para ação militar e sempre vontade política para ação 

militar, mas não há vontade política quando se trata de coisas como mudanças climáticas”. 

Assim, observa-se que os setores público e privado têm se interessado mais pelo lucro advindo 

da guerra, com a perfuração de petróleo e gás, em detrimento de um engajamento efetivo em 

prol do colapso climático e ambiental - como o investimento em energias renováveis. 135  

No que tange o engajamento da delegação na mitigação dos impactos climáticos, em 

julho de 2021, o governo ucraniano aprovou uma nova meta climática para 2030: reduzir as 

emissões de GEE em 65% em relação aos níveis de 1990. Ademais, percebe-se que a Ucrânia 

integra várias iniciativas regionais que objetivam compreender, identificar e responder riscos 

climáticos novos e emergentes.136 

 
132 ATMOS. Ukrainian Refugees Today, Climate Refugees Tomorrow. Disponível em: 
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133 ENVOLVERDE. As consequências ambientais da guerra Rússia x Ucrânia. Disponível em: 
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134 ATMOS. Ukrainian Refugees Today, Climate Refugees Tomorrow. Disponível em: 
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Paralelamente à reforma energética, a qual objetiva, em conjunto com a Aliança 

Europeia do Hidrogênio Limpo, utilizar o hidrogênio como fonte de energia ucraniana, a 

Ucrânia tem engajado com o programa Promessa Climática do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), fortalecendo a vontade política e social para o clima, além 

de ações transparentes e responsáveis. Por fim, constata-se a construção cada vez mais 

expressiva de um diálogo entre o governo ucraniano e a União Europeia, construindo pontes 

em torno do Pacto Ecológico Europeu, almejando uma economia ucraniana mais verde.137 
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6 BLOCO OCEÂNICO 

 

O bloco oceânico será composto por 4 delegações: a Austrália, Kiribati, Nova Zelândia 

e Tuvalu. Apesar de, de modo geral, pouco influente em questões de política internacional, em 

especial os microestados insulares da região, foi exatamente nela que se aprofundou o debate 

acerca da migração decorrente do aumento do nível dos oceanos. Como muitas ilhas do pacífico 

possuem baixíssima elevação referentes ao nível do mar, elas estão sendo as primeiras 

localidades afetadas pela elevação dos oceanos, com casos recentes de migração motivada por 

tal fato. 

 

6.1 AUSTRÁLIA 

 

Apesar da maior nação da Oceania não ser a única responsável pelo aquecimento 

global, a Austrália possui um elevado grau de responsabilidade. Desde 2005, as exportações 

australianas de combustíveis fósseis dobraram, alavancando o país à posição de maior 

exportador de carvão e terceiro maior de combustíveis fósseis em geral – tendo-se investido 

bilhões de dólares em subsídios e aprovações ambientais que contribuíram para a expansão 

industrial.138 139 

Em outubro de 2021, indígenas habitantes do Estreito de Torres, um conjunto de 274 

ilhas entre o território da Austrália e Papua Nova Guiné, denunciaram o descaso do governo 

australiano em prol da redução das emissões de CO2 - expondo que o aumento do nível do mar 

representa uma ameaça existencial para suas terras ancestrais e cultura. Nesse sentido, salienta-

se que, caso as temperaturas globais aumentem mais de 1,5 ºC sobre os níveis industriais, 

algumas ilhas, como Boigu e Saibai, se tornarão inabitáveis.140 

Todavia, para especialistas da ONU, até 2030, tal realidade é inevitável. De acordo 

com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), mesmo que todo o 

 
138 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. Nível do mar pode 

subir mais que previsto pela ONU. Disponível em: http://www.abes-mg.org.br/visualizacao-de-

clipping/ler/1506/nivel-do-mar-pode-subir-mais-que-previsto-pela-onu-afirma-australia. Acesso em: 29 de mai. 

2022. 
139 VEJA. Como a Austrália se tornou vilã no combate ao aquecimento global. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/agenda-verde/como-a-australia-se-tornou-vila-no-combate-ao-aquecimento-global/. 
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140 ESTADO DE MINAS. Indígenas australianos denunciam o governo pela mudança climática. Disponível 
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planeta consiga zerar suas emissões até 2050, há 50% de chance de o aumento da temperatura 

exceder 2ºC – potencializando a intensidade e frequência de eventos climáticos extremos, como 

os incêndios florestais e as inundações.141 

Tal informação adquire relevância ao se observar as perdas e danos advindos do 

incêndio ocorrido no final de 2019 e início de 2021, queimando os mais de 115.000 quilômetros 

quadrados de matas e florestas, vitimando 30 pessoas e matando ou desalojando quase 3 bilhões 

de animais. Tanto a Autoridade de Bombeiros do estado de Victoria, sudeste australiano, como 

o IPCC apontam que as mudanças climáticas estão diretamente relacionadas com o aumento 

das queimadas na Austrália.142 

Ao passo que recebe denúncias, o governo conservador australiano apresentou a meta 

de alcançar a neutralidade do carbono em 2050. Porém, as estratégias não possuíam o 

detalhamento necessário, além de contarem com o suporte de tecnologias que sequer foram 

desenvolvidas. Enquanto isso, os habitantes das ilhas do Estreito de Torres têm sofrido com o 

processo de salinização do solo e se deparado com a possibilidade de seu lar desaparecer.143 

Em 2020, um documento apresentado pelo Centro Kaldor para Direito Internacional 

dos Refugiados da Universidade de Nova Gales do Sul (UNSW) recomendou a criação de um 

visto que permitisse que os habitantes das ilhas do Pacífico se mudem permanentemente para a 

Austrália. Para uma das autoras do relatório, Jane McAdam, “se você olhar para onde está a 

trajetória, a menos que tenha grandes mudanças nos esforços de mitigação e adaptação, 

provavelmente veremos mais deslocamentos ocorrendo”. Dessa forma, enfatizou-se que as 

estratégias de redução das emissões em si são insuficientes diante da problemática dos 

deslocados ambientais, que precisam de um suporte e abordagem multifacetada e holística.144 

 

6.2 KIRIBATI 

 

 O Kiribati faz parte da Oceania, ou seja, é um país insular composto por 33 ilhas e 

inúmeros atóis coralinos do Oceano Pacífico. Quando se discorre acerca do aumento do nível 

do mar devido às mudanças climáticas, não se pode esquecer-se das ilhas do Kiribati. O país 
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https://veja.abril.com.br/agenda-verde/como-a-australia-se-tornou-vila-no-combate-ao-aquecimento-global/. 

Acesso em: 29 de mai. 2022. 
142 Ibidem. 
143 Ibidem. 
144 CLIMATE REFUGEES. Australia Urged to Accept 3,000 Pacific Islanders Per Year Due to Climate 

Change. Disponível em: https://www.climate-refugees.org/spotlight/tag/Australia. Acesso em: 29 de mai. 2022. 



 

 

 
44 

possui algumas regiões onde a densidade populacional é intensa, e como exemplo temos o Atol 

de Tarawa, evidenciando que caso tais regiões sucumbam às forças das águas marinhas, 

centenas de pessoas ficarão à mercê da incerteza de seu futuro.145 

 Gradualmente as ilhas do Kiribati afundam cada vez mais, e durante anos as 

autoridades quiribatianas avisaram e alertaram a sociedade internacional do que estava 

acontecendo e da situação em que o país se encontrava, expondo a preocupação que possuem 

sobre o que acontecerá com seus inúmeros habitantes. A preocupação expressa pelos líderes do 

país não é infundada, com o aumento dos níveis oceânicos, é preciso realizar uma análise 

aprofundada dos prejuízos e danos.146 

Sob o viés econômico, nota-se que a região em questão possui uma economia instável, 

sendo sustentada basicamente pela exportação de copra e coco e pela pesca. Tal instabilidade é 

alimentada pela grave mudança climática, então, o Estado enfrenta problemas para garantir e 

fornecer água, alimentos e até alguns serviços para sua população. 

Devido a essa instabilidade econômica, alguns membros da população quiribatianas 

pediram asilos em outros países por razões ambientais. Surge então o caso Ioane Teitiota:  Ioane 

era um jovem nascido em Tarawa, e em 2002 foi demitido devido a uma forte crise que abalava 

o país na época. O nível do mar subiu intensamente e as violentas águas marinhas atingiram a 

população.147 Tarawa, como já citado anteriormente, é um exemplo de região onde a densidade 

populacional é acentuada, logo, com as altas taxas populacionais e com a escassez de terras 

provocada pelo avanço das águas do mar, a população passou a enfrentar inúmeros 

problemas.148 

A dificuldade do acesso à água potável foi um dos principais problemas, além do 

crescente aumento de lixo, visto que não havia lugar correto para a reciclagem ou até mesmo 

descarte, contaminando inúmeros aquíferos subterrâneos, aprofundando a problemática da água 

potável.149 

 
145 BBC NEWS. O país superpovoado poderá ficar inabitável em 15 anos. 2020. Disponível em: 
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O governo tentou veementemente combater os resultados da elevação do nível do mar 

no país com programas de auxílio aos cidadãos, além da construção de barreiras e diques para 

tentar conter o avanço das águas impiedosas, mas não adiantava, a terra estava sendo tomada e 

regiões agrícolas começavam a ficar alagadas. Então, diante desse cenário de dificuldade, Ioane 

Teitiota e sua esposa tomaram a decisão de percorrer milhares de quilômetros até a Nova 

Zelândia, com o intuito de conseguir uma melhor qualidade de vida.150 

Ele e a esposa chegaram em 2007, conseguiram emprego, casa e tiveram três filhos, 

entretanto, nenhuma dos três conseguiu a cidadania da Nova Zelândia, pois pertenciam a 

Kiribati. Eles ficaram no país com o visto de residência, mas não eram considerados moradores 

definitivos ou refugiados.151 

Entretanto, em 2015, Teitiota e sua família tiveram o visto negado e foram deportados 

para o Kiribati, o Jovem foi para a Justiça, alegando que no Kiribati ele e sua família corriam 

risco de vida devido aos efeitos do avanço da água do mar. O julgamento tornou-se histórico, a 

ONU alegou que não havia risco imediato de vida, mas decidiu que dentre 10 a 15 anos poderá 

haver alguns atos de intervenção da República do Kiribati, e que a sociedade internacional 

deverá prestar assistência para proteger e realocar a população, reconhecendo a existência de 

refugiados climáticos.152 

Por mais que a decisão não tenha auxiliado Ioane Teitiota diretamente, abriu 

precedente para os refugiados climáticos futuros para suas reivindicações. O Caso de Ioane 

Teitiota é um dentre os inúmeros casos de pessoas deslocadas em razão das mudanças 

climáticas no mundo, mostrando que o problema é frequente.153 Dentre as soluções procuradas 

pelo país, em 2014, o presidente decidiu comprar terras em Fiji, onde objetiva realocar sua 

população caso seja necessário. Nota-se, ainda, que sob o viés ambiental a preocupação também 

é extrema. A República do Kiribati guarda a reserva marinha mais importante do Pacífico Sul, 

mas a descoloração dos corais já está evidente.154 
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Assim, sabendo que tais ilhas do pacífico sul então dentre as que menos emitem gases 

do efeito estufa, mas são as que mais serão e são afetadas por estes, e, com a falta de atitude 

dos países emissores da maior parte dos gases do efeito estufa, o risco dos países afetados de 

desaparecer do mapa-múndi é intensificado. 

 

6.3 NOVA ZELÂNDIA 

 

Com um dos Índices de Desenvolvimento Humano mais altos do mundo, a Nova 

Zelândia é um país que se localiza na Oceania e que, por sua localização estratégica e pelas 

atrativas condições de vida do país, tornou-se um dos principais destinos daqueles que buscam 

refúgio em decorrência de catástrofes ambientais. Além da questão geográfica e social, existem 

políticas próprias do país que buscam integrar aqueles que solicitam refúgio, como uma forma 

de controlar a entrada e delimitar o número de migrantes aceitos no território.155   

Em termos de contexto político, é importante destacar que a reeleição da primeira-

ministra Jacinda Arden, liderança política do Partido Trabalhista da Nova Zelândia, além da 

ascensão do Partido Verde, o qual alcançou números mais expressivos do que nas eleições 

anteriores, revela a preferência do país pelo alinhamento centro-esquerdista.156  

Saindo do aspecto macro e analisando as políticas de migração neozelandesas, cabe 

destacar alguns programas implementados para a entrada daqueles que buscam refúgio. Uma 

das principais formas de acesso legal à Nova Zelândia é o Pacific Access Category (PAC). Tal 

medida governamental visa conceder anualmente cotas de entradas a países que 

recorrentemente são assolados pelas catástrofes ambientais e que veem sua população sendo 

forçada a evadir. Kiribati, Tuvalu, Tonga e Fiji são os estados abarcados pelo PAC, concedendo, 

respectivamente, a cota de 75 imigrantes para os dois primeiros países, e de 250 para os 

últimos.157 

 
155 WILLE, Thaís dos Reis. O processo de refúgio ambiental de migrantes das regiões insulares do pacífico 

para Nova Zelândia e Austrália. Monografia (graduação)—Universidade de Santa Cruz do Sul, Curso de 

Relações Internacionais, 2016. Disponível em: https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/1425. Acesso em: 

20 de maio 2022.  
156 CNN BRASIL. Jacinda Ardern é reeleita primeira-ministra da Nova Zelândia. Disponível em: 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/jacinda-ardern-e-reeleita-primeira-ministra-da-nova-zelandia/. 

Acesso em: 29 de mai. 2022. 
157  WILLE, Thaís dos Reis. O processo de refúgio ambiental de migrantes das regiões insulares do pacífico 

para Nova Zelândia e Austrália. Monografia (graduação)—Universidade de Santa Cruz do Sul, Curso de 

Relações Internacionais, 2016. Disponível em: https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/1425. Acesso em: 

20 de maio 2022.  
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Apesar das notórias vantagens adquiridas pelo PAC, é preciso compreender que o 

programa também representa uma espécie de filtro de migrantes, uma vez que seleciona 

somente aqueles que correspondem ao interesse interno da Nova Zelândia. Nesse viés, Wille 

destaca que “a partir da análise dessas condições impostas pelo governo neozelandês entende-

se que pessoas com baixo nível de educação formal, e idosos não são contemplados pelo PAC.”, 

descartando ajuda humanitária, portanto, a uma considerável parcela da população que busca 

refúgio.158 

 

6.4 TUVALU 

 

A pequena nação de Tuvalu está localizada na região da Polinésia, no Oceano Pacífico, 

e é composta de 9 ilhas de recife e atóis com elevação de 4 a 5 metros acima do nível do mar. 

O quarto menor país do mundo em território, com uma área de aproximadamente 26 

quilômetros quadrados, até 1978, quando conquistou independência, formava uma colônia 

britânica com o território que hoje compõe o Estado de Kiribati.159 

Por sua baixa elevação, o conjunto de ilhas está sob alto risco de ser afetada pelas 

mudanças climáticas. Para além da elevação do nível dos oceanos e o aumento na frequência 

de ciclones e furacões, quebras de safras, insegurança alimentar e escassez de água potável 

também ameaçam a população tuvaluana. Sob esse cenário, a migração torna-se a única opção 

para muitas pessoas, uma vez que sua terra se torna inabitável.160 

Para além disso, a questão da posse de terra em muitas ilhas do pacífico é um 

impeditivo para a migração de tuvaluanos para outros territórios próximos, uma vez que pelo 

menos 65% dos territórios das ilhas do Pacífico são administradas por sistemas costumeiros de 

terra. Nesse sistema, a terra não pode ser comprada ou vendida, apenas transferida 

hereditariamente. Ou seja, sem ligações parentais, os emigrantes de Tuvalu seriam praticamente 

impossibilitados de encontrar terra que possam ocupar em territórios próximos, sendo obrigados 

a deslocarem-se para locais ainda mais distantes.161 

 
158 WILLE, Thaís dos Reis. O processo de refúgio ambiental de migrantes das regiões insulares do pacífico 

para Nova Zelândia e Austrália. 2016. 
159 MACDONALD, Barrie K. Tuvalu. Encyclopedia Britannica, Chicago, 2021. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Tuvalu. Acesso em: 17 de maio 2022. 
160 UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA. Climate refugees in Tuvalu: transferable lessons from the multi-

stakeholder processes of community forestry. In: UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA. Open Case 

Studies at UBC. Vancouver, 2020. Disponível em: https://cases.open.ubc.ca/climate-refugees-in-tuvalu-

transferable-lessons-from-the-multi-stakeholder-processes-of-community-forestry/. Acesso em: 17 de maio 

2022. 
161 Ibidem. 
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Ainda sobre isso, uma pesquisa realizada pelo Institute for Environment and Human 

Security da United Nations University descobriu dados ainda mais alarmantes.162 Segundo a 

pesquisa, entre 2005 e 2015 15% da população de Tuvalu saiu do país, com pelo menos 8% 

deles citando as mudanças climáticas como motivo principal do deslocamento. Além disso, 

encontrou-se, ainda, a informação de que 97% das famílias tuvaluanas afirmaram ter sido 

afetadas pelas mudanças climáticas durante o mesmo período. 

O problema se agrava ainda mais quando se leva em consideração os laços culturais 

que o povo tem com a terra, fazendo com que muitos deles se recusem a sair do seu território 

tradicional, gerando ainda mais violações de direitos humanos.163 

 

 

 
162 UN ESCAP. Climate change and migration in the pacific: Links, attitudes, and future scenarios in Nauru, 

Tuvalu, and Kiribati. Bonn: UNU-EHS, 2016. Disponível em: 

https://i.unu.edu/media/ehs.unu.edu/news/11747/RZ_Pacific_EHS_ESCAP_151201.pdf. Acesso em: 17 de maio 

de 2022. 
163 UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA. Climate refugees in Tuvalu: transferable lessons from the multi-

stakeholder processes of community forestry. In: UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA. Open Case 

Studies at UBC. Vancouver, 2020. Disponível em: https://cases.open.ubc.ca/climate-refugees-in-tuvalu-

transferable-lessons-from-the-multi-stakeholder-processes-of-community-forestry/. Acesso em: 17 de maio 

2022. 
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7 BLOCO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

Com o intuito de garantir o debate especializado e assegurar a participação de 

delegações isentas de vinculações políticas dos países, selecionou-se duas organizações – uma 

ONG de relevância internacional e uma Organização Internacional vinculada à ONU. As 

organizações escolhidas foram a ONG Climate Central, responsável por algumas das previsões 

climáticas mais respeitadas pela comunidade científica internacional; e o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Apesar de não possuírem voto, uma vez que atuarão 

como delegações observadoras, serão essenciais pelo seu suporte científico e empírico sobre o 

tópico da elevação do nível dos mares, e as suas decorrentes consequências humanas. 

 

7.1 CLIMATE CENTRAL 

 

O Climate Central é uma organização sem fins lucrativos, neutra politicamente. É um 

grupo independente formado por comunicadores, pesquisadores e cientistas que investigam 

sobre os fatos que versam as mudanças climáticas e seus resultados. Por meio da ciência, da 

tecnologia e da big data eles discorrem acerca dos efeitos e alterações provocadas pelas 

mudanças climáticas na vida das pessoas.164 

Um dos temas mais abordados pela organização é referente aos riscos e prejuízos à 

vida humana que o aumento do nível do mar pode ocasionar, produzindo inúmeros artigos e 

pesquisas sobre o assunto. Assim, seus pesquisadores e cientistas constataram que as nações 

insulares correm risco de sumirem totalmente do mapa e que a linha da maré alta poderá invadir 

terras que são habitas por cerca de 10% da população mundial. Através dessas descobertas, 

nota-se que para que se enfrente tal problemática e reduzam-se os danos, a sociedade 

internacional deve se atentar à emissão de gases do efeito estufa.165 

A altura média das águas aumenta gradativamente, e as inundações intermitentes, antes 

só presenciadas e sofridas por cidades costeiras e litorâneas, invadirão comunidades mais ao 

interior dos países. A organização sem fins lucrativos criou então o CoastalDEM, um modelo 

 
164 CLIMATE CENTRAL. As escolhas climaticas e energéticas moldam as costas do amanhã. Disponível 

em: https://www.climatecentral.org/news/picturing-our-future. Acesso em: 27 de mai 2022. 
165 CLIMATE CENTRAL. Relatório: futuro inundado: vulnerabilidade global ao aumento do nível do mar pior 

do que se pensava anteriormente. Disponível em: https://www.climatecentral.org/news/picturing-our-future. 

Acesso em: 27 de mai 2022. 
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digital que permite avaliar regiões litorâneas que são bem mais baixas do que se espera e que 

serão afetadas mais intensamente pelo avanço das águas. 166 

Por meio do CoastalDEM, o Climate Central chegou em dados nada animadores. De 

acordo com o modelo digital, em 2100, a terra que abrigaria cerca de mais de 200 milhões de 

pessoas, pode cair permanentemente abaixo da linha da maré alta, além de evidenciar os países 

insulares enfrentarão perdas devastadoras.167 

A organização é responsável, ainda, pela inovadora pesquisa de apoio visual que 

mostra e projeta como estarão algumas cidades depois do avanço do nível do mar previsto, ele 

mostra que cerca de 50 cidades do mundo deverão construir defesas estruturais para que não 

percam grande parte de suas áreas territoriais. Cidades estas como Glasgow, Bangkok, Dhaka 

e Salvador.168 

Essa projeção ajudará a mostrar o quão preocupante é a real situação frente a essa crise 

climática no mundo, é que poderá afetar todos os países, não somente os subdesenvolvidos. Isso 

fortalece a importância dessa organização no debate acerca dos riscos e prejuízos ocasionados 

pela elevação do nível das águas marinhas.  

 

7.2 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE 

 

Fundado em Nairóbi, no Quênia, em 1972, o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente é, atualmente, a maior e mais importante organização internacional no que tange à 

governança global internacional. Para além disso, a organização tem por missão encorajar 

parcerias entre Estados, sociedade civil e empresas com o objetivo de proteger o meio ambiente 

e promover o desenvolvimento sustentável.169 

Frequentemente, o Programa emite relatórios com temas essenciais para a temática da 

elevação do nível dos mares. O mais importante, possivelmente, é o Adaptation Gap Report, 

publicação anual que trata das consequências das mudanças climáticas, bem como a 

 
166 CLIMATE CENTRAL. Relatório: futuro inundado: vulnerabilidade global ao aumento do nível do mar 

pior do que se pensava anteriormente. Disponível em: https://www.climatecentral.org/news/picturing-our-future. 

Acesso em: 27 de mai. 2022. 
167 Ibidem 
168 CLIMATE CENTRAL. Oceano à porta: novas casas e o mar em ascensão. Disponível em: 

https://www.climatecentral.org/news/ocean-at-the-door-new-homes-in-harms-way-zillow-analysis-21953. 

Acesso em: 27 de mai. 2022. 
169 UN ENVIRONMENT PROGRAMME. Sobre o PNUMA. Disponível em: https://www.unep.org/pt-br/sobre-

onu-meio-ambiente. Acesso em: 19 de mai. 2022. 
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“necessidade urgente de intensificar o financiamento da adaptação climática” para evitar 

mudanças ainda mais graves.170 

Acerca da temática do refúgio ambiental, é creditado ao PNUMA, junto ao acadêmico 

Essam El-Hinnawi, a popularização do termo. Apesar de não ser totalmente inovador, uma vez 

que já havia sido esboçado em trabalhos anteriores171, foi no texto Environmental Refugees172, 

publicado pelo Programa em 1985, sob autoria do acadêmico, que a discussão acerca dessa 

categoria específica de refugiados tomou corpo e difundiu-se tanto no âmbito acadêmico, 

quanto nos fóruns internacionais. 

 

 

 

 

  

 
170 UN Environment Programme. Relatório sobre a Lacuna de Adaptação 2021. 2021. Disponível em: 

https://www.unep.org/pt-br/resources/relatorio-sobre-lacuna-de-adaptacao-2021. Acesso em: 19 de mai. 2022. 
171 Cf. SAUNDERS, Patricia L. Environmental Refugees: The origins of a construct. In: STOTT, Phillip; 

SULLIVAN, Sian (editors). Political Ecology: Science, Myth and Power. School of Oriental and African Studies 

– University of London. London: Arnold Publishers, 2000, p. 218-246. 
172 EL-HINNAWI, Essam. Environmental Refugees. Nairobi: United Nations Environment Programme 

(UNEP), 1985, p. 04-05. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Trazendo intercessões entre as mudanças climáticas com a migração humana, bem 

como as guerras, os laços humanos com seu território, as relações interculturais e diversas 

outras especificidades, o ACNUR, a partir do presente guia, buscou apresentar o tema de uma 

forma holística. Não somente um compilado de posições políticas de Estados e situações fáticas, 

mas também um convite ao empirismo no estudo das questões internacionais. 

Por óbvio, como é de praxe nas Relações Internacionais, o desentendimento é 

fundamental para o enriquecimento do debate, e a multiplicidade de informações e experiências 

é essencial para o desenvolvimento de uma política migratória internacional que, não só 

reconheça a existência e a urgência dos refugiados ambientais, mas que possa, acima de tudo, 

respeitar as especificidades locais e regionais. 

Dessa forma, as ações e posições das delegações aqui apresentadas devem ser 

encaradas como o caminho a dar suporte a diferentes formas de estar no mundo, no caso em 

tela, a migração involuntária por motivos climáticos. Portanto, intenciona-se que a reunião que 

virá a acontecer permita que os delegados vislumbrem não só situações distantes do cotidiano, 

mas também que esses problemas podem estar mais próximos do que imagina, e que a solução 

para eles parte da multiplicidade.  
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