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RESUMO 
 

O trabalho em tela tem por escopo, fazer uma breve análise acerca das degradantes condições 

em que se encontram os imigrantes por desastre ambiental em todo mundo, sob uma égide 

humanística basicamente fundada na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). 

Para tal, far-se-á a observação do modo de atuação da Organização das Nações Unidas 

(ONU), face ao iminente contingente de migrações, no que se refere à garantia da dignidade 

da pessoa humana. 

Quanto à metodologia, restringe-se puramente à pesquisa bibliográfica, tendo como fonte 

majoritária as informações disponibilizadas pela própria ONU, tanto de modo direito quanto 

indireto, por meio de suas muitas vertentes de atuação. Quanto à qualificação da pesquisa, 

utilizou-se o método descritivo-qualitativo, por meio do registro e a interpretação dos fatos 

do mundo físico sem a interferência do pesquisador. 

Em suma, no que diz respeito aos resultados do estudo, foi possível concluir que a 

responsabilidade relativa a quem deva amparar o refugiado ambiental é de todos, 

consubstanciada nas diretrizes da ONU, tendo em vista que estas situações tornam o 

indivíduo demasiadamente vulnerável, não devendo haver fronteiras para estabelecimento 

da segurança socioeconômica que só será possível, precisamente, quando todas as nações 

tiverem um mínimo respaldo em situações de caráter ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The work in screen is intended to give a brief analysis of the degrading conditions in which 

immigrants are found by environmental disaster worldwide under a humanistic aegis based 

basically on the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). In order to do so, we will 
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observe the way the United Nations (UN) acts, in view of the imminent migration 

contingent, with regard to guaranteeing the dignity of the human person. 

As for the methodology, it is restricted purely to bibliographical research, having as majority 

source the information made available by the UN itself, both in a direct and indirect way, 

through its many strands of action. As for the qualification of the research, the descriptive-

qualitative method was used, through the recording and interpretation of the facts of the 

physical world without the interference of the researcher. 

In summary, with regard to the results of the study, it was possible to conclude that the 

responsibility for whoever is to support the environmental refugee belongs to all, embodied 

in the UN guidelines, since these situations make the individual too vulnerable and should 

not there are boundaries for establishing socio-economic security that will only be possible 

precisely when all nations have a minimum support in environmental situations. 

 

Keywords: refugee; environment; international responsibility; UN. 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 

Estocolmo, fomentou por toda comunidade internacional, uma preocupação relacionada à 

proteção do ambientalismo, enfocando que sua responsabilização se devia não só aos 

elementos componentes do meio, mas também com ênfase na atuação e na finalidade de 

proteção da humanidade3. 

Partindo desse pressuposto, os desastres ambientais de caráter humanitário, 

como o ocorrido na África Austral como o Ciclone Idai, merecem especial atenção 

internacional uma vez que geram fortes golpes econômicos, não só em países sabidamente 

subdesenvolvidos, bem como em países em desenvolvimento contínuo4. Assim, destacam-

se como aspectos essenciais do Direito Internacional do Meio Ambiente, a incorporação da 

dimensão humana às questões ambientais, a preocupação com as gerações futuras e a 

transversalidade, que dão base a essa singular perspectiva de proteção5. 

                                                             
3 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e 
responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001, p. 70. 
4 THE WALL STREET JOURNAL. Humanitarian Disaster Grows in Southern Africa After Cyclone. 
[online] Atualizado em 20 de março de 2019 7:47. Disponível em: < 
https://www.wsj.com/articles/humanitarian-disaster-grows-in-southern-africa-after-cyclone-
11553104670?mod=djem_Frontiers >. Acesso em: 14 mai. 2019. 
5 RAMOS, Érica Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo Direito Internacional. 
Tese de doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para obtenção do título 

https://www.wsj.com/articles/humanitarian-disaster-grows-in-southern-africa-after-cyclone-11553104670?mod=djem_Frontiers
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Essa mudança de consciência, tendo em vista que outrora a paz abrangia tão 

somente a ausência de ações humanas violentas, das quais destacam-se as grandes guerras 

mundiais. Hodiernamente tal perspectiva torna-se diversa por um cenário6, nada agradável, 

permeado por catástrofes ambientais que necessitam da solidariedade e cooperação 

internacional, especialmente no que concerne à assistência às vítimas submetidas a violações 

sistemáticas dos seus direitos humanos. 

 

II. TUTELA JURÍDICA DO AMBIENTE 

 

No Brasil, o ambiente possui um amplo conceito. Diante disso, compreendem 

os aspectos naturais, os aspectos artificiais presentes no meio urbano em concomitância com 

as interações constantes entre tais enfoques em meio ao ambiente urbano. A partir da Clean 

Air Act (1970) e National Environmental Policy Act (NEPA) (1969), insere-se na compreensão 

de ambiente os aspectos paisagísticos, o meio ambiente criado que nesta última permite e 

abriga a vida em multifacetadas formas, incluindo os bens sociais e econômicos e o conjunto 

de condições, influências e interações que abrigam a existência humana7.  

Na Carta Magna brasileira, mais especificamente no bojo de seu artigo 225, ao 

fazer uso da expressão “sadia qualidade de vida”, dá a significar que o constituinte utilizou-

se de dois objetos para a tutela do ambiente: “o imediato, consistente da proteção do 

ambiente natural, e ainda outro mediato, significado pela ideia de qualidade de vida”8.  

Dessa forma, no Brasil a existência do direito ao ambiente nos moldes acima 

descritos, decorre também das próprias interpretações do Supremo Tribunal Federal9, em 

compreender-se que o bem ambiental apresenta características jurídicas particulares, sendo 

que perante ele há uma repartição de responsabilidades, no que tange aos deveres 

                                                             
de Doutor em Direito. São Paulo, 2011. Disponível em: < 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Refugiados_Ambientais.pdf >. Acesso 
em: 14 mai. 2019, 08:12. 
6 Uma alusão às inundações de 1931 na China com mortes: entre 1 e 4 milhões até o ciclone que acometeu 
Moçambique. [online] 05 agosto 2016, às 16:03. Disponível em: < 
https://www.dn.pt/sociedade/interior/cientistas-encontram-provas-de-inundacao-lendaria-na-china-
5323436.html >. Acesso em: 14 mai. 2019. 
7 SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago. Direito Ambiental – Introdução, Fundamentos 
e Teoria Geral.Série Idp. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 317. 
8 RIBEIRO, Kepler Gomes; MIRANDA, João. A força político-normativa da nova agenda-ONU para as 
cidades : o mecanismo e a fundamentalidade da avaliação ambiental estratégica para a 
implementação do programa ONU-HABITAT III no Brasil. Tese de Mestrado em Ciências Jurídico-
Políticas (p.30). Disponível em: < http://hdl.handle.net/10451/37478>. Acesso em: 14 mai. 2019, 06:31. 
9 RE 134.297- 8/SP e MS 22.164/DF  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/eventos/Refugiados_Ambientais.pdf
https://www.dn.pt/sociedade/interior/cientistas-encontram-provas-de-inundacao-lendaria-na-china-5323436.html
https://www.dn.pt/sociedade/interior/cientistas-encontram-provas-de-inundacao-lendaria-na-china-5323436.html
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fundamentais, surgindo uma titularidade solidária de interesses sobre o bem ambiental, que 

alcançariam inclusive as gerações vindouras10.  

Na mesma perspectiva, a Declaração de Estocolmo, influenciou instrumentos 

internacionais11, e deixa expresso o seguinte:  
 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 
condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe 
permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de 
proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A este 
respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, 
a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação 
estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas12.  

 
O ambiente, nesta senda se apresenta como um direito fundamental, em especial 

um direito do Estado Pós-Social, um verdadeiro direito ao ambiente e à qualidade de vida13.  

Outrossim, em um universo em que as pessoas circulam por trabalho e lazer, ou seja, 

buscando a melhora de sua perspectiva econômica, perdurarão conflitos, exclusões de grupos 

por motivos políticos, guerras e desastres ambientais. Essas problemáticas, segundo João 

Estevens, a exclusão enquanto motivação da política migratória parece ser insuficiente de se 

pôr em prática no mundo de hoje14. 

A paz contínua indica, portanto, que ela deve ser um estado permanente, não 

ocasional ou circunstancial, em especial quando envolve-se o ambiente, embora ele seja 

imprevisível não há situação em que deixe de ser a casa comum da humanidade. Assim, 

enquanto processos com raízes históricas, sem fim em vista, é responsabilidade de todas as 

nações pensar, planejar e prognosticar situações de crise ambiental15.  

Nesta senda, cabe ressaltar, dentro de uma perspectiva socrática de cidadania, 

que em determinadas situações não somos de um país ou de outro, mas somos cidadãos do 

                                                             
10 AYALA, Patryck de Araújo. O Novo Paradigma Constitucional e a Jurisprudência Ambiental no 
Brasil. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro - 6ª Ed. Rev Organizadores: CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes Canotilho; LEITE, José Rubens Morato.. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 428. 
11 Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos, de 1981, artigo 24; Protocolo adicional à Convenção 
Americana dos Direitos do Homem, de 1988; Declaração do Rio, de 1992, artigo 1. 
12 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano. Disponível em: < 
www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc >. Acesso em: 14 mai. 2019. 
13 SILVA, Vasco Pereira da. Verde Cor de Direito: Lições de Direito do Ambiente. 2. Reimp. Da Ed. De 
fev. 2002. Coimbra: Almedina, 2002. pp. 21-23. 
14 DIÁRIO DE NOTÍCIAS. A exclusão de imigrantes e refugiados pode trazer novos riscos para a 
segurança. [online] 13 NOV 2018 Nº54628. Disponível em: < https://www.dn.pt/edicao-do-dia/13-nov-
2018/interior/a-exclusao-de-imigrantes-e-refugiados-pode-trazer-novos-riscos-para-a-seguranca-
10151747.html >. Acesso em: 14 mai. 2019. 
15 RAMOS, Érica Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo Direito ... Op. cit. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/13-nov-2018/interior/a-exclusao-de-imigrantes-e-refugiados-pode-trazer-novos-riscos-para-a-seguranca-10151747.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/13-nov-2018/interior/a-exclusao-de-imigrantes-e-refugiados-pode-trazer-novos-riscos-para-a-seguranca-10151747.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/13-nov-2018/interior/a-exclusao-de-imigrantes-e-refugiados-pode-trazer-novos-riscos-para-a-seguranca-10151747.html
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mundo16. Estas situações colocam o indivíduo em extrema vulnerabilidade, concepção que 

deve romper as fronteiras e almejar uma segurança que só é possível, precisamente, quando 

todas as nações tiverem um mínimo respaldo em situações de caráter ambiental. 

 

III. O DEVER DA ONU FACE AOS CONTINGENTES IMIGRATÓRIOS 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), desde sua criação, objetiva promover 

a “solução de problemas internacionais de natureza econômica, social, cultural ou 

humanitária, e o desenvolvimento e estímulo ao respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais de todos”17. Nessa perspectiva, o papel da referida organização é fazer com 

que toda e qualquer pessoa consiga atingir o mínimo necessário para a garantia de sua 

sobrevivência. 

Outrossim, tanto com base na DUDH, quanto no Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o que se retira são os ideais de tratamento 

igualitário. É nesse âmbito que surgem as diversas vertentes de atuação da ONU, como por 

exemplo O Gabinete para Cordenação para Assuntos Humanitários (OCHA), que tem por 

finalidade tratar de maneira específica os problemas de determinados grupos sociais18 

Ressalte-se que o mundo enfrenta hodiernamente inúmeros problemas de 

ordem social19, diante desse contexto têm ganhado destaque a questão dos grandes 

contingentes imigratórios, devido a sua incidência, seja por questões civis ou econômicas, os 

nacionais optam por procurar melhores condições de vida fora de seu país. O fato é que esse 

fenômeno se demonstra recorrente e se torna preocupante em ordem internacional, em 

especial para a ONU. 

 

IV. AS MODALIDADES DE IMIGRAÇÃO 

 

                                                             
16 POMBO, Olga. A vida de Sócrates. Disponível em: < 
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/escola/socrates/vidadesocrates.htm#frase1 >. 
Acesso em: 14 mai. 2019. 
17ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Carta das Nações Unidas. Centro Regional de 
Informações das Nações Unidas (UNRIC). Disponível em: < https://www.unric.org/pt/informacao-sobre-a-
onu/12 >. Acesso em: 14 mai. 2019. 
 
18 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos. 217 
(III) A. Paris, 1948.  Disponível em: < http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ >. 
Acesso em 14 mai. 2019. 
19 Dentro e fora das fronteiras. 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/escola/socrates/vidadesocrates.htm#frase1
https://www.unric.org/pt/informacao-sobre-a-onu/12
https://www.unric.org/pt/informacao-sobre-a-onu/12
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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Primordialmente é preciso distinguir as diferentes modalidades de imigrantes, 

tendo em vista que para cada uma existe um desdobramento próprio. Durante a Conferência 

de Marraquexe, a representante especial da ONU Louise Arbour, definiu que as migrações 

são regulares ou irregulares. A primeira diz respeito àquelas realizadas de forma legal, quando 

um cidadão sai de seu Estado para outro, em conformidade com as legislações vigentes, 

sendo por isso reconhecido pelo governo do país-destino. A contrário sensu as irregulares são 

aquelas em que os indivíduos se deslocam de seu país de origem para outro sem o 

cumprimento dos requisitos jurídicos20.   

É imprescindível, portanto, distinguir o conceito de “refugiado” que, 

diferentemente dos termos anteriores, tem uma definição dada pela própria ONU como 

“pessoas que fogem de conflitos e perseguições”21. É concomitante válido mencionar a 

Conferência de 1951, na qual foi definido que só serão refugiados aqueles que saem de seu 

país de origem: 
em conseqüência 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 (sic). 22 

 

 Frente aos conceitos supra, encontramos uma lacuna, visto que nenhum faz 

referência direta aos indivíduos que se deslocam de seu país em virtude de desastres 

ambientais. Diante disso, em que situação poderiam esses serem enquadrados?  

No intuito de dirimir tal lacuna, foi propagado, em 1985 pelo professor Essan 

El Hinnawi, do Egyptian National Research Centre, que todos os indivíduos forçados a deixar 

                                                             
20 ONU NEWS. Saiba tudo sobre o Pacto Global para Migração. Perspectiva Global. Perspectiva Global 
Reportagens Humanas. [online]. Publicado em 8 dezembro 2018. Disponível em: < 
https://news.un.org/pt/story/2018/12/1650601 >. Acesso em: 14 de mai. 2019.. 
21 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 
(1951). Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Disponível em: < 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Re
fugiados.pdf >. Acesso em: 14 mai. 2019. 
22 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Pacto Internacional dos Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais. Adotado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas na sua Resolução N.º 2200-A (XXI), de 16 de Dezembro de 1966 Entrada em vigor: 3 de Janeiro de 
1976, em conformidade com o artigo 27, p. 2. Disponível em: < 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_para_a_Defesa_a_Seguranca_e_a_Paz/do
cumentos/pacto_internacional_sobre_direitos_economicos_sociais_culturais.pdf >. Acesso em 14 mai. 2019. 

https://news.un.org/pt/story/2018/12/1650601
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_para_a_Defesa_a_Seguranca_e_a_Paz/documentos/pacto_internacional_sobre_direitos_economicos_sociais_culturais.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_para_a_Defesa_a_Seguranca_e_a_Paz/documentos/pacto_internacional_sobre_direitos_economicos_sociais_culturais.pdf
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seu país de origem, seja de forma definitiva ou não, em decorrência de qualquer desastre 

natural deveriam ser identificados como “refugiados ambientais”23. 

 Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), desde a entrada do século XXI, mais de dois bilhões de pessoas foram afetadas 

por desastres naturais. Além disso, estima-se que desde 2008 cerca de 22,5 milhões de pessoas 

foram obrigadas a se retirar de seu território por esta mesma razão24. Face a isto, denota-se a 

importância de verificar se ONU possui mecanismos adequados para a resolução dessa 

problemática. 

É pertinente observar a dicotomia que cerca as imigrações ambientais e as civis. 

Conforme o jornal O Globo, “a categoria de migrantes climáticos não é protegida pelo direito 

internacional, como são os refugiados de guerra”25 o que demonstra uma tendência mundial 

a sobrevalorizar os interesses de um grupo em detrimento do outro.  

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em vias de conclusão, constata-se a carência de cooperação internacional, no 

que pertine ao acolhimento de refugiados ambientais. O fluxo destas pessoas tem sido cada 

vez mais frequente e demasiadamente desproporcional ao que o país de acolhimento tem 

capacidade social e econômica para amparar.  

Destarte, tendo em vista que a ONU consagra o princípio da não interferência 

nas questões internas dos países, cabe, portanto, o fomento de um diálogo global a fim de 

estabelecer um fundo mundial ambivalente de reparo à catástrofes ambientais — tanto em 

relação ao país afetado quanto em relação a situação dos indivíduos que nele se encontravam 

— uma vez que toda e qualquer nação, subdesenvolvida ou não, é passível de tais 

imprevisibilidades da natureza. Vale salientar, portanto, que o fato de priorizar o amparo de 

refugiados civis em detrimento dos ambientais demonstra incongruência aos princípios dos 

quais ela mesma se propôs a seguir.  

                                                             
23SILVA, Carlos Augusto Silva da. Brasil: Possibilidades do Instituto Jurídico dos Refugiados 
Ambientais no Contexto dos Direitos Humanos. Revista Videre, vol. 5, N. 10 (2013), ISSN 2177-7837. 
Disponível em : http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/videre/article/view/4061 . Acesso em: 14 mai. 2019. 
24ONU NEWS. Pnuma lembra importância de mitigar efeitos das catástrofes naturais. Perspectiva 
Global Reportagens Humanas. [online]. Publicado em 25 março 2019. Disponível em: < 
https://news.un.org/pt/story/2019/03/1665481 >. Acesso em: 14 de mai. 2019. 
 
 
25 O GLOBO. Desastres naturais forçam migrações de 60 mil por dia. [online]. Atualizado em 04/10/2015 
- 15:19. Disponível em: < https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/desastres-naturais-forcam-
migracoes-de-60-mil-por-dia-17680284 >. Acesso em: 14 mai. 2019. 

http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/videre/article/view/4061
https://news.un.org/pt/story/2019/03/1665481
https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/desastres-naturais-forcam-migracoes-de-60-mil-por-dia-17680284
https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/desastres-naturais-forcam-migracoes-de-60-mil-por-dia-17680284
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Em suma, os problemas das guerras civis são sui generis ao sistema político do 

qual as nações se submetem voluntariamente (ou por alguma determinação interna), 

enquanto os relativos ao meio ambiente acontecem de forma holística, por ações humanas 

presentes em todo o planeta. Isto posto, nota-se a complexidade na promoção de paz, de 

forma isonômica, a ser promovida pela ONU em sociedade, visto que a própria DUDH 

consagra a igualdade entre todos26. Contudo, ela só será tangível com limites racionais acerca 

da responsabilidade de quem a deve promover. 
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