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Resumo 

 

 A presente pesquisa versará sobre o reconhecimento de uma categoria humana 

existente que surgiu por força da crise ambiental e hoje não possui amparo jurídico e político. 

Tal categoria está desprovida de proteção internacional pela sua falta de definição, portanto 

são milhares de pessoas deslocadas ambientais sem direito e possibilidade de ação. O estatuto 

dos refugiados nos traz conceitos, que o presente trabalho pretende demonstrar, dignos do 

enquadramento desta categoria, encontrando no bojo dos direitos humanos uma proteção 

internacional. 

 

Introdução 

 

Atualmente o mundo vive a era do antropocentrismo, uma era marcada pela crise 

ambiental decorrente da ação humana irresponsável e desmedida de exploração dos recursos 

ambientais. O resultado desta exploração desmedida é a concretização de um número jamais 

visto de deslocados ambientais. Conforme o instituto carbono Brasil, o constante aumento do 

nível do mar e a desertificação de áreas condenarão milhares de pessoas a migração forçada, o 

desaparecimento de ilhas como Tuvalu e as ilhas maldivas no Oceano Índico poderão inserir 

mais de 400 mil pessoas na rota dos deslocados ambientais, como já aconteceu com o furacão 

Katrina em Nova Orleans (Estados Unidos 2005), que além de forçar o aparecimento de 

desalojados deixou um número de 1.833 mortes e como o terremoto seguido de tsunami que 

noticiou ao mundo a devastação das áreas do Sueste Asiático e da África Oriental, 

notoriamente os habitantes atingidos pelas calamidades foram forçados a deixar seus lares na 
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busca compelida de sobrevivência visto a devastação ou destruição total das áreas habitadas. 

Ocorre que as vitimas das catástrofes ambientais estão sem amparo jurídico e político para a 

sua situação, sendo uma categoria não reconhecida, sem mérito legal à requisição de direitos 

humanos, sendo assim não recebem a mesma assistência estatal que os refugiados políticos 

recebem dos Estados e das organizações internacionais. Ora, se o estatuto dos refugiados nos 

traz causas governamentais para o refugio do indivíduo e lhe atribui as causas impeditivas de 

retornar ao seu país, então, tem-se aqui motivos também para o enquadramento dos 

deslocados ambientais como refugiados. Cabe então trazer à luz desta discussão o 

enquadramento destas pessoas na proteção de direitos humanos contemplado pelo estatuto dos 

refugiados. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada pelo presente trabalho foi dedutiva no sentido de enquadrar 

em uma legislação já existente um reconhecimento de uma categoria não concebida. Buscou-

se a utilização de doutrinas bibliográficas, meios midiáticos e ações político-jurídicas voltadas 

para a discussão da temática.  

 

Resultados  

A presente pesquisa identificou o não reconhecimento político e jurídico de 

deslocados ambientais que hoje se encontram estimados em 50 milhões de pessoas, sendo um 

número superior ao de asilados políticos e até mesmo de desalojados de guerras. Conforme a 

revista conhecer fantástico, as vítimas de perseguições políticas recebem através de 

mobilizações internacionais assistência para a sua manutenção de vida o que já não ocorre 

com os deslocados ambientais.   Embora vários instrumentos tenham sido criados para 

resolver parte dos problemas ambientais, também há que se harmonizar e regular no âmbito 

internacional a proteção das vítimas da tragédia ambiental: os deslocados ambientais. O que 

se verifica atualmente é um conjunto de pessoas desprovidas de forma forçada de sua 

condição humana, pois, como deslocados ambientais, deixam o seu território e perdem o 

estatuto político decorrente da cidadania. 

 

Conclusão 
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Os eventos catastróficos apresentados pela natureza que arrasaram extensos territórios 

e deslocaram milhões de pessoas podem aparentemente não responsabilizar diretamente 

nenhuma ação ou atitude de alguém, porém são conseqüência de medidas econômicas 

adotadas por Estados e empresas que visam a sua própria benesse. Os recursos de flora e 

fauna são consumidos em uma celeridade muito maior que o seu poder de regeneração, 

embora geograficamente existam limites de exploração o capitalismo agressivo em busca da 

geração desenfreada de lucros parece pagar qualquer preço em prol do travestido 

desenvolvimento. Evidencia-se, portanto, que as razões de imigração dos países pode ser 

ambiental mas também por responsabilidade de determinações políticas que contribuíram para 

o cenário em que o meio ambiente apresenta nos dias de hoje.  Decorrente das catástrofes 

ambientais tem-se um grande número de desalojados que forçadamente abandonam seus lares 

para a busca de sobrevivência em regiões que lhes proporcionem o mínimo de infraestrutura, 

essas pessoas estão desamparadas juridicamente e politicamente não sendo atendidas na 

totalidade do problema. E esta falta de assistência se atribui ao não reconhecimento de uma 

figura que contemple o refugiado ambiental dentro do Direito Internacional do Refugiado, ao 

descaso da proteção internacional com milhões de pessoas que nitidamente podem ser 

contempladas pelo estatuto dos refugiados por seus próprios fundamentos, sendo cabível o 

seu reconhecimento dentro da definição do termo refugiado.  
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