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Os migrantes 
climáticos internos 
estão se tornando 
rapidamente a face 
humana da mudança 
do clima.

Por volta de 2050 
– em apenas três 
regiões – a mudança 
climática poderá 
forçar mais de  
143 milhões de 
pessoas a migrar  
no próprio país.
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... temos empregos aqui, de forma que 
as pessoas migram muito pouco. Não 

há grande necessidade de sair daqui... no nível 
da floresta há emprego. No setor de negócios 
há emprego. A qualidade da madeira é uma 
de nossas prioridades. Temos o famoso selo 
verde como floresta certificada e não é grande 
o número de comunidades que tem esse selo”.
—Javier Martinez (26) México

América Latina e Caribe por volta de 2050

17 milhões  
de migrantes climáticos 
internos

As enchentes vêm todos os anos, 
mas neste ano a situação é pior. 

Agora toda a minha família está morando na 
casa de um parente. Não quero voltar para 
minha aldeia, principalmente por causa das 
enchentes. Em Dhaka posso trabalhar  
e tenho uma vida boa e segura”.
—Monoara Khatun (23) Bangladesh

Sul da Ásia por volta de 2050

40 milhões  
de migrantes climáticos 
internos

Na época de plantação não chove;  
mas quando não queremos chuva, então 

chove. Isso criou seca e, por conseguinte, eu 
não quis sofrer mais. Eu queria tentar a sorte  
na cidade e por isso vim para Hawassa”. 
 —Wolde Danse (28) Etiópia

África Subsaariana por volta de 2050

86 milhões  
de migrantes climáticos 
internos
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3Prefácio

Kristalina Georgieva
Diretora Executiva, Grupo Banco Mundial

Todos os dias a mudança climática se torna uma ameaça econômica, social e existencial mais 
urgente para os países e seus habitantes. Vemos isso em cidades que enfrentam crises de água sem 
precedentes, nas áreas costeiras que sofrem surtos de tempestades destrutivas e em áreas outrora de 
agricultura vibrante que já não conseguem manter cultivos de alimentos essenciais.

E vamos cada vez mais ver a mudança climática tornar-se um motor de migração, forçando indivíduos, 
famílias e até mesmo comunidades inteiras a procurarem lugares mais viáveis e menos vulneráveis 
para viver.

Este relatório concentra um enfoque muito necessário no nexo entre mudança climática, migração e 
desenvolvimento em três regiões: África Subsaariana, Ásia Meridional e América Latina. A conclusão 
surpreendente é o fato de terem de enfrentar mais de 143 milhões de migrantes climáticos internos 
por volta de 2050, salvo se forem tomadas medidas acordadas nos níveis nacional e global.

Migração interna em vez de transfronteiriça é o enfoque central do relatório e com boas razões para 
isso. Há um reconhecimento crescente entre os pesquisadores de que um maior número de pessoas se 
locomoverá dentro de fronteiras nacionais para fugir dos efeitos da mudança climática de início lento, 
tais como secas, fracasso da lavoura e elevação do nível do mar.

O número de migrantes climáticos poderia ser reduzido por dezenas de milhões como resultado de 
uma ação global para diminuir emissões de gases de efeito estufa e com um planejamento de um 
desenvolvimento de longo alcance. Agora há oportunidade de planejar e atuar perante ameaças 
emergentes de mudança do clima.

No Grupo Banco Mundial, apoiamos os países a enfrentarem seus desafios climáticos e a construírem 
sistemas robustos de proteção social. Este trabalho envolve desde investir em projetos destinados a 
reduzir emissões solares e eólicas até desenvolver mecanismos de seguro climático para proteger do 
desastre econômico os países mais vulneráveis. Trabalhamos também com países na identificação 
dos riscos que enfrentam de ameaças crescentes – tais como mudança climática – e, por conseguinte, 
planejar como lidar com elas.

Temos também um papel a desempenhar no diálogo global sobre a melhor forma de gerenciar a 
mudança climática e seus efeitos e como preparar-se para os mesmos. Neste momento, o mundo está 
empenhado em tratar de Compactos Globais sobre migração e refugiados, bem como meios pelos 
quais a Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima pode abordar o deslocamento humano.

A migração climática interna é uma questão de desenvolvimento. Se não agirmos, tornar-se-á a face 
humana da mudança climática.
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Recentemente a imigração transfronteiriça e suas implicações para os países 
anfitriões têm captado em grande destaque a atenção global. Há, porém, um 
reconhecimento cada vez maior de que um número muito mais elevado de pessoas 
está migrando dentro do próprio país do que através das fronteiras. Migram por 
diversas razões –  econômicas, sociais, políticas e ambientais. Atualmente a 
mudança do clima surgiu como impulsionador da migração interna, levando um 
número crescente de pessoas a mudar de áreas vulneráveis para áreas mais 
viáveis do próprio país no intuito de construir uma vida nova.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Este relatório, que enfoca três regiões –  África Subsaariana, Ásia Meridional e América Latina, as 
quais, em seu conjunto, representam 55% da população do mundo em desenvolvimento – constata 
que por volta de 2050 a mudança do clima levará dezenas de milhões de pessoas a migrarem dentro 
do próprio país. Prevê que sem uma ação concreta em termos do clima e desenvolvimento cerca de  
143 milhões de pessoas – ou ao redor de 2,8% da população destas três regiões – poderão ser forçadas 
a migrar dentro do próprio país para escapar das mudanças do clima de início lento. Esses migrantes 
deixarão áreas menos viáveis, com menor disponibilidade de água e menor produtividade das lavouras, 
bem como áreas afetadas pela elevação do nível do mar e por tempestades. As áreas mais pobres e 
mais vulneráveis ao clima serão as mais atingidas. Essas tendências, juntamente com o surgimento 
dos hotspots da migração e emigração, terão implicações importantes para os setores sensíveis ao 
clima e para a adequação da infraestrutura e dos sistemas de apoio social. O relatório constata que a 
migração climática interna provavelmente aumentará até 2050 e depois se acelerará, salvo se houver 
reduções significativas das emissões de gases de estufa e uma ação sólida de desenvolvimento.

ENFOQUE 

Compreender a escala da migração climática interna e os padrões dos movimentos das pessoas é crítico 
para os países poderem planejar e se preparar. No entanto, são raras as projeções sólidas de migração 
climática interna sobre áreas extensas. Este relatório –  o primeiro desse tipo a introduzir impactos 
climáticos de início lento em um modelo de futura distribuição demográfica – procura preencher essa 
lacuna. O enfoque sobre futuros impactos climáticos (escassez de água, fracasso de colheitas e elevação 
do nível do mar) e não eventos de início rápido, tais como enchentes e furacões, levam a uma estimativa 
de limite inferior de um provável impacto geral da mudança do clima sobre a migração nas três regiões. 

Além das três principais regiões de enfoque – África Subsaariana, Ásia Meridional e América Latina – foi 
feita uma análise mais profunda de três sub-regiões: África Oriental, Ásia Meridional (em sua totalidade) 
e América Central – as quais têm padrões climáticos contrastantes de clima, subsistência, demografia 
e desenvolvimento. Os resultados foram contextualizados mais a fundo utilizando-se exemplos de três 
países: Etiópia, Bangladesh e México. 

O modelo aplica dados sobre impactos demográficos, socioeconômicos e climáticos. Nos três 
cenários de mudança do clima potencial e de desenvolvimento, o relatório aplica dados demográficos, 
socioeconômicos e climáticos em uma célula da grade de 14 km² para modelar mudanças demográficas 
prováveis no nível nacional. No intuito de abordar as incertezas da análise da migração nos próximos 
30 anos, o relatório considera três cenários potenciais de clima e desenvolvimento. O modelo pode ser 
customizado e expandido em diferentes escalas. O trabalho futuro poderá modificar e ampliar os modelos 
a mais países, mais impactos climáticos e períodos mais longos, mas também em níveis mais locais. Os 
resultados baseados em cenários devem ser considerados como um alcance plausível de resultados e 
não como previsões precisas.
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Os três cenários são:

• “Pessimista” (grandes emissões de gases de efeito estufa e caminhos desiguais para o desenvolvimento – o “cenário de referência” 
do relatório. 

• “Desenvolvimento mais inclusivo” (também grandes emissões, mas com caminhos melhorados para o desenvolvimento); e 
• “Mais favorável ao clima” (menores emissões globais, combinadas com desenvolvimento desigual).1

O método do cenário proporciona aos formuladores de política um meio de entender melhor e planejar para a provável movimentação 
dentro do respectivo país – no passar do tempo e em diferentes geografias – devido a impactos causados pela mudança do clima.

1 De acordo com o Quinto Relatório do IPCC, no cenário de emissões mais baixas as temperaturas provavelmente atingirão 0,4°C-1,6°C acima da linha de base até 2050 
e se estabilizarão. Nos cenários de emissões mais altas as temperaturas se elevarão a 1,4°C-2.6°C por volta de 2050 e a 2.6°C-4.8°C até 2100.

Figura 1: Número projetado de migrantes climáticos na África Subsaariana, Ásia Meridional e América Latina 
sob três cenários, por volta de 2050

Obs.: As marcas tipográficas nos gráficos dos migrantes representam os intervalos de confiança de 95º percentil.

Mais favorável ao climaMaior grau de desenvolvimento inclusivoPessimistic (Referência)
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Mensagens principais
MENSAGEM 1: 

A escala da migração climática interna aumentará até 
2050 e a partir daí se acelerará, salvo se houver uma ação 
climática e de desenvolvimento concertada. 

No âmbito dos três cenários deste relatório há uma tendência ascensional de migração climática interna 
na África Subsaariana, Ásia Meridional e América Latina por volta de 2050. Na pior das hipóteses ou no 
cenário “pessimista” o número de migrantes climáticos internos poderá atingir mais de 143 milhões 
(cerca de 86 milhões na África Subsaariana, 40 milhões na Ásia Meridional e 17 milhões na América 
Latina) em 2050. As pessoas mais pobres e os países mais pobres são os mais atingidos (Figura 1). 

No cenário do “desenvolvimento mais inclusivo” a migração climática interna nas três regiões poderia 
cair entre cerca de 65 milhões a 105 milhões. O cenário mais favorável ao clima tem o menor número 
de migrantes climáticos internos variando de 31 milhões a 72 milhões nas três regiões. 

Em todos os cenários a mudança do clima é um impulsionador crescente nas três regiões. Os 
impactos da mudança do clima (fracasso da lavoura, escassez de água, elevação do nível do mar) 
aumentam a probabilidade da migração em situações de dificuldade, criando desafios crescentes para 
o desenvolvimento e planejamento. As pessoas vulneráveis têm as oportunidades mais baixas de se 
adaptarem localmente ou de se afastarem do risco e, ao migrarem, com frequência o fazem como 
último recurso. Outros ainda mais vulneráveis, presos em áreas cada vez mais inviáveis, não estarão 
em condições de migrar. 

A migração climática interna se intensificará nas próximas décadas e poderá acelerar-se após 2050 
sob o cenário pessimista devido a impactos climáticos mais fortes, combinados com um crescimento 
mais acentuado da população em muitas regiões. 
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MENSAGEM 2: 

Os países podem esperar ver hotspots de migração e 
emigração induzidos pelo clima. Isso terá implicações 
significativas para os países e para o futuro desenvolvimento. 

O relatório prevê que a “emigração” impulsionada pelo clima ocorrerá nas áreas em que os sistemas de 
subsistência estão cada vez mais comprometidos pelos impactos da mudança do clima. Esses hotspots 
são cada vez mais áreas marginais e podem incluir cidades baixas, litoral vulnerável à elevação do 
nível do mar e áreas vulneráveis à inundação em casos de pressão agrícola (Figura 2 para a África 
Oriental. Nos altiplanos do Norte da Etiópia, por exemplo, a deterioração da disponibilidade de água e 
da produtividade agrícola nas regiões baixas afastará os migrantes climáticos das áreas de culturas 
de sequeiro. Por exemplo, até mesmo Addis Ababa, a maior cidade da Etiópia, poderá passar por um 
crescimento mais lento devido à sua dependência de uma pluviosidade cada vez mais imprevisível. 
As cidades principais de Dhaka em Bangladesh e Dar es Salaam na Tanzânia também sofrerão um 
crescimento demográfico reduzido devido à elevação dos níveis do mar e aos surtos de tempestades. 

Os hotspots de imigração climática nas três regiões surgem em locais com melhores condições para a 
agricultura, bem como nas cidades em condições de oferecer melhores oportunidades de subsistência. 
Por exemplo, nos altiplanos do sul em Bangalore Chennai na Índia, o platô central perto da Cidade do 
México e a Cidade da Guatemala, bem como Nairobi no Quênia provavelmente se tornarão áreas de 
imigração climática crescente. 

Ambos os tipos de hotspots surgirão por volta de 2030 e o número e extensão espacial dos hotspots 
aumentarão consideravelmente em 2050. O planejamento e a ação antecipada poderão ajudar a 
preparar esses hotspots: não são predestinados. 

Muitas áreas urbanas e periurbanas precisarão preparar-se para um influxo de pessoas, inclusive por 
meio do melhoramento da infraestrutura de moradia e transportes, serviços sociais e oportunidades de 
emprego. As autoridades podem reforçar a infraestrutura, garantir a flexibilidade da proteção e serviços 
sociais e incluir os migrantes no planejamento e na tomada de decisões. Se bem administrada, a 
imigração pode criar um impulso positivo, inclusive em áreas urbanas que se podem beneficiar da 
aglomeração e das economias de escala. 

Mesmo com previsão de emigração muitas áreas vulneráveis ao clima ainda terão de apoiar um número 
significativo de pessoas. Isto aumenta a necessidade de desenvolver estratégias para ajudar as pessoas 
a se adaptarem localmente ou “permanecerem” no lugar em áreas em que faça sentido permanecer. 
Os componentes de estratégias bem-sucedidas de adaptação local incluem: investir em infraestrutura 
inteligente em matéria de clima; diversificar atividades geradoras de renda; criar sistemas de proteção 
financeira mais sensíveis para grupos vulneráveis; e educar e empoderar a mulher. Programas de 
redução da pobreza e de proteção social, direcionados à zona rural para aumentar a capacidade de 
adaptação à mudança do clima, potencialmente reduzem a necessidade de que as pessoas emigrem 
sob condições desfavoráveis. 

Mesmo assim, a “adaptação ao local” tem seus limites. Embora não haja um caminho aceitável no longo 
prazo, há o risco de as pessoas serem levadas a permanecer em lugares onde as condições se estão 
deteriorando. Por exemplo, a saúde de cerca de 20 milhões de moradores do litoral de Bangladesh já 
está sendo afetada pela intrusão de água salgada no abastecimento de água potável relacionado com 
a elevação do nível do mar. Remessas provenientes de membros da família que trabalham em outras 
áreas podem levar os moradores dessa área a permanecerem, possivelmente contra seus melhores 
interesses. Sem intervenções de políticas apropriadas, incentivos perversos para ficarem no local 
poderão prejudicar enormemente a saúde e o bem-estar da comunidade.

Os migrantes internos nem sempre param nas fronteiras. Embora este relatório não se concentre 
especificamente na migração transfronteiriça, o modelo identifica vários hotspots em áreas próximas 
às fronteiras nacionais. A mudança do clima pode ser um inibidor ou um impulsor da migração através 
das fronteiras, dependendo de uma série de fatores que impelem os indivíduos a emigrarem.
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Nota: Grande certeza reflete acordo em todos os três cenários modelados e certeza moderada reflete acordo em dois cenários. 

Figura 2: Áreas que, segundo as projeções, terão alto clima projetado em hotspots de migração e emigração  
na África Oriental, 2030 e 2050
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MENSAGEM 3: 

A migração pode ser uma estratégia de adaptação à mudança 
do clima se cuidadosamente gerenciada por boas políticas de 
desenvolvimento e por investimentos direcionados.

Se os limites da adaptação local forem previstos, uma migração bem planejada para áreas viáveis pode 
ser uma estratégia bem-sucedida. Deverá estar em funcionamento um ambiente de capacitação sólido 
– tais como programas de treinamento de aptidões e criação de empregos – para as pessoas migrarem 
para essas áreas de baixo risco e maiores oportunidades. As estratégias de apoio à migração interna 
precisam salvaguardar não apenas a resiliência dos que se deslocam, mas também as pessoas que 
enviam e recebem comunidades.

De 2030 a 2050 os hotspots da migração interna se intensificarão e possivelmente se propagarão. 
Portanto, os países precisarão adotar um enfoque de longo prazo e preventivo no planejamento, de 
forma que os migrantes do clima sejam levados em conta nas estratégias globais de crescimento e 
desenvolvimento. 

A Etiópia, que pode passar por um aumento de 85% em 2050 e sofrer uma produção agrícola mais 
baixa devido à mudança do clima, precisará planejar uma economia mais diversificada, absorvendo a 
mão de obra em setores não agrícolas e menos sensíveis ao clima. 

Bangladesh que, segundo se projeta, deverá ter um terço dos migrantes internos na Ásia Meridional sob 
um cenário pessimista, está desenvolvendo um “Plano de uma Perspectiva Projetada para 2041” que 
leva em conta a mudança do clima como impulsor da futura migração. O plano reconhece a migração 
como opção potencial de adaptação para pessoas que moram nas áreas mais vulneráveis. 

O México, como país de renda média alta com uma economia diversificada e em expansão relativamente 
menos sensível ao clima, tem certa capacidade de adaptar-se à mudança do clima, mas necessita 
dispensar muita atenção a seus impactos sobre bolsões de pobreza. 
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MENSAGEM 4:

A migração climática interna pode ser uma realidade, mas 
não precisa ser uma crise. A ação em três áreas importantes 
poderia ajudar a reduzir o número de pessoas forçadas a 
emigrar sob condições desfavoráveis.

Com base no alcance projetado do relatório de migração interna, de um nível baixo de 31 milhões na 
melhor das hipóteses a 143 milhões na pior para as três regiões, uma ação consertada em três áreas-
chave poderia ajudar a reduzir o número de migrantes climáticos internos em até 80% em 2050. 

1. Eliminar já os gases de efeito estufa

É preciso uma ação climática global para cumprir a meta do Acordo de Paris2 gde limitar futuros 
aumentos da temperatura a menos de 2°C no fim deste século. Até mesmo neste nível de aquecimento 
os países ficarão presos em um determinado nível de migração climática. Contudo, níveis mais elevados 
de emissões de gases de efeito estufa poderiam levar a uma grave interrupção da subsistência e dos 
ecossistemas, reforçando ainda mais as condições para uma migração climática crescente. 

Se não houver rapidamente reduções de emissões de gases de efeito estufa nas próximas duas 
décadas, o cenário pessimista do relatório poderá transformar-se em realidade. Em um cenário mais 
favorável ao clima (no qual as emissões de gases de efeito estufa sejam significativamente reduzidas), 
segundo as projeções um número muito menor de pessoas migraria em todas as três regiões. 

A janela de oportunidade para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e reverter as tendências 
de aquecimento está se fechando rapidamente. 

2. Inserir a mitigação climática no planejamento do desenvolvimento

Há necessidade urgente de que os países integrem a migração climática nos planos de desenvolvimento 
nacional. A maioria das regiões tem leis, políticas e estratégias mal preparadas para lidar com pessoas 
que emigram de áreas de crescente risco climático para áreas que talvez já estejam densamente 
povoadas. 

Os órgãos nacionais precisam integrar a migração climática em todas as facetas da política. Para 
garantir resiliência e perspectivas de desenvolvimento de todas as pessoas afetadas é preciso agir 
em cada uma das fases da imigração (antes, durante e depois de iniciá-la). Os governos precisarão 
de orientação, assistência técnica e geração de capacidades para elaborar leis, políticas e estratégias 
de acordo com mecanismos internacionais relacionados com a migração climática. A participação 
de atores privados, sociedade civil e organizações internacionais é fundamental para construir um 
mecanismo de políticas e capacidade. 

3. Investir agora para entender melhor a migração climática interna 

É preciso mais investimento para contextualizar e compreender melhor a migração climática, 
especialmente em escalas que vão de regional a local, nas quais os impactos climáticos podem desviar-
se das tendências mais amplas identificadas em uma análise de escala global. Em muitos casos um 
conjunto mais aperfeiçoado e mais detalhado de indicadores climáticos, biofísicos, socioeconômicos e 
políticos está disponibilizado nos níveis nacional, regional e local. 

Há incertezas inerentes na forma como os impactos climáticos atuarão em determinado local e isso 
afetará a magnitude e o padrão dos movimentos induzidos pela mudança climática. Com o correr 
do tempo, à medida que os dados se tornarem mais disponíveis sobre a mudança climática e seus 
impactos sobre a disponibilidade da água, produtividade da lavoura e elevação do nível do mar, os 
cenários e modelos precisarão ser atualizados.

Aumentar a resolução da modelagem e melhorar os insumos dos dados para produzir projeções mais 
espacialmente detalhadas figuram entre as aplicações futuras possíveis do método usado neste 
relatório. A formação da capacidade no nível nacional para coletar e monitorar dados pertinentes 
pode ampliar o entendimento das interações entre os impactos climáticos, os ecossistemas, os 
meios de subsistência e a mobilidade, além de ajudar os países a ajustarem suas decisões sobre 

2 Os países adotaram o Acordo de Paris na Conferência das Partes da ONU (OP21) em Paris em 12 de dezembro de 2015. O 
Acordo entrou em vigor menos de um ano mais tarde. No Acordo todos os países concordaram em trabalhar em conjunto para 
limitar o aumento da temperatura global a bem abaixo de 2 graus centígrados e, dados os riscos graves, empenhar-se em 
alcançar 1,5 graus centígrados.
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políticas, planejamento e investimento. Incluir questões relacionadas com o clima e migração no censo 
nacional e em outras pesquisas existentes é uma maneira econômica de promover o entendimento 
dessas questões. Técnicas de tomada de decisões em condições de profunda incerteza precisam ser 
desenvolvidas e aplicadas à tomada de decisões e ao planejamento do desenvolvimento. 

Pesquisas baseadas na evidência, complementadas por modelagem no nível nacional, são vitais. A título 
de apoio, novas fontes de dados – inclusive de imagens de satélite e telefones celulares – combinadas 
com avanços na informação sobre o clima podem ajudar a melhorar a qualidade da informação sobre 
migração interna. Em todos estes esforços a privacidade dos dados pessoais precisa ser protegida.

CONCLUSÃO
Groundswell: A Preparação para a Migração Climática Interna ajuda a pôr a face humana na questão 
cada vez mais importante do desenvolvimento, a saber, pessoas forçadas a migrar em condições 
desfavoráveis para escapar dos impactos de longo prazo da mudança do clima. Suas constatações 
devem ser levadas a sério para o mundo manter os ganhos do desenvolvimento e proporcionar opções 
sustentáveis de subsistência para todos. 
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