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RESUMO: A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) continua sendo 
o documento base das Nações Unidas para fundamentar Tratados, Convenções 
e Conferências que discutem os diversos elementos dos Direitos Humanos. A 
Convenção Europeia de Direitos Humanos, de 1950, bem como a Convenção 
Americana de Direitos Humanos, de 1969, não trazem expressamente em seus 
textos o Direito Ambiental. O instrumento de maior importância no sistema 
interamericano é a Convenção Americana de Direitos Humanos, também 
denominada Pacto de San José da Costa Rica. A Convenção Americana não 
enuncia de forma específica qualquer direito social, cultural ou econômico; limita-
se a determinar aos Estados que alcancem a plena realização desses direitos, 
mediante adoção de medidas legislativas e outras que se mostrem apropriadas. 
Em 1988, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos adotou 
um Protocolo Adicional à Convenção destacando direitos sociais, econômicos e 
culturais, entre eles o direito ao meio ambiente. Mazzuoli e Teixeira lembram que 
a prática da Corte Interamericana de Direitos Humanos tem demonstrado que no 
plano do sistema regional interamericano é possível garantir demandas 
ambientais, sob a influência do fenômeno do direito internacional conhecido 
como Greening ou “Esverdeamento”. O ambiente sadio e equilibrado, tutelado 
pela Constituição da República Federativa do Brasil, é uma expressão de direito 
humano fundamental, resultante do fenômeno “Esverdeamento” das 
Constituições que surgiu a partir da década de 70, do século XX. Esta pesquisa 
tem o objetivo de identificar estratégias e técnicas capazes de vincular temas 
ambientais aos dispositivos do Pacto de San José da Costa Rica. A vinculação 
entre direitos humanos e proteção ambiental pode ser verificada em dispositivos 
de tratados internacionais tais como: a) os arts. 35.3 e 55, do I Protocolo 
Adicional de 1977 às Convenções de Genebra de 1949, relativos à proibição de 
métodos bélicos causadores de danos ambientais; b) a Convenção das Nações 
Unidas de 1977 sobre a Proibição do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de 
Modificação Ambiental; c) os §§ 5º e 20 e da Carta Mundial da Natureza de 1982; 
d) as Declarações de Cartagena sobre Refugiados de 1984 e de San José sobre 
Refugiados e Migrantes Forçados de 1994, que inserem as vítimas de desastres 
ambientais; e) o art. 24, 2, alínea c, da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança de 1989, que determina aos Estados-partes investimentos 
em pesquisa, tecnologia, tratamento de água e fornecimento de alimentos 
saudáveis tendo em vista o combate à desnutrição e doenças bem como "os 
perigos e riscos da poluição ambiental"; f) e a Convenção sobre Acesso à 



Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça nas Questões Ambientais 
de 1998. Recorrendo ao levantamento bibliográfico, direito comparado e análise 
jurisprudencial, espera-se ao final desta pesquisa apresentar contribuições à 
comunidade científica com a identificação de garantias judiciais capazes de 
vincular a proteção dos Direitos Humanos existente no plano internacional, 
nomeadamente na Convenção Americana de Direitos Humanos, à efetivação da 
tutela ambiental. 
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