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RESUMO: A preocupação com a proteção do meio ambiente vem ganhando 
cada vez mais espaço em diversos setores no cenário mundial, especialmente 
após a ocorrência de grandes catástrofes ambientais. A sequência de sinais de 
exaustão que o meio ambiente vem demonstrando ao longo dos tempos coloca 
em evidência a urgência de se repensar o modo de apropriação humana dos 
recursos naturais e rever as ações e decisões humanas sobre a natureza, 
sobretudo, diante da fragilidade da existência da vida (em todas as suas formas) 
nesse contexto de produção de riscos de magnitude global. É cada vez mais 
evidente os impactos das intervenções humanas na natureza na ocorrência 
frequente de desastres naturais. Esse cenário tem levado as pessoas 
(indivíduos, grupos e, até mesmo, comunidades inteiras em todo o mundo), por 
vezes, e em escala cada vez mais elevada, a serem forçadas a deixar os seus 
locais de habitação de origem, por insuficiência de meios para sobrevivência e 
existência em condições mínimas de dignidade, em termos de qualidade 
ambiental. Essa realidade que assola a comunidade global tem despertado a 
atenção de estudiosos em diversos campos do conhecimento científico, na 
medida em que se reconhece não ser um problema isolado, a ser tutelado 
exclusivamente pelo direito interno dos Estados, mas que deve ser incorporado 
àquilo pelo qual a agenda política internacional tem de ser responsável, mediante 
compromissos compartilhados dos diversos atores do cenário mundial. Isso 
porque é preciso dar tratamento adequado aos direitos humanos dos refugiados 
ambientais, mediante medidas que previnam a ocorrência de eventos naturais 
que ocasionem a migração forçada, mas, também, e, sobretudo, que forneça 
condições dignas para acolhimento dessas pessoas e lhes assegure proteção 
jurídica apropriada. Ciente dessa questão, por meio do método analítico-indutivo, 
o presente trabalho se propõe a desenvolver uma análise crítica acerca das 
dificuldades enfrentadas na proteção dos direitos humanos dos refugiados 
ambientais, diante da ausência de instrumentos internacionais específicos que 
resguardem essa categoria de pessoas. Chama-se a atenção para o debate 
urgente e necessário da sensibilidade dessa questão, a fim de que sejam 
conjugados esforços coletivos de âmbito global em prol dos interesses dessas 
pessoas em situação de extrema vulnerabilidade de seus direitos humanos e 
ambientais. Nessa perspetiva, enquanto inexistente um sistema específico para 
a salvaguarda dos direitos humanos dos refugiados ambientais, propõe-se 
conjugar os avanços de proteção do meio ambiente com a tutela dos direitos 
humanos existentes, para abarcar esse grupo de indivíduos, inibindo a violação 
de seus direitos fundamentais. 
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