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RESUMO: Desde os primórdios da espécie Homo sapiens no Planeta Terra, os 
seres humanos convivem com desastres ambientais e fenômenos geológicos 
das mais diversas intensidades, e em determinadas ocasiões, estes foram 
capazes, inclusive, de interferirem no curso da história de povos e impérios. 
Assim como no passado, o mundo globalizado do século XXI vem 
testemunhando os efeitos severos das intempéries climáticas. O aumento na 
intensidade dessas condições climatéricas extremas no globo, em grande 
medida, decorre da ampliação da interferência antrópica sobre o meio ambiente, 
característica de uma verdadeira sociedade de risco, segundo Ulrich Beck. Muito 
embora algumas Nações estejam mais vulneráveis ao impacto dessas 
vicissitudes climáticas e consequentemente com a presença de desastres 
ambientais, trata-se de um fenômeno que deve ser analisado de forma sistêmica, 
uma vez que não obstante os danos materiais causados ao Estado, quanto às 
suas estruturas urbanas ou naturais, são os seres humanos as maiores vítimas. 
Em muitos casos, devido a natureza, intensidade e a extensão da destruição, a 
vida e a sobrevivência humana no local do dano é comprometida, fazendo surgir 
uma categoria de indivíduos denominados de refugiados ambientais. Neste 
sentido, a ausência de um ordenamento juspolítico internacional, específica para 
amparar esse grupo social, gera um limbo jurídico quanto à tutela de direitos 
inerentes à dignidade humana. Não obstante a presença de Diplomas 
internacionais sobre refugiados de outra natureza, como políticos, tais como o 
Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu Protocolo de 1967, são insuficientes. 
Trata-se de situação que demanda produção normativa específica quanto ao 
reconhecimento pela comunidade internacional da condição de refugiado 
ambiental (desastres naturais), e com isso a efetiva proteção de direitos 
humanos, primordialmente quanto à sua nova cidadania, em um novo território. 



É urgente que se busque criar novos instrumentos normativos internacionais 
sobre o tema, baseados em princípios como o do non refoulement, pois 
estimativas, por exemplo, do Centro de Monitoramento de Deslocados Internos 
do Conselho Norueguês de Refugiados (CMDI) apoiado pelas Nações Unidas, 
projetam um número de 200 milhões a 1 bilhão de refugiados ambientais no 
mundo até o ano de 2050. Um cenário que provoca discussões, em especial 
quanto à imposição de óbices por Estados que invocam princípios como o da 
soberania e segurança nacional, e consequentemente não acolhendo refugiados 
desta natureza. Para o desenvolvimento do estudo foi adotado como 
metodologia a pesquisa bibliográfica, documental, empírica, bem como os 
métodos hipotético-dedutivo e o indutivo. Como referencial teórico, além de 
Ulrich Beck, também foram consultados estudos desenvolvidos por Ingo 
Wolfgang Sarlet e Essam El- Hinnawi. 
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