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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo o aprofundamento acerca das diversas facetas da 

problemática que envolve os migrantes climáticos e as dificuldades enfrentadas na tentativa de 

reconhecimento da categoria, além de explorar o papel do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR) e da comunidade internacional nesse processo complexo. 

Para o desenvolvimento e construção da pesquisa científica, utilizaram-se noções básicas, dados 

e análises de discussões contemporâneas do tópico, que se estende para além do cenário 

nacional, envolvendo diferentes realidades ao redor do globo. Dessa forma, os estudos 

basearam-se em uma observação histórica, jurídica e política do ACNUR e da pauta que 

envolve a elevação do nível dos oceanos, assim como na análise da importância da concessão 

do refúgio ambiental para populações vulneráveis que sofrem com os impactos diretos dos 

desastres ambientais. É válido salientar a relevância da pesquisa em questão para a 

disseminação do conhecimento sobre a temática, constantemente invisibilizada devido a fatores 

econômicos e políticos. Por fim, pode-se observar a construção de um conhecimento holístico 

e sumular sobre os “refugiados ambientais”, sem prejuízo ao abordar o próprio dissenso 

terminológico existente. 

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

Refugiados. Desastres Ambientais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Guia de Estudos tem como desígnio o aprofundamento do tema “As 

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

Instituto do Refúgio Ambiental”. A preocupação com a temática possui como catalisador do 

debate diplomático a seleção do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), reconhecendo sua relevância e influência entre os braços institucionais que 

compõem a Organização das Nações Unidas.  

Sob essa perspectiva, o trabalho conta com a diversidade colaborativa de seus autores 

para tratar um tópico por muito tempo desatendido pela comunidade internacional. Esse fato é 

inversamente proporcional à urgência da construção de diálogos e soluções que respeitem não 

apenas os Direitos Humanos das vítimas do refúgio, mas também ao escasso comprometimento 

de governos e nações para com a preservação da natureza.  

Nesse seguimento, o material propõe-se a desenvolver um estudo técnico sem se 

dirimir de apontamentos críticos acerca da gravidade dos casos apresentados. Para tanto, são 

utilizados dados fornecidos por organizações internacionais, casos jurídicos, matérias 

jornalísticas, documentos jurídicos e artigos científicos, para citar algumas fontes. Aqui, 

objetiva-se impulsionar a preparação dos delegados da forma que o comitê considera de maior 

pertinência para os dias de simulação.  

Para embasar o que foi supracitado, a análise terá seu início na avaliação do 

concernente à estrutura e funcionamento do ACNUR, seu impacto histórico e associação com 

o objeto de estudo; seguida da abordagem de temáticas acerca do desequilíbrio ambiental e 

consequências jurídicas e, por fim, o estudo aprofundado do refúgio ambiental, a evolução da 

pauta e sua necessidade por reconhecimento. Assim, o comitê espera desenvolver um debate 

enriquecedor, capaz de respeitar a pluralidade de vozes e conhecimentos abordados na 

construção desse trabalho e individualidade de seus delegados.   
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2 ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR) 

        

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, ou a Agência da 

Organização das Nações Unidas para Refugiados é um órgão pertencente à ONU. Em 1950 

uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) criou o ACNUR, instituindo 

então que este prestasse assistência e proteção para os solicitantes de refúgio.1       

O ACNUR possui o intuito de criar, prestar e oferecer serviços e políticas públicas que 

auxiliem pessoas deslocadas e apátridas, seja a nível regional, nacional ou mundial. Por meio 

de tais políticas sociais e econômicas que se adequam às normas regionais, nacionais e 

internacionais, o organismo objetiva assegurar os direitos dos refugiados, garantindo-lhes que 

vivam sob condições dignas após o restabelecimento ou, caso seja desejado, assegurar as 

mesmas circunstâncias dignas para o retorno ao país de origem.2  

A organização possui como base 4 objetivos principais: a) o alívio das pressões sobre 

os países anfitriões; b) o incentivo e amparo de maneira a crescer a autossuficiência dos 

refugiados; c) ampliação do acesso a soluções de países terceiros; e d) prestação de apoio para 

que as condições dos países de origem do refugiado melhorem, possibilitando, assim, o regresso 

com segurança e dignidade.3 

 

2.1 O SURGIMENTO DO ACNUR 

 

O Alto Comissariado é uma agência da ONU criada com o objetivo inicial de prestar 

auxílio a milhares de europeus que fugiram ou perderam suas casas devido à Segunda Guerra 

Mundial.4 A princípio, foi estabelecido que seu mandato duraria três anos, dentro dos quais 

deveria assegurar proteção legal aos refugiados, de modo a ajudá-los na obtenção do 

reconhecimento do status de refugiado até a efetivação de uma das três soluções previstas em 

seu estatuto: repatriação, reassentamento ou integração local.5 

 
1 ACNUR BRASIL. Histórico. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/historico/. Acesso em: 18 de 

mar. 2022. 
2 ACNUR BRASIL. Campanhas e Advocacy. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/campanhas-e-

advocacy/. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
3 Ibidem. 
4 ACNUR BRASIL. Histórico. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/historico/. Acesso em: 18 de 

mar. 2022. 
5 ZUZARTE, André. De Davi à Golias: Uma breve história do ACNUR (artigo). In: Café História. Disponível 

em: https://www.cafehistoria.com.br/breve-historia-acnur/. Publicado em: 30 abr. 2018. Acesso em: 18 de mar. 

2022. 
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Em relação ao documento original formador do ACNUR, a Convenção dos 

Refugiados, estabeleceu-se a concepção do termo “refugiado” para que ficasse claro a quem se 

estenderia a proteção oferecida pelo órgão. Com isso, apenas pessoas afetadas pelos 

acontecimentos anteriores a 1951 na Europa, as quais por diversos motivos não podiam retornar 

a seus países de origem, seriam auxiliadas nesse primeiro momento pelo ACNUR.6 

Ao longo desses três anos iniciais, no entanto, foi percebido que a questão dos 

refugiados se manifestava para além das fronteiras europeias, ocasionando um considerável 

aumento da necessidade das atividades da agência. Nesse viés, tornou-se urgente a tomada de 

medidas para ampliar o alcance do seu trabalho humanitário. A Convenção de 1951 foi 

reformada pelo Protocolo de 1967 para possibilitar a expansão do mandato do ACNUR, o que 

estendeu sua ação, podendo a partir desse momento, atuar em outros continentes, como a África 

e América Latina, e não se limitar ao lapso temporal primordial.7 

Além disso, tal tratado esclarece também os direitos e deveres tanto dos refugiados 

quanto dos países que os acolhem, sendo de extrema importância para o entendimento da 

questão do refúgio e das particularidades que a cercam.8 Tendo em vista a pouca abrangência 

da Convenção de 1951, considerando ainda que sua ação teria um tempo limitado de três anos, 

houve a demanda de tornar o ACNUR um órgão mais efetivo para todas as novas categorias de 

refugiados e todas as causas, sendo por tal razão adotado o Protocolo de 1967, o qual extinguiu 

as limitações geográficas do documento anterior e ampliou a gama de ações da agência. 

Desde o início da sua atuação, houve uma preocupação em não permitir que a agência 

representasse uma ameaça à soberania nacional dos países integrantes. Assim, embora hoje em 

dia seja um órgão internacionalmente reconhecido, o ACNUR nasceu com pouca autonomia, 

responsabilidades bem delimitadas e recursos escassos. Apesar disso, não foi tão difícil 

implementar medidas efetivas dada a situação da época, tanto que em 1954 a agência recebeu 

seu primeiro Prêmio Nobel da Paz pelo desempenho na questão dos refugiados.9  

 
6 ZUZARTE, André. De Davi à Golias: Uma breve história do ACNUR (artigo). In: Café História. Disponível 

em: https://www.cafehistoria.com.br/breve-historia-acnur/. Publicado em: 30 abr. 2018. Acesso em: 18 de mar. 

2022. 
7 ACNUR BRASIL. Convenção de 1951. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/convencao-de-

1951/. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
8  BRASIL. Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951. Brasília: Presidência da República, 1961. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50215-28-janeiro-1961-389887-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 19 de mar. 2022. 
9 ACNUR BRASIL. ACNUR 70 anos: os tempos mudam, nossa missão, não. Os tempos mudam, nossa missão, 

não. 2020. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/70anos/. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
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Nessa senda, esse fato se apresenta como uma das principais razões para a expansão 

de suas atividades posteriormente, somado à progressiva tensão mundial causada pela Guerra 

Fria e aos conflitos em outras partes do mundo, o que tornou essencial a ampliação dos limites 

do ACNUR. Por fim, em 2003, foi abolida a obrigação de renovar seu mandato a cada três anos, 

o que trouxe mais autonomia para o órgão.10     

Na contemporaneidade, o órgão para refugiados vem atuando com cada vez mais 

intensidade diante da urgência do fenômeno dos deslocamentos forçados, sendo essencial que 

haja uma entidade atuante nessa causa. Nesse sentido, o ACNUR está presente em cerca de 130 

países com mais de 400 escritórios para administrar as atividades da instituição, a qual conta 

com parcerias de organizações não governamentais e doações voluntárias, tanto dos próprios 

países quanto do setor privado e/ou pessoas físicas para se manter e prestar auxílio a milhões 

de pessoas em situação de risco.11 

Por fim, além de ajudar na obtenção dos documentos requeridos para a entrada nos 

países dispostos a acolher os refugiados, o ACNUR também atua na integração desses 

indivíduos na comunidade por meio de associações com outras entidades que possam fornecer 

assistência de maneiras distintas da oferecida pelo órgão, como ocorreu em 2021, com o 

protocolo de cooperação assinado em conjunto com a União das Associações Europeias de 

Futebol. Com isso, ambos se comprometeram a tomar iniciativas para aumentar o acesso dos 

refugiados ao esporte e apoiar sua inclusão social.12  

Desse modo, a instituição, desde sua criação, tem feito um trabalho humanitário 

abrangente e extremamente reconhecido mundialmente, sendo uma instituição muito 

importante na questão dos deslocamentos forçados. 

 

2.2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

Desde sua gênese, prezou-se que o ACNUR fosse uma agência enxuta, com o objetivo 

inicial de promover a proteção dos refugiados por meio do desenvolvimento do que viria a se 

tornar o Direito dos Refugiados e de normas internacionais de proteção. Além disso, competia 

 
10 ACNUR BRASIL. ACNUR 70 anos: os tempos mudam, nossa missão, não. Os tempos mudam, nossa missão, 

não. 2020. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/70anos/. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
11 ACNUR BRASIL. Histórico. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/historico/. Acesso em: 18 de 

mar. 2022. 
12 ACNUR BRASIL. ACNUR amplia ações esportivas em prol dos refugiados e firma parceria com a 

UEFA. 2021. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/2021/05/24/acnur-amplia-acoes-esportivas-em-

prol-dos-refugiados-e-firma-parceria-com-a-uefa/. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
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ao organismo o monitoramento de ações estatais, para que estes sigam suas obrigações 

internacionais junto a essa população.13 

O Alto Comissariado, apesar de contar com certa independência, é um órgão 

subsidiário14 da AGNU. Dessa forma, deve se reportar à AGNU anualmente, podendo 

modificar seu mandato ou emitir recomendações por meio de resoluções.15 Para além disso, o 

ACNUR funciona sob os auspícios do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

(ECOSOC), principalmente na forma do Comitê Executivo do ACNUR (ExCom). 

O ExCom é eleito pelo ECOSOC, levando em consideração a base geográfica mais 

ampla, ou seja, com diversidade de continentes representados, bem como o interesse e 

dedicação dos Estados à questão dos refugiados. Originalmente, o Comitê Executivo era 

composto por 24 Estados e, em 2010, já havia sido expandido para 79 países.16 De acordo com 

o próprio Comitê, suas funções precípuas são:  

 

assessorar o Alto Comissariado no exercício de suas funções de acordo com o Estatuto 

da agência; revisar anualmente o uso dos fundos à disposição do Alto Comissariado e 

dos programas propostos ou que já estão em execução; autorizar o Alto Comissariado 

a solicitar recursos; e aprovar propostas de metas orçamentárias bienais.17 

 

Assim como outros órgãos internacionais, os funcionários do ACNUR possuem o que 

se convencionou chamar de imunidade diplomática, isto é, imunidade perante cortes 

domésticas. Em regra, esses indivíduos gozam dos privilégios contidos na Convenção das 

Nações Unidas de 1946 sobre Privilégios e Imunidades18. Apesar de garantir a independência 

da agência, essa imunidade dificulta a responsabilização por violações de direitos humanos 

cometidas por seus agentes. 

 
13 LEWIS, Corinne. UNHCR and International Refugee Law: from Treaties to Innovations. London: UMI 

Dissertation Publishing, ProQuest LLC, 2014, p. 51. 
14 “A Assembleia Geral [das Nações Unidas] pode estabelecer órgãos subsidiários que julgar necessários ao 

desempenho de suas funções”. BRASIL. Decreto n° 19.481, de 22 de outubro de 1945. Promulga a Carta das 

Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São 

Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm. Acesso em: 18 de mar. 

2022. 
15 UNHCR. Statute of the Office of the United Nations High Comissioner for Refugees: with an introductory 

note by the office of the United Nations High Commissioner for Refugees. 2010. Disponível em: 

https://www.unhcr.org/3b66c39e1.pdf. Acesso em: 20 de mar. 2022. 
16 Ibidem. 
17 ACNUR. Governança. 2022. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/governanca/. Acesso em: 20 

de mar. 2022. 
18 BRASIL. Ministério das Relações Exterores. Decreto n° 27.784, de 16 de fevereiro de 1950. Promulga a 

Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, adotada em Londres, a 13 de fevereiro de 1946, 

por ocasião da Assemblcia Geral das Nações Unidas. Disponível em: 

http://www.undp.org.br/intranet/asp/agreements/Convencao_Privilegios_Imunidades.htm. Acesso em: 20 de 

mar. 2022. 
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De modo geral, Corinne Lewis define as funções desempenhadas pelo ACNUR em 4 

principais eixos. Quais sejam: a) facilitar a admissão dos solicitantes de refúgio e refugiados 

nos Estados em que sua proteção possa ser garantida; b) garantir que seus direitos sejam 

respeitados; c) promover as chamadas “soluções duradouras” para a questão dos refugiados; e 

d) atuar de forma a coordenar os Estados, organizações intergovernamentais e privadas para o 

cumprimento das suas obrigações.19 

Além disso, apesar de ser responsável pelo financiamento de projetos de integração e 

proteção de pessoas refugiadas, a agência dificilmente atua e se envolve diretamente com esses 

processos, com exceção do caso dos campos de refugiados, ocasião na qual presta assistência 

local por meio de cessão de pessoal para administração do campo, bem como trabalhando no 

auxílio e proteção das pessoas lá alojadas.20 

 

2.3 ENTRELAÇOS ENTRE O ACNUR E O REFÚGIO AMBIENTAL 

 

Compreendido o histórico, o funcionamento e a organização do ACNUR, não há 

dúvidas de que o órgão tem associada à sua própria existência, objetivo e atuação, uma robusta 

responsabilidade de representar a pauta do refúgio a nível internacional. Resta, portanto, 

configurar a quem essa representatividade efetivamente alcança e protege.21 

A realidade social, política e econômica no período pós-guerra, que motivou a criação 

do organismo, resultou em uma convenção pensada para o conceito de refugiado condicionado 

a essa conjuntura específica, geograficamente e cronologicamente restrita. Entretanto, a 

abrangência conceitual do termo em questão, por mais contraditório que pareça, possuía o 

ânimo de ser ampla. Redigido logo no 1° artigo da Convenção de 1951, o conceito de refugiado 

é, deste modo, o pilar norteador para saber a quem o Alto Comissariado da ONU visa 

contemplar em suas ações diplomáticas e humanitárias.22  

O fundamento legal é a base, pois, para todas as atuações do ACNUR, sendo a já 

mencionada Convenção a pedra angular da proteção aos refugiados e que permite que a agência 

 
19 LEWIS, Corinne. UNHCR and International Refugee Law: from Treaties to Innovations. London: UMI 

Dissertation Publishing, ProQuest LLC, 2014, p. 51. 
20 SARTORETTO, Laura Madrid. Direito dos Refugiados: do eurocentrismo às abordagens de terceiro mundo. 

Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2018, p. 65. 
21ACNUR BRASIL.  Soluções duradouras. 2022. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/solucoes-

duradouras/. Acesso em: 20 de mar. 2022. 
22 BRASIL. Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951. Brasília: Presidência da República, 1961. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50215-28-janeiro-1961-389887-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 19 de mar. 2022. 
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alcance milhões de pessoas deslocadas. Dentre os motivos e principais causas propulsoras 

desses fluxos migratórios forçados, reconhecidas pelo instituto, têm-se: conflitos, perseguições 

e graves violações de direitos humanos.23  

As estatísticas recentes oriundas da própria organização revelam um cenário alarmante 

acerca do atual estado de refúgio, podendo-se afirmar que a crise de refugiados atingiu 

patamares nunca vistos. Em números, são 82,4 milhões de pessoas que se deslocaram 

forçadamente dos seus locais de origem. Em contrapartida, apenas 26,4 milhões destas, ao 

buscarem proteção internacional, foram reconhecidas como migrantes forçados.24 

A morosidade para se garantir o reconhecimento aos refugiados também se reverbera 

para o órgão demonstrar interesse na problemática referente aos deslocamentos ambientais 

forçados. Nesse viés, foi somente a partir de 2007 que o Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados passou a se manifestar sobre tão urgente demanda, relatando sua preocupação 

com as cinco megatendências sobre os deslocamentos, estando dentre elas a pauta das 

Mudanças Climáticas.25  

Lamentavelmente, a dita preocupação não foi transformada, por parte do ACNUR, em 

posicionamento concreto. As sucessivas retificações, realizadas com o intuito de atualizar a 

Convenção e adaptar o Estatuto dos Refugiados às novas dinâmicas emergentes no direito 

internacional, ainda não foram suficientemente competentes para reconhecer oficialmente o 

instituto do refúgio ambiental. Cabe esclarecer que tal fato é caracterizado como uma lacuna 

jurídica e que, desse modo, constituem no plano material o que poderia se denominar como 

lacunas fáticas, concretas. Nesse sentido, quando tal brecha exprime um silêncio diante de vidas 

constantemente ameaçadas, significa que há expressa violação de direitos humanos. 

O que se evidencia com a inércia do ACNUR, passados mais de 70 anos desde a sua 

criação, é o descaso frente a uma tragédia anunciada. Os processos de degradação do ambiente 

global não podem ser considerados unicamente como uma preocupação ambiental, mas também 

humanitária e de desenvolvimento humano; e afetam, em última análise, a paz e a segurança 

 
23 ACNUR BRASIL. Histórico. 2022. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/historico/. Acesso em: 

04 de mar. 2022. 
24 ACNUR BRASIL. Dados sobre Refúgio: 82,4 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a se 

deslocar. 2020. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/. Acesso em: 02 de jan. 

2022. 
25 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. São 

Paulo, 2011. Disponível em: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Refugiados_Ambientais.pdf. Acesso em: 22 de 

mar. 2022. 
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internacional, uma vez que apontam para um aumento potencial de instabilidades e conflitos de 

natureza política, econômica e social.26 

Vale salientar que tal cenário trágico é, concomitantemente, reflexo da própria 

invisibilidade temática que assola a pauta ambientalista, a qual sofre com barreiras político-

sociais para superar a lógica utilitarista de desenvolvimento e progresso.  

  

 
26 LUCHINO, María Mercedes Rodríguez Fontán; RIBEIRO, Wagner Costa. Refugiados ambientais e a 

atuação do ACNUR como organismo internacional de proteção. Revista Eletrônica do Curso de Direito da 

UFSM, v. 11, n. 3, p. 897, 2016. 
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3 AS RELAÇÕES ENTRE O REFÚGIO E A ELEVAÇÃO DO NÍVEL DOS OCEANOS 

 

Terra, planeta água. A nobre canção de Guilherme Arantes, lançada em 1983,27 dá o 

tom de relevância de tal elemento para a constituição da vida. No entanto, ainda em alusão à 

música, as mesmas águas que nascem serenas nas fontes, constituem, simultaneamente, uma 

ameaça feroz à frágil existência humana, em especial para aquelas populações que vivem em 

zonas costeiras, ilhas e penínsulas.  

O planeta azul, assim descrito por sua superfície ser majoritariamente coberta por água, 

passou a enfrentar desequilíbrios na hidrosfera, fato que propicia o aumento exponencial dos 

níveis dos oceanos e, consequentemente, das inundações ao redor do globo. Nesse viés, a fonte 

da vida também se apresenta como uma barreira para o desenvolvimento e a manutenção de 

milhares de famílias, forçadas a se deslocar para fugir do avanço das águas. Os riscos associados 

ao aumento do nível dos oceanos, sob esse prisma, incluem desafios à soberania e à própria 

sobrevivência dos Estados.28 

O Projeto Picturing Our Future29, conduzido pela organização Climate Central, a 

partir do levantamento de dados dos principais institutos de pesquisa sobre mudanças climática, 

a exemplo do próprio IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change30), realiza 

simulações virtuais realistas, com fito de demonstrar como o avanço do nível do mar afetará 

diversas localidades ao redor do mundo.31  

Segundo a instituição, tal cenário chegará a invadir terras ocupadas por 15% da 

população global, o que equivale a cerca de, no mínimo, 1 bilhão de pessoas severamente 

afetadas e que serão, em curto prazo, refugiados ambientais. Apesar da maioria dos polos de 

inundação se localizarem na Ásia, a organização projeta que pelo menos uma grande nação em 

cada continente será drasticamente inundada.32 

É evidente, pois, que a elevação do nível dos oceanos não se restringe a uma parcela 

do planeta. Em contrapartida, isso não significa que todas as regiões sentem as implicações de 

tal catástrofe de forma homogênea, uma vez que os locais que possuem menor infraestrutura 

 
27 ARANTES, Guilherme. Planeta Água. In: ARANTES, Guilherme. Amanhã. São Paulo: Elektra Records, 

1983. 1 CD. Faixa 6. 
28 MORE, Rodrigo. Mudanças climáticas e o aumento do nível dos oceanos: uma proposta para a adoção de 

cláusulas de mudanças climáticas em acordos de delimitação marítima. Relações Internacionais, n. 66, 2020. 
29 Em tradução livre, “Imaginando Nosso Futuro”. 
30 Em tradução livre, “Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas” 
31 STRAUSS, Benjamin H. et al. Unprecedented threats to cities from multi-century sea level rise. 

Environmental Research Letters, v. 16, n. 11, p. 114015, 2021. 
32 Ibidem. 
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econômica e política tendem a ter soluções mitigadas, para não dizer nulas, frente à dimensão 

abrangente e multidimensional da crise que se instaura com o avançar das águas. Sendo assim, 

“à medida que o problema aumenta e caminha sem solução, veremos o rápido surgimento de 

questões e dimensões inter-relacionadas cada vez mais complexas”.33 

Eis o resultado do novo período geológico terrestre: o Antropoceno. A terminologia é 

adotada por cientistas e ambientalistas ao se referirem à desproporcional e desenfreada 

intervenção humana na dinâmica física, química e biológica do planeta. Nesse viés, a crise 

ambiental é resultado das pegadas deixadas pelo Homo sapiens, sendo essa única espécie a 

responsável pelo esgotamento e a degradação dos recursos naturais com uma aceleração 

avassaladora.34  

É preciso reconhecer o estado de emergência da pauta ambiental e da latente 

responsabilidade humana de reverter e/ou conter os danos causados pela sua intervenção na 

natureza. Apesar da vigência de diversos tratados internacionais que versam sobre metas e 

limites para o enfrentamento da crise ecológica, a maioria das soluções é postergada, adiada, 

aprazada a longo termo, fato que demonstra que a resposta humana ainda se encontra inerte, 

ineficaz e remediadora, o extremo oposto da postura preventiva e preservadora da integridade 

ecológica que se faz necessária para evitar que a terra avance para estágios ainda mais graves.  

A partir de análises críticas, Jean Dorts afirma que “um terrível conceito utilitário se 

apoderou de nós. Só nos interessamos por aquilo que serve, por aquilo que tem um rendimento, 

e de preferência, de imediato. Tal confiança no futuro e na tecnologia leva-nos a destruir 

voluntariamente o planeta que nos abriga.”. Nesse passo, observa-se a abdicação de possíveis 

soluções por não serem lucrativas a curto prazo, abandonando a responsabilidade ambiental em 

prol do desenvolvimento desenfreado, e diuturnamente esquecendo que, no final das contas, a 

própria natureza já vem cobrando o preço das escolhas humanas.35 

 

3.1 REGIÕES AFETADAS  

 

A elevação do nível do mar é um dos principais perigos ocasionados pelas mudanças 

climáticas. Nesse sentido, à medida que a humanidade polui a atmosfera mediante a proliferação 

 
33 MORE, Rodrigo. Mudanças climáticas e o aumento do nível dos oceanos: uma proposta para a adoção de 

cláusulas de mudanças climáticas em acordos de delimitação marítima. Relações Internacionais, n. 66, 2020. 
34 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. A Crise ambiental no Antropoceno. Livro curso de 

direito ambiental: Rio de Janeiro, Forense, 2020. 
35 DORTS apud SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. A Crise ambiental no Antropoceno. 

Livro curso de direito ambiental: Rio de Janeiro, Forense, 2020. 
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de gases de efeito estufa, as temperaturas terrestres se elevam, e, consequentemente, as camadas 

de gelo e as geleiras sofrem o processo físico de fusão, popularmente conhecido como 

derretimento. Tal situação, por sua vez, finda a ocasionar o temível evento do aumento 

volumétrico dos oceanos.36 

Desse modo, fenômenos que anteriormente eram considerados pela população como 

“desastres naturais”, em razão da sua baixa regularidade e pela falta de estudos acerca desses 

eventos, atualmente tornaram-se “desastres ambientais”, ocasionados pela exacerbação das 

atividades humanas em detrimento do meio ambiente e que são, nesse caso, mais frequentes e 

de imensas magnitudes. 

Nesse sentido, ciclos hidrológicos mais intensos passam a provocar eventos extremos 

como tempestades, enchentes e inundações. Ademais, ainda podem ocasionar, a longo prazo, 

extensos períodos de seca e estiagem em determinadas áreas. Com isso, as áreas consideradas 

agricultáveis diminuem e a desertificação avança mais rapidamente, atingindo também, 

consequentemente, milhões de pessoas de seus ambientes.37  

Durante o período de meados dos anos 50 até 2014, um estudo publicado na 

Environmental Research Letters,38 em 2016, comprova que ilhas do Pacífico Sul desapareceram 

por completo em virtude do aumento dos níveis dos oceanos, são elas as ilhas Kale, Rapita, 

Rehana, Kakatina e Zollies. Todas eram desabitadas e tinham áreas que variavam de 10.000 a 

50.000 metros quadrados.  

Também deve-se ressaltar a perda parcial de ilhas que possuem habitantes, são elas as 

integrantes das Ilhas Salomão - Hetaheta, Sogomou e Nuatambu -, as quais já perderam mais 

da metade de seus territórios. Ao mesmo passo, outras três do mesmo arquipélago, sendo elas 

a Sogomou Ite, Sasahura Ite e Sasahura Fa, perderam entre 20% e 23% de seu território. A mais 

populosa delas, com 25 famílias, é a ilha Nuatambu, a qual, em 2011, teve uma perda de onze 

domicílios em virtude do aumento dos níveis das águas. Segundo os pesquisadores, os dados 

 
36 BLANK, Dionis. O contexto das mudanças climáticas e suas vítimas. Artigo. Universidade Federal do 

Ceará, 2015. 16 f. Disponível em: https://doi.org/10.4215/RM2015.1402.0010.  
37 SCHNEIDER, Tiago de Jesus. Um novo desafio ao direito: deslocados/migrantes ambientais. 

Reconhecimento, proteção e solidariedade. Dissertação (Mestrado em Direito), Universidade de Caxias do 

Sul, Caxias do Sul, 2009.  128 f. Disponível em: 

https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/397/Dissertacao%20Tiago%20Schneider%20de%20Jesu

s.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 22 de mar. 2022. 
38 ALBERT, Simon et al. Interactions between sea-level rise and wave exposure on reef island dynamics in the 

Solomon Islands. Environmental Research Letters, [S.L.], v. 11, n. 5, p. 054011, 1 maio 2016. IOP Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/11/5/054011. 
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indicam um rápido aumento do nível do mar nas Ilhas Salomão entre 1994 e 2014 em cerca de 

15 centímetros, com média de 7 mm ao ano.39 

Vistas tais situações, é importante enfatizar que o sumiço de ilhas não está restrito 

apenas à região da Melanésia. O Japão, país constituído e agregado por ilhas, também têm 

registrado alterações em seu mapa. A ilha de Esanbe Hanakita Kojima, a 500 metros de 

Hokkaido, teve seu território completamente comprometido pelo aumento do mar de forma tão 

rápida que muitos estudiosos denunciaram o evento como súbito.40 

Nos mares próximos da Índia, também há registros de ilhas engolidas pelos oceanos. 

É o caso de Poomarichan e de Villanguchalli, ilhas de recife. Elas faziam parte do grupo de 

ilhas que formam o Parque Nacional Marinho do Golfo de Mannar, com quase 560 quilômetros 

quadrados.41 

Uma ilha na Baía de Bengala, entre Índia e Bangladesh, também desapareceu durante 

o início do Século XXI. Disputada pelos dois países, a ilha New Moore havia sido descoberta 

apenas há pouco mais de 40 anos, em 1974, por satélites norte-americanos. Não passava de dois 

metros de altura acima do nível do mar, mas tinha aproximadamente quatro quilômetros de 

extensão. No entanto, foi engolida pelo oceano graças às mudanças climáticas.42 

A ilha Lohachara, também na Baía de Bengala, chegou a abrigar quase 10.000 pessoas 

em meados do século XX, mas sumiu por causa do aumento dos níveis dos mares. O sumiço 

total da ilha mereceu estudos de cientistas da Universidade de Jadavpur, de Calcutá, capital de 

Bengala, Índia. Mediante as pesquisas realizadas na região de mangue do delta do Ganges, 

ainda se confirmaram outras perdas: a vizinha desabitada Suparibhanga também, bem como 

dois terços da povoada ilha de Ghoramara sofreu com os avanços dos níveis marítimos.43 

Ademais, pequenos países povoados da Oceania, como é o caso de Kiribati e Tuvalu, 

também já sofrem com o desaparecimento parcial de seus territórios, bem como lidam com o 

 
39 ALBERT, Simon et al. Interactions between sea-level rise and wave exposure on reef island dynamics in the 

Solomon Islands. Environmental Research Letters, [S.L.], v. 11, n. 5, p. 054011, 1 maio 2016. IOP Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/11/5/054011. 
40 DEUTSCHE WELLE. Ilha some no Japão sem ninguém perceber. 2018. Disponível em: 

https://www.dw.com/pt-br/ilha-some-no-jap%C3%A3o-sem-ningu%C3%A9m-perceber/a-46140973. Acesso 

em: 18 de mar. 2022. 
41 PARAMESWARAN, Sivaramakrishnan. Mining to blame for islands to sink beneath waves. BBC News. 

Londres. 13 maio 2011. Disponível em: https://www.bbc.com/news/science-environment-13383182. Acesso em: 

18 de mar. 2022. 
42 KEN, Jennnings. Disappeared Because of Climate Change. Condé Nast Traveler. 2015. Disponível 

em:https://www.cntraveler.com/stories/2015-05-11/the-island-that-disappeared-because-of-climate-change. 

Acesso em: 18 de mar. 2022. 
43 MAZZUOLI, Valério de Oliveira; FIORENZA, Fábio Henrique Rodrigues de Moraes. O desaparecimento de 

Microestados insulares pela elevação do nível do mar e as consequências para o Direito Internacional 

contemporâneo. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 934, p. 23-45, 15 jul. 2013. 
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enorme potencial de comprometimento completo das terras, o qual deve acontecer em poucos 

anos. Em países na Ásia Meridional, cite-se o exemplo das Maldivas, o cenário 

lamentavelmente é bastante semelhante. 

 

O Brasil não se diferencia do contexto mundial [...]. Recentemente inundações 

decorrentes de chuvas de proporções inéditas assolaram o Estado de Santa Catarina e, 

em seguida, parte do norte e o nordeste do país, deixando milhares de desalojados e 

desabrigados, prejudicando enormemente a economia desses Estados e ensejando a 

migração de indivíduos ali residentes para demais localidades. 

Toda essa gama de ilustrações destina-se a demonstrar a presença significativa e 

irrefutável de refugiados em consequência de desastres ecológicos ao redor do planeta 

na atualidade – e a necessidade de seu conhecimento como tal, de modo a viabilizar 

sua adequada proteção –, em que pese as manifestas dificuldades jurídicas e 

institucionais nesta missão.44 

 

Por conseguinte, ainda se faz necessário voltar à atenção para as próximas projeções 

acerca dos futuros aumentos dos níveis dos oceanos. A organização sem fins lucrativos Climate 

Central realizou, em 2020, um estudo que indica um aumento de temperatura mundial de 3º C 

até final do atual século, bem como simula os impactos causados nas mais diversas regiões do 

globo.45 

Para ilustrar o tamanho do problema, o Climate Central montou uma série de imagens, 

com o auxílio de programas de edição e fotos de satélites, que revelam como as cidades serão 

possivelmente atingidas pelo aumento do volume dos oceanos. Nesse sentido, a análise engloba 

cerca de 100 cidades costeiras de 39 países diferentes, incluindo o Brasil.46 

Dentre as demais áreas de potencial risco, os locais mais atingidos estão na Ásia: em 

territórios costeiros e insulares da China, Índia, Indonésia e Vietnã. Ademais, em Havana, Cuba; 

Dhaka, Bangladesh; e Lagos, capital da Nigéria, as projeções do Climate Central mostram um 

cenário drástico. Para essas localidades, o aumento de 3°C poderia submergir parcialmente ou 

totalmente edifícios e praças no coração das cidades.47 

Em decorrência da série fática aqui apresentada acerca das regiões mundiais afetadas 

pelo aumento dos oceanos nos últimos 50 anos, deve-se analisar que, dentre as áreas já 

 
44 BREITWISSER Refugiados ambientais: breves notas sobre sua proteção jurídica internacional. Revista de 

Direito Ambiental, São Paulo, a. 14, n. 56, p. 142-166, out./dez. 2009. 
45 ALBERT, Simon et al. Interactions between sea-level rise and wave exposure on reef island dynamics in the 

Solomon Islands. Environmental Research Letters, [S.L.], v. 11, n. 5, p. 054011, 1 maio 2016. IOP Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/11/5/054011. 
46 BREITWISSER Refugiados ambientais: breves notas sobre sua proteção jurídica internacional. Revista de 

Direito Ambiental, São Paulo, a. 14, n. 56, p. 142-166, out./dez. 2009. 
47 BREITWISSER Refugiados ambientais: breves notas sobre sua proteção jurídica internacional. Revista de 

Direito Ambiental, São Paulo, a. 14, n. 56, p. 142-166, out./dez. 2009. 
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comprometidas e as localidades que já possuem um potencial risco de impacto, se destacam 

regiões costeiras e insulares, as quais geralmente não possuem infraestrutura suficiente para 

controlar possíveis inundações ou amenizar os impactos já ocasionados em seus territórios. 

Para uma análise comparativa, os países da Ásia e Oceania são os mais afetados frente 

a essa problemática. Todavia, tais localidades geralmente não possuem as tecnologias, o 

desenvolvimento científico e a assistência necessária para realizar ações mitigatórias para os 

eventos marítimos. Nesse viés, a única solução possível para a população residente nesses 

territórios acaba se tornando o abandono de suas terras e deslocamento emergencial para países 

vizinhos, evento esse que ocasiona uma série de desavenças políticas, jurídicas e culturais. 

Dentre tais problemáticas, uma que merece destaque é o racismo ambiental.  

O racismo ambiental é, em suma,  

 

Um conjunto de desigualdades e hierarquizações próprias das sociedades capitalistas 

que, no caso, legam às camadas sobre-exploradas economicamente, pertencentes 

hegemonicamente a etnias “não-brancas”, o fardo do desequilíbrio ecológico, da 

distribuição dos resíduos tóxicos industriais, do desalojamento de suas terras e da 

insegurança alimentar. 48 

  

Tais condutas mundiais são manifestadas, para além da responsabilização injusta 

supracitada, em atitudes de preconceito e segregação nas demais esferas do sistema capitalista. 

Nesse sentido, muitos refugiados nem ao menos possuem um reconhecimento jurídico de 

cidadão dentro do país em que estão abrigados, de forma a impossibilitar que esses tenham 

acesso a serviços básicos de subsistência como saúde, moradia digna, oportunidade de trabalho, 

etc; bem como ainda agrava a situação do refugiado frente à segregação social. 

Ademais, a própria inexistência de políticas públicas e determinações jurídicas nos 

Estados acerca dessa problemática, bem como o descaso das entidades internacionais frente a 

atual situação dos refugiados também se configuram com um ato desumano de racismo 

ambiental, o qual ainda desencoraja as demais populações a promoverem seu senso de 

alteridade, incentivando-as a permanecerem indiferentes a respeito dessas populações.  

 

3.2 OS EFEITOS DO AVANÇO DO MAR À LUZ DO DIREITO INTERNACIONAL 

 

 
48 SILVA, Jonadabe Gondim. Racismo ambiental enquanto categoria discriminatória: uma breve análise 

sobre como o racismo e exclusão ambiental são partes integrantes das políticas desenvolvimentistas 

contemporâneas. X Jornada Internacional de Políticas Públicas. 2021. Disponível em: 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2021/images/trabalhos/trabalho_submissaoId_620_620612c10021f78

c.pdf. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
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Tendo em vista que o Direito é uma disciplina do campo das Ciências Sociais 

Aplicadas, em regra ele funciona em decorrência do próprio fato social. Sendo assim, o Direito 

Ambiental surge após o início das discussões acerca do meio ambiente e da necessidade de sua 

proteção. A partir da década de 1970, e especialmente após a Primeira Conferência Mundial 

sobre o Homem e o Meio Ambiente, na Suécia, em 1972, promovida pela Organização das 

Nações Unidas, os temas ambientais passaram a ocupar as discussões internacionais e tornaram-

se mais relevantes no âmbito dos Estados.49 

Durante as décadas de 70 e 80, viu-se no cenário internacional uma crescente produção 

de documentos que tratavam de questões ambientais, sendo a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD),50 realizada no Rio de Janeiro em 

1992, o passo mais importante dado para a fortificação do Direito Internacional Ambiental. Ao 

fim da Conferência,  

 

179 países participantes da Rio 92 acordaram e assinaram a Agenda 21 Global, um 

programa de ação baseado num documento de 40 capítulos, que constitui a mais 

abrangente tentativa já realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão 

de desenvolvimento, denominado “desenvolvimento sustentável.51 

 

A Agenda 21 Global foi um dos primeiros documentos internacionais a clamar, de 

fato, pela necessidade de tomada de medidas para evitar o aumento do nível do mar, dedicando 

todo um capítulo para a proteção dos oceanos, sendo este o Capítulo 17, intitulado “Proteção 

dos oceanos, de todos os tipos de mares, inclusive mares fechados e semifechados, e das zonas 

costeiras, e proteção, uso racional e desenvolvimento de seus recursos vivos”.52 

Através do instrumento acordado, os Estados partes se comprometeram em, entre 

outras coisas: a) estabelecer planos para situações que envolvam desastres naturais causados 

pelo homem, incluindo-se explicitamente a elevação do nível dos oceanos, art. 17.5, e;  b) adotar 

medidas preventivas para diminuir os riscos e efeitos da elevação do nível do mar, levando em 

consideração a situação de territórios insulares e litorâneos, art. 17.97; c) cooperar para adoção 

de medidas de adaptação às mudanças climáticas, art. 17.100, c.53 

 
49 LEIS, Hector Ricardo. O labirinto - ensaios sobre o ambientalismo e globalização. São Paulo: Gaia, 1996. 
50 Posteriormente, a CNUMAD ficou conhecida como Rio-92. 
51 BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agenda 21 Global. Disponível em: 

https://antigo.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html. Acesso em: 21 de 

mar. 2022. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
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Ademais, o documento criou a categoria dos “Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento”, ou SIDS, de acordo com a sigla em inglês, e expuseram as suas principais 

fragilidades e objetivos que devem ser comuns aos 179 signatários, para sua proteção.54 

Além da Agenda 21 Global, outros documentos internacionais dignos de menção para 

a questão em tela, seriam, primeiro, a resolução 44/206 da Assembleia Geral, de 22 de dezembro 

de 198955, sobre os possíveis efeitos negativos da elevação do nível do mar sobre ilhas e zonas 

costeiras, especialmente zonas costeiras de baixa altitude. Em segundo plano, a Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas,56 apesar de não abordar diretamente a 

questão da elevação do nível dos mares, é crucial para o combate e a efetivação concreta de 

mecanismos combativos às mudanças climáticas. 

Para além dos documentos internacionais em matéria ambiental, cabe citar uma 

situação ainda inédita no Direito Internacional: o desaparecimento de um Estado em razão da 

elevação do nível dos oceanos e consequente inadequação para comportar comunidades 

humanas. Valério de Oliveira Mazzuoli cita que somente nas histórias antigas se tem notícia de 

um Estado que teve todo seu território extinto, tratando-se, portanto, da nação lendária de 

Atlântida, citada por Platão. De acordo com o filósofo grego, Atlântida teria sido devorada pelas 

águas do mar. Mais de dois milênios após a passagem do grego pelas ilhas helênicas, a 

possibilidade de uma nova Atlântis aparenta estar cada vez mais próxima.57 

Dessa forma, cabe relembrar que, para a doutrina internacionalista, os elementos 

constitutivos do Estado são: comunidade de indivíduos, território fixo e determinado, governo 

autônomo e independente, e finalidade.58 Historicamente, a extinção dos Estados se deu por 

meio de alterações no terceiro elemento, governo autônomo e independente, de forma que só 

 
54 BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agenda 21 Global. Disponível em: 

https://antigo.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html. Acesso em: 21 de 

mar. 2022. 
55 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. Resolution 44/206. Possible adverse effects of sea-level rise 

on islands and coastal áreas, particularly low-lying coastal areas. 22 de dezembro de 1989. Disponível em: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/549/65/IMG/NR054965.pdf?OpenElement. 

Acesso em 14 de mai. 2022. 
56 BRASIL. Decreto n° 2.652, de 1º de julho de 1998. Promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2652.htm#:~:text=D2652&text=DECRETO%20Nº%202.652%2

C%20DE%201º,9%20de%20maio%20de%201992. Acesso em: 14 de mai. 2022. 
57 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 

476. 
58 Ibidem, p. 433-441. 
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se viu, até então, três formas de extinção de um Estado independente: desmembramento do seu 

território, anexação total do seu território, ou fusão de dois ou mais Estados.59 

Sendo assim, até mesmo pela experiência histórica, o Direito Internacional possui 

alguns documentos voltados à questão da sucessão de direitos e obrigações para os casos de 

extinção de Estados, sendo eles a Convenção de Viena sobre a sucessão de Estados em matéria 

de tratados,60 de 1978, e a Convenção de Viena sobre Sucessão de Estados em Matéria de Bens, 

Arquivos e Dívidas,61 de 1983. Ainda, essa legislação somente abarca as formas “tradicionais” 

de sucessão, citadas no parágrafo anterior, uma vez que estas se tratam da substituição de uma 

soberania por outra. 

No caso da extinção de Estados por motivo de inviabilização do seu território, não 

ocorre sucessão de soberanias, e sim a extinção dela. Trata-se, portanto, de uma situação inédita 

no campo do Direito do Estado e do Direito Internacional,62 sendo necessárias novas discussões 

e um desenvolvimento ainda mais amplo dessa matéria para que se possa solucionar os desafios 

do mundo vindouro. 

 

       

 

 
59 MAZZUOLI, Valério de Oliveira; FIORENZA, Fábio Henrique Rodrigues de Moraes. O desaparecimento de 

Microestados insulares pela elevação do nível do mar e as consequências para o Direito Internacional 

contemporâneo. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 934, p. 23-45, 15 jul. 2013. 
60 BRASIL. Decreto n° 10.214, de 30 de janeiro de 2020. Promulga o texto da Convenção de Viena sobre 

Sucessão de Estados em Matéria de Tratados, concluída em Viena, em 23 de agosto de 1978. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2020/decreto/D10214.htm#:~:text=DECRETO%20Nº%2010.214%2C%20DE%2030,que%20lhe%20confe

re%20o%20art. Acesso em: 14 de mai. 2022. 
61 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção de Viena de 1983 sobre Sucessão de Estados em 

Matéria de Bens, Arquivos e Dívidas. Disponível em: 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_3_1983.pdf. Acesso em: 14 de mai. 2022. 
62  MAZZUOLI, Valério de Oliveira; FIORENZA, Fábio Henrique Rodrigues de Moraes. O desaparecimento de 

Microestados insulares pela elevação do nível do mar e as consequências para o Direito Internacional 

contemporâneo. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 934, p. 25. 
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4 O MAR COMO FRONTEIRA: UMA ANÁLISE HOLÍSTICA DOS MIGRANTES 

CLIMÁTICOS 

 

Ao longo do desenvolvimento do Direito Migratório como disciplina autônoma, 

convencionou-se que o migrante é todo indivíduo que sai da sua região de habitação usual63 

para uma nova localidade. Dessa forma, sabe-se que uma quantidade considerável de indivíduos 

se desloca e migra por vontade própria, os quais denominam-se migrantes voluntários. No 

entanto, quando não há elemento volitivo do indivíduo para ensejar a movimentação, ou seja, 

quando ele precisa deslocar-se por motivos alheios à sua vontade, estamos em face de um 

migrante involuntário, ou migrante forçado64.  

Migrante forçado funciona como um termo guarda-chuva que abarca uma quantidade 

de categorias. Entre elas, podemos citar os deslocados internos, que são aqueles migrantes 

involuntários que não cruzam fronteiras internacionais, e os refugiados, definidos 

internacionalmente pela Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados,65 ou pelas 

definições ampliadas da Declaração de Cartagena,66 da Convenção que Rege Aspectos 

Específicos dos Problemas dos Refugiados em África,67 e inclusive, da Lei Brasileira de 

Refúgio.68 

Sabe-se, portanto, que ainda que rudimentar, o reconhecimento internacional a partir 

de tratados multilaterais é essencial para garantir, minimamente, proteção a esses indivíduos. 

Atualmente, os refugiados possuem um sistema de proteção mais robusto, que abarca uma 

agência internacional bem vascularizada e algumas decisões de cortes internacionais que 

fortalecem a obrigação dos Estados de protegê-los, além de proibir seu retorno forçado ao 

 
63 Não precisando, necessariamente, cruzar fronteiras internacionais, uma vez que se reconhece os migrantes 

internos como tal. 
64 SARTORETTO, Laura Madrid. Direito dos Refugiados: do eurocentrismo às abordagens de terceiro mundo. 

Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2018, p. 65. 
65 BRASIL. Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951. Brasília: Presidência da República, 1961. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50215-28-janeiro-1961-389887-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 19 de mar. 2022. 
66 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Declaração de Cartagena. Cartagena das Índias, 22 de 

novembro de 1984. Disponível em: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaracao_de

_Cartagena.pdf?view=1. Acesso em 19 mar. 2022. 
67 ORGANIZAÇÃO DA UNIÃO AFRICANA. Convenção que Rege Aspectos Específicos dos Problemas dos 

Refugiados em África. Adis Abeba, 10 de setembro de 1969. 
68BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 

Refugiados de 1951, e determina outras providências. Brasília: Presidência da República, 1997. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm. Acesso em: 19 de mar. 2022. 
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território do Estado onde o evento que ocasionou a situação de refúgio ocorreu.69 Mas, como 

foi abordado anteriormente, e ainda será aprofundado, as definições existentes atualmente não 

protegem todos aqueles que necessitam de proteção. 

Atualmente, gozam da proteção destinada a pessoas em situação de refúgio aquelas 

que, de acordo com o art. 1º, 2, da Convenção Sobre o Estatuto dos Refugiados, foi perseguido 

ou bem fundado temor de perseguição 

 

por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se 

encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, 

não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se 

encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais 

acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele.70 
 

Ou, além disso, de acordo com a Lei Brasileira de Refúgio, aquele que “devido a grave 

e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para 

buscar refúgio em outro país”.71 

Vê-se, portanto, que as legislações internacional e local ainda deixam em um limbo 

jurídico os indivíduos que migram em decorrência de questões ambientais, como desertificação, 

erupções vulcânicas, desabamento de terras, contaminação de leitos de rios, ou aqueles que, 

tendo o mar como fronteira, deslocam-se ao ter seus territórios engolidos pelo oceano, elevado 

em decorrência das mudanças climáticas.  

A urgência dessa questão não é uma discussão recente. Desde o primeiro relatório do 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), em 1990, já se alertava sobre a 

possibilidade do surgimento de pessoas migrantes decorrentes da inviabilidade de manter-se 

em seu território nativo por motivo de elevação do nível dos mares.72  

 

4.1 O APARATO HISTÓRICO EM TORNO DO INSTITUTO DO REFÚGIO AMBIENTAL 

 

 
69 Sobre isso, ver: VALE, Pedro Augusto Costa; MOREIRA, Thiago Oliveira. Concretização do non-

refoulement pelos Tribunais Internacionais: perspectivas europeia e interamericana. In.: MENEZES, Wagner 

(Org.). Direito Internacional em Expansão. Vol. XX. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2021, p. 414 - 436. 
70 BRASIL. Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951. Brasília: Presidência da República, 1961. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50215-28-janeiro-1961-389887-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 19 de mar. 2022. 
71 BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 

Refugiados de 1951, e determina outras providências. Brasília: Presidência da República, 1997. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm. Acesso em: 19 de mar. 2022. 
72 LEWIS apud IPCC. Climate Change: The IPCC Impacts Assessment. 1990. p. 3-5. 
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O fenômeno histórico que circunda as migrações forçadas adquiriu maior notoriedade 

com o início do século XX. Foi com a incidência da Primeira Guerra Mundial, o processo de 

formação de novos Estados e a Revolução Russa de 1917 que a problemática saltou aos olhos 

da comunidade internacional.73 Nesse diapasão, de acordo com o historiador Eric Hobsbawm: 

 

A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa forçaram milhões de pessoas a se 

deslocarem como refugiados, ou por compulsórias “trocas de população” entre 

Estados, que equivaliam a mesma coisa. Um total de 1,3 milhão de gregos foi 

repatriado para a Grécia, sobretudo da Turquia; 400 mil turcos foram decantados no 

Estado que os reclamava; cerca de 200 mil búlgaros passaram para o diminuído 

território que tinha o seu nome nacional: enquanto 1.5 ou talvez 2 milhões de nacionais 

russos, fugindo da Revolução Russa ou no lado perdedor da guerra civil russa, se 

viram sem pátria. Foi sobretudo para estes, mais do que para os 300 mil armênios que 

fugiram ao genocídio, que se inventou um novo documento para aqueles que, num 

mundo cada vez mais burocratizado não tinham existência burocrática em qualquer 

Estado: o chamado passaporte de Nansen da Liga das Nações, com o nome do grande 

explorador ártico que fez uma segunda carreira como amigo dos sem-amigos. Numa 

estimativa por cima, os anos 1912-22 geraram entre 4 e 5 milhões de refugiados.74 

 

É válido salientar que antes mesmo do final da Segunda Guerra Mundial houve 

iniciativas de solucionar a problemática das pessoas que se deslocavam forçadamente de seus 

locais de origem, como a criação da Cruz Vermelha em 1863 e a tentativa incipiente da Liga 

das Nações de criar um alto comissariado para refugiados - observados como indivíduos 

privados da proteção de um Estado.75 

Somente com a estruturação da ONU e desenvolvimento do ACNUR, em 1950, que o 

instituto do refúgio é definido e amparado juridicamente, por meio da Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados de 1951. Segundo o art. 1º do referido documento, considera-se 

refugiado a pessoa que: 

 

Em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e 

temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, 

em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 

nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em 

conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer 

voltar a ele.76 

 
73 VETORASSI, Andréa, AMORIM, Orzet. Refugiados ambientais: reflexões sobre o conceito e os desafios 

contemporâneos. Revista de Estudios Sociales, 76, p. 24-40, 2021. 
74 HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Extremos: O breve século XX. 1914-1991. Trad. Marcos Santarrita. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 34. 
75 VETORASSI, Andréa, AMORIM, Orzet. Refugiados ambientais: reflexões sobre o conceito e os desafios 

contemporâneos. Revista de Estudios Sociales, 76, p. 24-40, 2021. 
76 BRASIL. Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951. Brasília: Presidência da República, 1961. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50215-28-janeiro-1961-389887-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 19 de mar. 2022. 
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Tal definição não pode ser analisada de forma dissociada ao período em que foi 

pensada. À época, a Europa estava lidando com um grande fluxo de refugiados russos em 

decorrência da Guerra Fria. Esse documento não levou em consideração outros fluxos 

migratórios, decorrentes de problemáticas específicas adversas que propiciaram o surgimento 

de novas categorias de refugiados, como a ascensão de regimes ditatoriais na América Latina e 

Ásia.77 

Assim, objetivando uma ampliação e adaptação da Convenção supracitada, em 1967 

foi ratificado o Protocolo Relativo ao Estatuto dos Refugiados, para que “todos os refugiados 

abrangidos na definição da Convenção, independentemente do prazo de 1 de janeiro de 1951, 

possam gozar de igual estatuto”.78 

Desde 1967, esses documentos são utilizados pela comunidade internacional como 

base jurídica para lidar com as migrações forçadas, fundadas no temor de perseguição. 

Entretanto, com a crescente problemática dos indivíduos que se deslocam em consequência de 

desastres ambientais, urge a necessidade de discussão sobre uma possível extensão ou 

reformulação das definições convencionadas.79 

Nesse contexto, observa-se uma verdadeira lacuna no que tange à inclusão dos 

“refugiados ambientais” no debate de suporte aos direitos dos migrantes, justamente em razão 

da abordagem restritiva dos documentos supracitados. Não obstante, a temática adquire 

complexidade ao envolver um grande dissenso quanto à terminologia a ser convencionada. 

Nesse sentido, não existe uma nomenclatura oficial para se referir aos “migrantes climáticos”, 

utilizando-se expressões como “refugiados climáticos”, “migrantes ambientalmente 

induzidos”, “ecorrefugiados”, “deslocados ambientais”, por exemplo.80 

Em 1985, com a contribuição de Essam El-Hinnawi junto ao Programa das Nações 

Unidas para o meio Ambiente (PNUMA), o debate adquiriu contornos mais expressivos. 

Hinnawi foi um dos grandes protagonistas na tentativa de definição da problemática em 

 
77 VETORASSI, Andréa, AMORIM, Orzet. Refugiados ambientais: reflexões sobre o conceito e os desafios 

contemporâneos. Revista de Estudios Sociales, 76, p. 24-40, 2021. 
78 BRASIL. Decreto nº 70.946, de 7 de agosto de 1972. Promulga o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. 

Brasília: Presidência da República, 1961. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-

1979/D70946.htm. Acesso em: 19 de mar. 2022. 
79 VETORASSI, Andréa, AMORIM, Orzet. Refugiados ambientais: reflexões sobre o conceito e os desafios 

contemporâneos. Revista de Estudios Sociales, 76, p. 24-40, 2021. 
80 LEHMAN, Jessica. Environmental Refugees: the construction of a crisis. UHU-EHS Summer Academy 

2009. United Nations University, Bonn, 2009, p. 02. Disponível em: 

https://uofahsmun.files.wordpress.com/2012/06/jamesmorrissey_academypaper-1.pdf. Acesso em: 21 de mar. 

2022. 
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questão, contribuindo com a popularização do termo “refugiado ambiental”.81 De acordo com 

o autor, 

 

Em um sentido amplo, todas as pessoas deslocadas podem ser descritas como 

refugiados ambientais, dado que foram forçadas a sair de seu habitat original (ou 

saíram voluntariamente) para se protegerem de danos e/ou para buscar uma maior 

qualidade de vida. Entretanto, para a finalidade deste livro, refugiados ambientais são 

definidos como aquelas pessoas forçadas a deixar seu habitat natural, temporária 

ou permanentemente, por causa de uma marcante perturbação ambiental (natural 

e/ou desencadeada pela ação humana), que colocou em risco sua existência e/ou 

seriamente afetou sua qualidade de vida. Por “perturbação ambiental”, nessa 

definição, entendemos quaisquer mudanças físicas, químicas, e/ou biológicas no 

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

impróprio para sustentar a vida humana. De acordo com esta definição, pessoas 

deslocadas por razões políticas ou por conflitos civis e migrantes em busca de 

melhores empregos (por motivos estritamente econômicos) não são consideradas 

refugiados ambientais.82 (grifo nosso)  

 

Já em 1988, em um artigo elaborado para o Worldwatch Institute, a autora Jodi L. 

Jacobson define os refugiados ambientais como pessoas que se deslocam devido: a) a desastres 

ambientais locais, como enchentes, avalanches e terremotos; b) às consequências da degradação 

ambiental para a subsistência familiar e saúde pública; c) ao fenômeno da desertificação e outras 

mudanças permanentes no ecossistema.83 

No âmbito das organizações internacionais, a Organização Internacional para 

Migração (OIM) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) propuseram a utilização 

do termo “migrantes ambientais”, objetivando uma expressão que possa acompanhar a evolução 

da temática no Direito Internacional.84  

Em contrapartida, o ACNUR não reconhece essa categoria de indivíduos como 

“refugiados”, apesar de reconhecer a complexidade e o impacto das mudanças climáticas nos 

fluxos migratórios.85 De acordo com o Ex-Alto Comissário do ACNUR e atual Secretário Geral 

da ONU, António Guterres, em um evento paralelo realizado durante a COP-15, “continua-se 

 
81 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. São 

Paulo, 2011. Disponível em: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Refugiados_Ambientais.pdf. Acesso em: 22 de 

mar. 2022. 
82 EL-HINNAWI, Essam. Environmental Refugees. Nairobi: United Nations Environment Programme 

(UNEP), 1985, p. 04-05. 
83 JACOBSON, Jodi L. Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability. Worldwatch Paper 86. 

Washington, D.C.: Worldwatch Institute, November, 1988, p. 37-38 e p. 07 
84 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. São 

Paulo, 2011. Disponível em: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Refugiados_Ambientais.pdf. Acesso em: 22 de 

mar. 2022. 
85 Ibidem. 



 

 

 
30 

ainda à espera de um sistema internacional de proteção que efetivamente alcance essas pessoas 

e grupos”86. 

Para o especialista e escritor Miguel Pajares, deve-se insistir no enquadramento dos 

migrantes climáticos na categoria de “refugiados”, entendendo que os impactos das mudanças 

climáticas não são um fenômeno natural. Assim, afirma que os impactos ambientais são 

“resultado de uma ação política e provocados pelos gases de efeito estufa que os humanos vêm 

produzindo desde o início da industrialização”.87 

 

4.2 O RECONHECIMENTO DA CATEGORIA 

  

Conforme analisado anteriormente, o conceito de refugiado, assim como qualquer 

outro, é fruto de uma construção temporal de pensamentos e situações que levaram ao termo 

conhecido atualmente. Entretanto, nota-se a inexistência de questões ambientais inseridas 

dentre as causas do refúgio, o que é bastante problemático, pois mudanças climáticas afetam a 

sobrevivência humana e ameaçam a soberania dos Estados, considerando que não há respeito 

aos limites fronteiriços no meio ambiente. Desse modo, quando há um deslocamento em massa 

devido à degradação ambiental ou outros motivos relacionados à causa, é muito difícil prestar 

auxílio aos afetados, visto que não existe consenso no Direito Internacional quanto ao termo 

“refugiados ambientais”. 

Desde o início da civilização, o homem explora o meio ambiente ao seu favor, no 

entanto, conforme a população foi aumentando, a percepção do homem acerca da natureza foi 

alterada. Nesse momento, o ser humano passou a enxergar os recursos naturais como um 

simples objeto ao seu dispor, o que é completamente equivocado e, hoje, tal relação configura-

se em um catalisador do desequilíbrio ecológico. Assim, um dos principais impactos vistos na 

atualidade quando se trata do assunto é o refúgio ambiental, ou seja, a situação na qual pessoas 

são impedidas de permanecer em seus países devido a desastres ambientais ou mudanças 

climáticas visíveis, causadas pelo homem ou não.88 

 
86 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. São 

Paulo, 2011. Disponível em: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Refugiados_Ambientais.pdf. Acesso em: 22 de 

mar. 2022. 
87 CSVM. Quem são os Refugiados Ambientais?. Disponível em: https://csvm.ufg.br/n/140699-quem-sao-os-

refugiados-ambientais. Acesso em: 22 de mar. 2022. 
88SILVA, Natalieny. Refúgio Ambiental: direito de proteção por desastre natural. Jusbrasil. 2017. Disponível 

em: https://natalienysilva.jusbrasil.com.br/artigos/395897166/refugio-ambiental. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
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Considerando o crescente número de pessoas deslocadas de suas nações em função de 

alterações climáticas, as quais, por sua vez, necessitam de uma ação de Estados extremamente 

coordenada para ser contida em seu estágio atual, é urgente uma renovação do conceito de 

refugiados. Tal revisão é essencial para reconhecer a categoria do refúgio ambiental e garantir 

que indivíduos afetados pelo declínio do meio ambiente tenham seus direitos garantidos.     

Dentro dessa perspectiva, refugiados gozam de direitos estabelecidos pela Convenção 

relativa ao Estatuto dos Refugiados, sendo eles: o direito da não devolução, no qual o indivíduo 

não pode ser devolvido ao país de origem, assistência jurídica, saúde, educação, trabalho, 

documentação do país de asilo, liberdade de expressão, entre outros.89  

Ou seja, os mesmos direitos básicos aplicados aos residentes valem para os refugiados, 

o que vai de acordo com o estabelecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948. Com isso, refugiados têm direito “à vida, à liberdade, e à segurança pessoal”, como dispõe 

o artigo 4° do documento supracitado, o que será conferido no país de asilo pelos direitos 

básicos garantidos internacionalmente.90 

Por essa razão, é cada vez mais notória a urgência de reconhecer a categoria dos 

refugiados ambientais, pois as alterações climáticas já trazem desafios para a sobrevivência de 

certas populações, principalmente as mais vulneráveis, que não têm condições de lidar com 

mudanças extremas do clima. Sendo assim, com a ausência de regulações internacionais para 

protegê-los quando são forçados a abandonar suas nações, os refugiados ambientais ficam à 

deriva, isto é, não são reconhecidos como pertencentes à categoria e não possuem proteção 

legal. 

Apesar disso, o mundo já começa a perceber a gravidade da situação à medida que 

entidades como a Organização Internacional para as Migrações (OIM) vem alertando os 

Estados sobre o caso dos refugiados ambientais.91 Tal organização foi também fundada em 1951 

com o objetivo de assegurar um processo migratório e seguro por meio de colaborações e 

consultorias tanto para os governos quanto para os migrantes.92  

 
89 BRASIL. Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, concluída em Genebra, em 28 de julho de 1951. Brasília: Presidência da República, 1961. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50215-28-janeiro-1961-389887-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 19 de mar. 2022. 
90 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em 

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em 18 de mar. 2022. 
91 WAYCARBON. Urgência dos refugiados ambientais e a necessidade de adaptação. 2019. Disponível em: 

https://blog.waycarbon.com/2019/06/a-urgencia-dos-refugiados-ambientais-e-a-necessidade-de-adaptacao/. 

Acesso em: 18 de mar. 2022. 
92 GUIA DE FONTES EM AJUDA HUMANITÁRIA. Organização Internacional para as Migrações. 

Disponível em: https://guiadefontes.msf.org.br/organizacao/organizacao-internacional-para-as-migracoes-oim/. 

Acesso em: 18 de mar. 2022. 
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Além disso, em 2015, pela primeira vez, os deslocados ambientais foram incluídos em 

um documento intergovernamental, o Acordo de Paris,93 cujo enfoque principal foi a redução 

do aquecimento global, abordando brevemente as migrações por causas ambientais apenas no 

item de perdas e danos, sem estabelecer medidas concretas.94 

Embora de maneira contida, o tópico vem chegando aos holofotes, no entanto, as 

mudanças climáticas se intensificam a cada dia, juntamente com suas consequências, incluindo 

os deslocamentos relacionados aos seus impactos. Esse é um cenário complexo no qual o ponto 

primordial é o reconhecimento da categoria dos deslocados ambientais, o que pode estar 

mudando, haja vista a decisão favorável do Comitê de Direitos Humanos (CDH) da ONU para 

o pedido de asilo de Ioane Teitiota, na Nova Zelândia, que foi forçado a se deslocar de sua ilha 

natal, Kiribati, em razão do aumento do nível do mar.95 Tal decisão foi considerada um marco 

em favor da luta pelos direitos dos refugiados do clima e deve servir de exemplo para o plano 

internacional não esquecer da sua obrigação para com essas pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 WAYCARBON. Urgência dos refugiados ambientais e a necessidade de adaptação. 2019. Disponível em: 
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Acesso em: 18 DE mar. 2022. 
94 CONFERÊNCIA DAS PARTES. Adoção do Acordo de Paris. 2015. Disponível em: 

https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-08/Acordo-de-Paris.pdf. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
95 VENTURA, Alichelly Carina Macedo; GUERRA, Sidney Cesar Silva; MONTEIRO, Milena Fontoura. A luta 

pelo reconhecimento internacional do refugiado ambiental junto ao Comitê de Direitos Humanos da ONU: o 
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40, p. 153-169, jun. 2020. Disponível em: 
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5 O REFÚGIO AMBIENTAL 

 

A partir do relatório “Groundswell”, publicado pelo Banco Mundial em setembro de 

2021, estima-se que 216 milhões de pessoas poderão sofrer com a necessidade de se mudarem 

de seus países até 2050, em decorrência de eventos climáticos adversos.96 Porém, apenas com 

o caso Teitiota (2020) que o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas decidiu, pela 

primeira vez, sobre a queixa de um indivíduo que busca refúgio pelos efeitos das mudanças 

climáticas.97 

Em 2013, Ioane Teitiota e sua família precisaram deixar sua casa em Tarawa, parte do 

Kiribati, em razão das frequentes inundações, salinização de terras aráveis e água doce e 

superlotação das áreas habitáveis. Assim, buscaram o status de refugiados perante o governo 

neozelandês. Em 2015, o caso chegou à Suprema Corte da Nova Zelândia que negou o pleito 

almejado, deportando Teitiota e sua família para o Kiribati.98 

Após isso, Ioane realizou uma denúncia perante o Comitê de Direitos Humanos da 

ONU e o Comitê entendeu que a expulsão de um indivíduo para um local que ponha em risco 

a vida devido aos efeitos adversos das mudanças climáticas pode violar o direito à vida, previsto 

no art. 6 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.99 

Para o especialista Yuval Shany, “esta decisão estabelece novos padrões que podem 

facilitar o sucesso de futuras solicitações de refúgio relacionadas às mudanças climáticas”.100 

Porém, para que mais indivíduos possam buscar refúgio em decorrência das mudanças 

climáticas, exprime-se a necessidade de uma positivação jurídica concreta, pois como 

demonstrado anteriormente, sequer existe consenso quanto à nomenclatura a ser utilizada. 

 

 
96 G1. Refugiados climáticos: 17 milhões de pessoas na América Latina poderão ser forçadas a migrarem até 

2050. Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/09/13/refugiados-climaticos-17-milhoes-de-

pessoas-na-america-latina-poderao-ser-forcadas-a-migrarem-ate-2050.ghtml. Acesso em: 22 de mar. 2022. 
97 OHCHR. Historic UN Human Rights case opens door to climate change asylum claims. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/01/historic-un-human-rights-case-opens-door-climate-change-

asylum-claims?LangID=E&NewsID=25482. Acesso em: 22 de mar. 2022. 
98 AIR QUALITY NEWS. Climate change refugees: the landmark case of Teitiota v New Zealand. Disponível 

em: https://airqualitynews.com/2020/12/23/climate-change-refugees-the-landmark-case-of-teitiota-v-new-

zealand/. Acesso em: 22 de mar. 2022. 
99 Ibidem. 
100 OHCHR. Historic UN Human Rights case opens door to climate change asylum claims. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/01/historic-un-human-rights-case-opens-door-climate-change-

asylum-claims?LangID=E&NewsID=25482. Acesso em: 22 de mar. 2022. 
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5.1 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ACNUR DIANTE DA NECESSIDADE 

POR AUXÍLIO À IMIGRANTES AMBIENTAIS 

 

Criado em 1950, o Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados trata-se 

de uma agência da Organização das Nações Unidas a qual possuía como o objetivo inicial de 

prestar auxílio a milhares de europeus refugiados voluntários e forçados em virtude dos 

conflitos da Segunda Guerra Mundial. Todavia, em 1967, o ACNUR ganhou o caráter de 

entidade mundial, com sua funcionalidade expandida para territórios além da Europa.101  

Dentre seus mais diversos modos de atuação, destaca-se sua contribuição direta para a 

vida dos refugiados:  

 

Trabalhamos intensamente para proteger e ajudar os refugiados, mas nosso objetivo 

final é encontrar soluções que lhes permitam reconstruir suas vidas. 

Encontrar soluções que permitam aos refugiados viver suas vidas com dignidade e paz 

é uma parte fundamental do nosso trabalho. Repatriação voluntária, reassentamento e 

integração local são alguns exemplos de soluções duradouras.102 

 

Dessa forma, o ACNUR, enquanto entidade internacional que lida com as questões 

dos migrantes forçados a mais de 70 anos, é uma Agência que retém grande parte da 

responsabilidade frente ao surgimento de problemáticas em relação ao asilo e inserção adequada 

das populações, à resolução de conflitos internos e ao combate ao racismo ambiental. Todavia, 

em referência à vertente dos refugiados climáticos, o ACNUR ainda não possui ações 

particulares voltadas a essa população.103 

Nesse sentido, os próprios pesquisadores do Alto Comissariado apontam, em seus 

demais estudos sobre a temática dos refugiados climáticos, os empecilhos destacados pelas 

agências e programas das Nações Unidas que possivelmente seriam “a justificativa” para a 

ausência de um reconhecimento particular e de políticas de proteção voltadas para essa 

categoria potencial de refugiados.104 

Dentre os pronunciamentos das entidades, afere-se as seguintes motivações: 

  

 
101 ACNUR BRASIL. ACNUR 70 anos: os tempos mudam, nossa missão, não. Os tempos mudam, nossa 

missão, não. 2020. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/70anos/. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
102 Ibidem. 
103 MIGRAMUNDO. Acnur vive crescimento e contradições ao longo de seus 70 anos de existência. 2020. 

Disponível em: https://migramundo.com/acnur-vive-crescimento-e-contradicoes-ao-longo-de-seus-70-anos-de-

existencia/. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
104 MIGRAMUNDO. Acnur vive crescimento e contradições ao longo de seus 70 anos de existência. 2020. 

Disponível em: https://migramundo.com/acnur-vive-crescimento-e-contradicoes-ao-longo-de-seus-70-anos-de-

existencia/. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
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1 - Destaca-se que parte da comunidade internacional se utiliza do discurso dominante 

de absoluta negação da expressão “refugiado ambiental” em razão da ausência de 

previsão normativa, bem como reforço da restrição do mandato do ACNUR em 

relação a esse tipo de refugiado. Proferindo, desse modo, a premissa de que pessoas 

deslocadas em virtude das mudanças climáticas não são verdadeiros refugiados;  

2- Outras entidades ainda apontam a inexistência de uma definição clara em razão da 

multiplicidade de fatores que interferem no processo de deslocamento; 

3 - Já outras acreditam no enquadramento dos refugiados ambientais como migrantes 

econômicos, mas que a maioria dos países não aceita porque não contribuem para a 

vida econômica do país.105 

 

Os discursos ora apresentados mostram, portanto, a resistência liderada pelo ACNUR, 

em não assumir o encargo da proteção dos refugiados ambientais. Nessa linha, verifica-se 

também a tentativa de dissociar as dimensões ambientais das discussões futuras sobre 

refugiados, por meio da mudança do foco de atuação de agências e programas da ONU, 

reforçando-se o discurso da limitação dos respectivos mandatos.106 

Além disso, há uma clara indisposição política de parte dos membros da comunidade 

internacional – em geral dos países de destino dos solicitantes de refúgio – que também reforça 

o cenário desfavorável ao reconhecimento dos refugiados ambientais a partir da mudança do 

Direito Internacional dos Refugiados.107 

Em manifestação oficial sobre o tema, o Alto Comissariado, apesar de reconhecer 

expressamente o vácuo normativo e a necessidade de proteção internacional em relação a 

“certos grupos de migrantes”, considera que eventual renegociação do regime de 1951 poderia 

resultar no indesejável enfraquecimento do regime internacional vigente: 

  

No entanto, o ACNUR reconhece que existem de fato certos grupos de migrantes, 

atualmente fora do âmbito da proteção internacional, que precisam de assistência 

humanitária e/ou outras formas de assistência. Alguns estados e ONGs sugeriram que 

a Convenção de Refugiados de 1951 deveria simplesmente ser emendada e 

expressamente estendida para incluir pessoas que foram deslocadas através das 

fronteiras como resultado de mudanças climáticas de longo prazo ou desastres naturais 

repentinos. O ACNUR considera que qualquer iniciativa para modificar esta definição 

arriscaria uma renegociação da Convenção de Refugiados de 1951, que não seria 

justificada por necessidades reais. Além disso, no atual ambiente político, isso pode 

resultar em uma redução dos padrões de proteção para refugiados e até mesmo minar 

completamente o regime internacional de proteção de refugiados.108 

 
105 MCNAMARA, Karen Elizabeth. Conceptualizing discourses on environmental refugees at the United 

Nations. Population and Environment, v. 29, n. 1, p. 12-20, 2007. 
106 MCNAMARA. Op. cit., p. 19-20. 
107 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. 

São Paulo, 2011. Disponível em: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Refugiados_Ambientais.pdf. Acesso em: 22 de 

mar. 2022. 
108 MENEZES, Fabiano L. de. Em defesa da descaracterização do conceito de refugiado ambiental. In: 

MENEZES, Wagner (Coord.). Estudos de Direito Internacional. Anais do 8o Congresso Brasileiro de Direito 

Internacional. Curitiba: Juruá, 2010, p. 155, v. XX. 
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Portanto, em virtude dos fatos apresentados, pode-se concluir que a grande dificuldade 

em avançar no tema referente aos refugiados climáticos é de ordem política e, somente de forma 

secundária, jurídica e científica. Dessa forma, percebe-se mais claramente como a controvérsia 

em torno da terminologia e definição jurídica e a ausência de consenso entre os autores têm 

sido utilizadas para minimizar a importância desse debate e, de certa forma, desqualificar as 

iniciativas em curso. 

Nesse sentido, utiliza-se de argumentações fundadas nas divergências terminológicas, 

científicas e jurídicas e a ausência de dados estatísticos precisos com o objetivo, na realidade, 

de encobrir a vontade política negacionista e discriminatória dos Estados de realizar a 

manutenção do atual cenário de alta restrição de fluxos migratórios. 

 

5.2 EXPERIÊNCIAS CONCRETAS EM ZONAS DE RISCO AMBIENTAL 

 

Inicialmente, vale salientar que o desaparecimento de determinado território devido ao 

aumento do nível dos oceanos não caracteriza apenas a perda de área produtiva e habitável, 

mas, representa também a perda da identidade de um povo no que diz respeito a sua cultura, 

idioma, religião, costumes e tradições. 109Portanto, é de suma importância exemplificar os 

países que sofreram o deslocamento involuntário em função do aumento do nível do mar. 

Um dos países que mais sofreu com a migração ambiental forçada é a República do 

Kiribati, o qual se localiza na zona equatorial da parte central do Oceano Pacífico sendo 

composto por três grupos de ilhas: Ilhas Gilbert, Ilhas Fênix e Ilhas da Linha. A situação do 

país se agrava devido ao fato de que a densidade populacional de algumas ilhas é intensa. A 

capital do país, Tarawa do Sul, sofreu um crescimento populacional acentuado, acarretado 

principalmente pelo aumento do nível do mar que tornou as outras ilhas da região inabitáveis, 

forçando seus moradores a migrarem então para a capital do país.110  

O Kiribati está cada dia mais perto de desaparecer por completo e sua população 

carrega a marca da aflição pela possibilidade de enfrentar um futuro incerto deixando para trás 

seu território. Alguns cidadãos já solicitaram refúgio e asilo em países como a Nova Zelândia 

e a Austrália. Enquanto isso, o país optou por uma atitude preventiva ao comprar terras em Fiji, 

 
109 ACNUR BRASIL. Campanhas e Advocacy. Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/campanhas-e-

advocacy/. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
110 BBC NEWS. O país superpovoado poderá ficar inabitável em 15 anos. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51197329. Acesso em: 18 de mar. 2022.  
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onde pretende realocar seus cidadãos em caso de necessidade, decisão esta que foi criticada por 

outros Estados.111  

Um estudo desenvolvido pela Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico 

(ESCAP) mostrou que a grande maioria dos cidadãos quiritibanos já sofrem com o aumento do 

nível do mar, a ESCAP ainda afirma que as migrações internas são feitas de maneiras que não 

garantem o bem-estar dos migrantes. Além disso, o país desenvolveu um programa chamado 

Kiribati Adaptation Program (KAP), que objetiva a diminuição da vulnerabilidade em face às 

mudanças climáticas.112   

Outras ilhas do Oceano Pacífico enfrentam o mesmo problema, algumas delas 

localizadas no país de Tuvalu. Este também se localiza na Oceania, sendo um país composto 

por ilhas ao sul da localidade em questão que contam com uma baixa altitude. O país foi 

considerado por muitos como um dos primeiros casos de refugiados ambientais causados pelo 

aumento do nível do mar no mundo.113  

Ainda em 1997, durante a Reunião de Kyoto, na qual foi editado o Protocolo de mesmo 

nome, o primeiro-ministro de Tuvalu realizou um apelo às Nações Unidas e aos países que ali 

se encontravam, principalmente à Austrália e à Nova Zelândia para que medidas fossem 

tomadas no sentido de receber pessoas deslocadas devido a elevação do nível dos oceanos, 

mostrando que a situação já era preocupante na época114  

Já em 2007, um acordo entre Nova Zelândia, Tuvalu e Austrália foi firmado, o Pacific 

Access Category, estabelecendo o número de pessoas que podem residir na Nova Zelândia por 

ano, 75 tuvaluanos e 75 quiritibanos - essas pessoas devem cumprir uma série de requisitos para 

que tal realocação seja possível. Observa-se, porém, que a Austrália não cumpriu com os termos 

do acordo, negando o asilo aos refugiados climáticos.115 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças Climáticas de 2021, a 

COP-26, realizada em Glasgow, na Escócia, o ministro da Justiça, Comunicação e Relações 

Exteriores tuvaluano expressou sua preocupação aos outros chefes de Estados ao dizer que o 

país está afundando e que enfrentam a erosão de partes da ilha. Nota-se que com o agravamento 

 
111 TERRA. Governo de país que pode sumir do mapa compra terras em Fiji.  Disponível em: 

https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/clima/governo-de-pais-que-pode-sumir-do-mapa-compra-terras-em-

fiji,dd8f9216d5f654a92a3fdaff05b287b1kktvRCRD.html. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
112  WILLE, Reis dos Thaís. O Processo de refúgio ambiental de migrantes das regiões insulares do pacífico 

para a Nova Zelândia e Austrália. Repositório Institucional UNISC, 2016. Disponível em: 

https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/1425. Acesso em: 18 de mar. 2022. 
113  Ibidem. 
114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
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periódico da situação, alguns problemas começaram a surgir. Com o aumento do nível oceânico, 

as águas marinhas infiltram-se no subsolo, diminuindo a existência de aquíferos e reduzindo a 

disponibilidade de água doce.116   

Além disso, a penetração da água marinha também tornou impossível a utilização de 

algumas terras agrícolas, fazendo com que o país se torne cada vez mais dependente de produtos 

importados, afetando diretamente a sua economia. O país explora como algumas das soluções 

a possibilidade da aceitação internacional de que por mais que Tuvalu desapareça 

territorialmente, continue sendo reconhecido como um Estado e permaneça com o acesso às 

zonas marítimas.117 

Ao realizar um recorte para o Brasil, a preocupação com o aumento do nível do mar 

está presente, o país possui uma faixa litorânea extensa e inúmeras cidades costeiras sofrem 

com as consequências. A cidade de Santos já enxerga os problemas, as tradicionais muretas de 

contenção da orla das praias, que compõem a cultura local, já foram destruídas pelas ondas, e 

com o decorrer do tempo o nível do mar sobe mais, alagando as ruas da cidade e gerando, 

consequentemente, prejuízos para Santos e seus cidadãos.118 

O estudo realizado pela organização Climate Central em parceria com a Universidade 

de Princeton e o Instituto Potsdam de Pesquisa de Impacto do Clima, projetaram como estarão 

algumas cidades brasileiras litorâneas daqui a alguns anos em decorrência do aumento do nível 

do mar. Nessa projeção todas elas estarão tomadas pelo oceano, cidades estas como Salvador, 

Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Fortaleza.119 

 

5.3 OS IMPACTOS DO NEGACIONISMO CIENTÍFICO PARA A GEOPOLÍTICA DO 

REFÚGIO  

 

O mais recente relatório elaborado pelo Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas estabelece por vez que a ação humana é o principal fator associado às alterações da 

 
116 DIÁRIO DO NORDESTE. Tuvalu pode desaparecer devido às mudanças climáticas. Disponível em: 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ultima-hora/mundo/tuvalu-pode-desaparecer-devido-as-mudancas-

climaticas-1.3167620. Acesso em: 18 de mar. 2022 
117 Ibidem 
118 G1. Veja como cidades brasileiras podem ser afetadas pelo nível do mar com alta da temperatura, 

segundo pesquisa. Disponível em: https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/10/14/veja-como-cidades-

brasileiras-podem-ser-afetadas-pelo-nivel-do-mar-com-alta-da-temperatura-segundo-pesquisa.ghtml. Acesso em: 

18 de mar. 2022 
119 Ibidem 
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natureza e vida no planeta120. A importância dessa conclusão científica bate de frente com 

narrativas de viés contrário, que há décadas crescem por meio de discursos de negação dos 

impactos ambientais gerados pelo desenvolvimento desenfreado e pela falta de políticas de 

preservação ecológica.  

A partir dessa descoberta, é possível enfrentar as consequências resultantes do descaso 

com o meio ambiente, responsáveis por danos como elevação dos níveis do mar e avanço sobre 

ilhas e zonas litorâneas, assim como surgimento cada vez mais frequente de pandemias.121 

Entretanto, a realidade prática enfrentada na promoção da ciência mostra que a 

climatologia, isto é, a ciência responsável pelo estudo do clima, é um dos focos de polarização 

política na atualidade, sendo a principal vítima da manipulação de notícias e negacionismo. A 

negação de fatos comprovados representa um recurso de poder de crescente influência nas 

políticas de nível global, se manifestando seja pela rejeição de métodos aplicados, por 

entendimentos sobre o tema, ou até pela proposital distorção de narrativas para interesses 

específicos.122   

Em estudo realizado para a revista Global Environmental Change, foram analisados 

os tipos de ceticismos que circundam o debate quanto às questões climáticas no Reino Unido. 

O resultado identificou dois tipos de abordagens quanto ao tema: o ceticismo epistêmico e o 

ceticismo de resposta. Enquanto o primeiro está conectado a dúvidas em relação à base de 

evidências, nível de consenso e a efetividade de práticas, o segundo está mais intimamente 

ligado à falta de preocupação com as mudanças climáticas.123  

Sob essa perspectiva, uma publicação realizada pela fundação Wellcome Trust em 

2019, apontou a forma em que países como o Brasil, as convicções religiosas têm primazia para 

75% dos entrevistados, quando há um confronto entre ciência e religião. Nos Estados Unidos, 

esse percentual corresponde a 60%.124 

 
120 PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Aquecimento global de 

1,5oC: Relatório especial do IPCC. Sumário para formuladores de políticas. Genebra, Suíça: World 

Meteorological Organization; Nairóbi, Quênia: United Nations Environment Programme, 2018. Disponível em: 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf. Acesso em: 8 de mar. 2022. 
121 Ibidem.  
122 AMBRIZZI, Tercio. Negacionismo: a onda de ceticismo sobre o valor da ciência. 2020. Disponível em: 

https://www.unifesp.br/reitoria/dci/publicacoes/entreteses/item/4780-negacionismo-a-onda-de-ceticismo-sobre-

o-valor-da-ciencia. Acesso em: 10 de mar. 2022. 
123CAPSTICK, Stuart Bryce; PIDGEON, Nicholas Frank. What is climate change scepticism? Examination of 

the concept using a mixed methods study of the UK public. Global Environmental Change, [S.L.], v. 24, p. 

389-401, jan. 2014. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.08.012. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378013001477. Acesso em: 9 de mar. 2022. 
124 AMBRIZZI, Tercio. Negacionismo: a onda de ceticismo sobre o valor da ciência. 2020. Disponível em: 

https://www.unifesp.br/reitoria/dci/publicacoes/entreteses/item/4780-negacionismo-a-onda-de-ceticismo-sobre-

o-valor-da-ciencia. Acesso em: 10 de mar. 2022. 
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A preocupação quanto aos níveis de interesse e confiança na ciência, independente da 

origem, convergem no mesmo agravante: a produção de realidades alternativas, muitas vezes 

prejudiciais à sociedade. O negacionismo elabora estratégias que visam manter em circulação 

e repetir alegações infundadas, com argumentos recicláveis e de confortável aceitação pela sua 

simplicidade. É com essa lógica que nacionalistas chineses abordam a questão como uma farsa 

ocidental que promove o imperialismo climático, ou como o governo russo trata a ideia de 

governança global do clima como uma “conspiração do Ocidente” para enfraquecer a posição 

econômica do país no cenário internacional, para citar alguns exemplos.125  

Com isso, essa pauta vem sendo tratada de forma precária pela comunidade 

internacional. Prova disso seria o letárgico andamento de debates em ambientes como a 

Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP-26, na qual a falta de 

comprometimento de grandes nações se alinha a desinformação promovida por grandes 

companhias de combustíveis fósseis, propondo soluções falsas e também disseminando 

desinformações com o objetivo de atrasar iniciativas mais assertivas no cenário atual de 

emergência climática.126 

Nas palavras da bióloga Mercedes Bustamantes, professora da Universidade de 

Brasília é referência na área de ecologia de ecossistemas, essa demora no combate às mudanças 

climáticas é o primeiro grande impacto enfrentado e a consequência tem custo em vidas:  

 

Só que é muito mais difícil perceber esse custo em vidas em uma ação que é 

pulverizada, globalmente distribuída e que pode atingir as pessoas por múltiplas 

causas. Na pandemia, a gente viu exatamente que o preço do negacionismo é pago em 

vidas. Esse preço ficou realmente evidente muito mais rápido, muito mais próximo e 

com números assustadores. A gente vive um momento em que é necessário separar 

ou colocar de forma muito mais clara essa manipulação que existe da metodologia 

científica por aqueles que negam a ciência, como por exemplo utilizar ferramentas 

que são corriqueiras da ciência como o debate e o confronto das ideias.127 

 

 
125 FETZ, Marcelo; SOUZA, Luiz Enrique Vieira; BOSCO, Estevão. A geopolítica do negacionismo climático. 

2021. Disponível em: https://diplomatique.org.br/a-geopolitica-do-negacionismo-climatico/#_ftn4. Acesso em: 

12 de mar. 2022. 
126 FARIA, Glauco. Gigantes do petróleo usam desinformação como arma no debate climático: estratégia 

das companhias de combustíveis fósseis mudou da simples negação em relação às mudanças climáticas para a 

tentativa de limpar sua imagem e questionar soluções propostas para conter a crise ambiental. 2021. Disponível 

em: https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2021/11/gigantes-petroleo-desinformacao-debate-clima/. 

Acesso em: 13 de mar. 2022. 
127 STEVANIM, Luiz Felipe. "O PREÇO DO NEGACIONISMO É PAGO EM VIDAS”: as consequências 

em negar as mudanças climáticas e a realidade da pandemia, para mercedes bustamante. As consequências em 

negar as mudanças climáticas e a realidade da pandemia, para Mercedes Bustamante. Disponível em: 

https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/entrevista/o-preco-do-negacionismo-e-pago-em-vidas. Acesso em: 

13 de mar. 2022. 
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O combate a instrumentos do negacionismo da ciência, a manipulação de notícias e 

informações é uma necessidade que permeia todas as vias da sociedade. O negacionismo 

climático é, mais do que uma questão ambiental, um problema humanitário, cujas decisões 

tomadas no presente impactam as já alarmantes projeções de deslocados ambientais para os 

próximos 30 anos. Assim, o enfrentamento da realidade se converse com uma defesa do método 

científico, a expansão da tutela internacional assegurada a refugiados no sentido clássico para 

distintas espécies de deslocados e vulneráveis do clima.128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 SANCHEZ, Diego Emanuel Arruda. Mudanças climáticas e os refugiados do clima como uma questão de 

segurança humana: repensando a proteção dos direitos humanos e o multilateralismo no século 21. Revista 

Direitos Humanos e Democracia, [S.L.], v. 8, n. 16, p. 238-259, 15 dez. 2020. Editora Unijui. 

http://dx.doi.org/10.21527/2317-5389.2020.16.238-259. Disponível em: 
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6 CONCLUSÃO 

 

Frente à produção desenvolvida, o comitê do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados se reúne na compreensão de que, mais do que nunca, os entrelaços entre os 

direitos da natureza e a fragilidade da vida humana são simbióticos. A proteção de um enseja 

na maior qualidade e desenvolvimento do outro. Dessa forma, reverter o presente caso de 

omissão e desnaturalização de deslocados ambientais, assim como prezar pela manutenção de 

recursos naturais a nível global se mostram como pautas de sobrevivência humana.  

Com esperança dos debates a serem desenvolvidos por meio desse trabalho, se busca 

mostrar a importância na construção de reflexões e desenvolvimento de soluções, não apenas 

como paliativos, mas como instrumentos capazes de esclarecer e conscientizar acerca da 

necessidade de protagonismo dessa pauta a nível internacional, assegurando demandas por 

justiça e responsabilização.  

A informação e conhecimento são o primeiro alicerce para a mudança no mundo 

concreto. É a partir do saber que a ação é estimulada e a diferença pode ser promovida, desde 

o âmbito local para maiores perspectivas. Em um nível micro, a presente simulação espera ser 

essa breve faísca na construção de novas alternativas para o mundo que queremos construir e 

herdar.  
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