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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo apresentar os possíveis
impactos decorrentes do fenômeno das mudanças climáticas sobre o
meio ambiente e os direitos humanos a partir de estudos consagrados
acerca do tema do ponto de vista das ciências naturais e sociais. Nesse
sentido procura trazer à luz as conseqüências possíveis para o mundo
contemporâneo e os esforços da comunidade internacional no sentido
de enfrentar este problema. Será assim analisado o movimento atual
de ‘substituição’ do Protocolo de Quioto, defendendo-se a necessidade
de incorporação da discussão acerca dos impactos das mudanças
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Abstract
This paper aims to present possible impacts aroused by
1
Graduado em Direito pela UFRJ - Faculdade Nacional de Direito (2005). Mestre pelo PPGSD/
UFF - Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense.
Atualmente é doutorando pela UERJ- Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
http://www.ucp.br/html/joomlaBR/lexhumana/lexhumana.htm

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Lex Humana, nº 1, 2010, p. 86

ISSN 2175-0947

climate changes on the environment and the human rights, based
upon well-known studies about this matter from the viewpoint (point
of view) of both natural and social sciences. It seeks to highlight the
possible consequences of climate change to the contemporary world
and the international efforts to face this problem. It is also analyzed
the efforts to substitute the Kyoto Protocol and the need to bring the
debate about the impacts of climate changes to the human rights in a
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1. Introdução
O fenômeno das mudanças no clima não é consensual para a
ciência 5( 78)( )*'%&0%,9( "0'%:0 "&'( ",0%;3 &'( </,( )02+,2&#( 2+&0-,(
quantidade de cientistas, organizações não-governamentais nacionais
,("0%,+0& ")0&"'(&3+#&#(</,(,!,(08)(&6,0&'(,="'%,( )#)(>$(#)-"3 &()(
meio ambiente em todo o mundo.
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Diretamente relacionado a tais mudanças, o chamado
aquecimento global não é algo se possa chamar de inédito.
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No Brasil, a corrente refratária à tese de que presenciamos mudanças climáticas provocadas
pelo aquecimento global de origem antrópica é defendida, dentre outros e, especialmente, pelo cientista
Luiz Carlos Molion. Para esse cientista, estamos numa fase cíclica de aquecimento que em breve dará
lugar a um período de resfriamento. Par mais detalhes vide a entrevista concedida pelo cientista à revista
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tese seria manipulada por países desenvolvidos. Disponível em <http://www.terra.com.br>. Acesso em
17/07/2007. No mesmo sentido Alberto Setzer, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
&'%&1"5&<7!"2%2#%=#512*%>%?*#9#%@.AB.CB-../0%D2,&51#%D7E16720%FG%H.I%,7!!&%!&5%6&,#%F252%245'25%3)&%
as mudanças climáticas são induzidas pelo homem e alega que existe uma tendência de resfriamento
do planeta após 2005. Para ele, as mudanças climáticas somente podem ser observadas na Península
Antártica, não havendo grandes alterações na parte interior do continente antártico.
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