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O 
CIMC 
HOJE
O ano de 2017 foi de oportunidades e conquistas 
para o Comitê Indígena de Mudanças Climáticas 
(CIMC). Houve um impulso à participação de 
representantes indígenas em instâncias de dis-
cussão sobre mudança do clima, especialmente 
no âmbito das Câmaras Consultivas Temáticas 
(CCTs) da Comissão Nacional de REDD+ (CO-
NAREDD). Com a presença de mais represen-
tantes indígenas nas suas CCTs, estes foram 
envolvidos também nas atividades do CIMC e 
da Câmara Técnica de Mudanças Climáticas 
(CTMC) do Comitê Gestor da Política Nacional 
de Gestão Ambiental e Territorial em terras in-
dígenas (CG PNGATI), o que resultou na amplia-
ção do grupo e o fortalecimento da discussão 
sobre políticas de clima e REDD+ (Redução de 
Emissões por Desmatamento e Degradação 
Florestal). 

A CTMC - CG PNGATI, criada em 2016 e com-
posta por todos os membros do CIMC e atores 
governamentais e não- governamentais, se 

consolidou como espaço de referência para o 
diálogo e alinhamento entre setores do gover-
no, sociedade civil e movimento indígena para o 
tema de mudanças climáticas. Essa Câmara Téc-
nica (CT) foi reconhecida pelo seu trabalho pelo 
Comitê Gestor da PNGATI, cumprindo o plano de 
trabalho elaborado para o ano de 2017. Ao  longo 
de 2017, as pautas das reuniões da CT eram co-
muns às do CIMC, e, portanto, as reuniões da Câ-
mara Técnica por vezes foram reuniões do CIMC 
ampliadas, contando com mais membros. 

Além disso, com o envolvimento de indígenas 
em atividades de formação promovidas por 
parceiros e voltadas para discutir mudanças 
climáticas, REDD+ e adaptação, novos mem-
bros passaram a acompanhar mais de perto 
as discussões sobre estes temas e compor o 
CIMC e a CTMC - CGPNGATI. 

Considerando a evolução das discussões de 
temas relacionados ao clima e a políticas públi-
cas em 2017, os membros da CT MC - CGPN-
GATI reunidos em dezembro definiram como 
agendas prioritárias para 2018 a discussão de 
metas para povos indígenas do Plano Nacional 
de Adaptação e uma estratégia de planejamen-
to e articulação para consolidar a incidência in-
dígena nas Conferências do Clima da UNFCCC 
que ocorrem anualmente.  

Oficina sobre adaptação à mudança do clima para povos indígenas. Ministério do Meio Ambiente, outubro de 2017. 
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AGOSTO
DEZEMBRO | 2014 
Seminários de formação 
“As mudanças climáticas 
sob o olhar dos povos 
indígenas do Brasil”

ATIVIDADES 
CIMC 

DEZEMBRO | 2014 
Participação da maior 

comissão de representantes 
indígenas na COP20/UNFCCC

SETEMBRO | 2015
1ª reunião - 
Estabelecimento CIMC

NOVEMBRO | 2015 
2ª reunião CIMC - Diálogo sobre 
formação da Câmara Técnica de 

Mudanças Climáticas no CG PNGATI 
- Comentários CIMC para Plano 

Nacional de Adaptação (PNA)

AGOSTO| 2017
Contribuições ao documentobase

da Política para Povos Indígenasdo 
Fundo Verde para o Clima

AGOSTO| 2017
7ª reunião do CIMC;
5ª reunião da CT MC

- CG PNGATI

JULHO | 2017
Contribuições ao 
documentobase
para a implementação da
NDC do Brasil

JUNHO | 2017
4ª reunião da CT MC - CG 
PNGATI;Diálogo sobre 
Financiamento de
Florestas e Mudança do Clima

ABRIL | 2017
2º módulo de formação em 

mudanças climáticas 
(Rede de Cooperação 

Amazônica - organizadores) 

ABRIL | 2017
Oficina de subsídios para

implementação da Estratégia
Nacionado de REDD+

MARÇO | 2017
6ª reunião do CIMC 
3ª reunião da CT MC - 
CG PNGATI
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DEZEMBRO | 2015
Participação do CIMC 

na COP21/UNFCCC

AGOSTO | 2016
4ª reunião CIMC - Inscrições 

de membros nas Câmaras 
Consultivas Temáticas da 

CONAREDD+; reunião com 
MMA e MRE; 1ª reunião da CT 

MC/CG PNGATI 

CI
M

CABRIL | 2016
3ª reunião do CIMC (Acordo de 
Paris, participação indígena 
na CONAREDD+ e REDD+) e 
estabelecimento da Câmara 
Técnica sobre Mudanças 
Climáticas no âmbito do Comitê 
Gestor da PNGATI 
(CT MC/CG PNGATI)

OUTUBRO | 2016
Início dos trabalhos 
das CCTs- CONAREDD

DEZEMBRO | 2016
5ª reunião do CIMC 2ª reunião 
da CT MC- CG PNGATI 

SETEMBRO | 2017
3º módulo de
formação em
mudanças climáticas

NOVEMBRO | 2017
COP23; 2ª oficina informativa 
sobre o GCF para povos 
indígenas 

DEZEMBRO | 2017
6ª reunião da CT MC - CG PNGATI; 

contribuições à estratégia 
do Brasil para o GCF 

OUTUBRO | 2017
Oficina sobre Adaptação à
Mudança do Clima e Povos

Indígenas; 1ª oficina informativa
sobre o GCF para povos indígenas
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NOVEMBRO | 2016
COP22/UNFCCC; 
1º módulo de 
formação em
 mudanças climáticas
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O COMITÊ 
INDÍGENA 
DE MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS
Como uma semente plantada 
aqui chegou o comitê 
discutindo sobre um tema 
que todo mundo quer ver 
e estamos confiante 
que vamos seguir avante 
na esperança de vencer. 

Da semente nasce a árvore 
da árvore nasce a flor 
da flor nascem os frutos 
irrigados com amor 
assim somos nós aqui lutando 
sem desistir como grande defensor. 

Sabemos que é difícil 
pra nós é um desafio 
às vezes discutir temas 
que a gente nunca viu 
mas com força de vontade 
é a nossa prioridade 
defender nosso Brasil. 

Naturalmente já damos 
nossas contribuições diminuindo 
os efeitos causados pela emissão 
mas venham pra parceria 
pois uma só andorinha 
não pode fazer verão. 

Cacique 
Domingos
 Xakriabá



INCIDÊNCIA 
TÉCNICA- 
POLÍTICA  
DO CIMC 
EM 2017
Em 2017, os membros do CIMC acompanha-
ram presencialmente as reuniões da CO-
NAREDD+) e de suas Câmaras Consultivas 
Temáticas (CCTs) dedicadas a discutir pautas 
específicas para subsidiar as decisões da CO-
NAREDD+: salvaguardas socioambientais de 
REDD+; pacto federativo entre União, estados 
e municípios; captação e distribuição de re-
cursos não-reembolsáveis. Avaliando a forma 
como se deu a participação indígena nestas 
instâncias, os membros do CIMC destacam a 
importância não apenas de garantir assentos 
para os povos indígenas, como possibilitar 
uma logística adequada para que os represen-
tantes indígenas cheguem às reuniões e tam-
bém a realização de reuniões preparatórias 
prévias sobre os temas a serem debatidos, 
de maneira a equilibrar a participação dos in-
dígenas em espaços compostos por públicos 
diversos e cuja linguagem predominante é 
bastante técnica. 

As reuniões do CIMC e da Câmara Técnica de 
Mudanças Climáticas do Comitê  Gestor da PN-
GATI (CT MC – CG PNGATI) foram organizadas 
ao longo de 2017 de maneira a informar a parti-
cipação indígena na CONAREDD+ e CCTs, con-
tando com a participação de representantes do 
governo e de organizações da sociedade civil 
que trouxeram para o debate suas visões sobre 
as discussões realizadas nestes espaços, além 

de escutar as colocações indígenas sobre os 
temas discutidos.
 
Membros do CIMC participaram das discus-
sões sobre mudanças climáticas e povos 
indígenas realizadas em  localidades diversas – 
Acre, Bahia, Minas Gerais e Alemanha. Ainda, o 
CIMC participou das oficinas sobre Adaptação 
à Mudança do Clima e Povos Indígenas, reali-
zada em outubro de 2017 na sede do Ministério 
do Meio Ambiente em Brasília, e das oficinas 
de discussão sobre a construção da estratégia 
para o Fundo Verde Clima, realizadas em Brasí-
lia, Manaus, Recife e Rio de Janeiro. 

No ano de 2017, os membros do CIMC e da 
CT MC – CG PNGATI elaboraram documentos 
importantes para subsidiar e influenciar a im-
plementação de ações relacionadas a clima no 
Brasil: Documento-síntese de Subsídios à Im-
plementação da ENREDD+, Contribuições da 
CTMC à Consulta Pública da NDC (Contribuição 
Nacionalmente Determinada), Contribuições 
da CT-MC à Consulta Pública sobre a Política 
para Povos Indígenas do Fundo Verde do Cli-
ma (GCF) e Contribuições de Representantes 
Indígenas à Estratégia do Brasil para o Fundo 
Verde para o Clima (GCF). 

4a reunião da CTMC - CGPNGATI, 23 de junho de 2017.
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O CLIMA 
NAS TERRAS 
INDÍGENAS
Em 2017, foi registrada alta concentração de 
focos de calor em Maranhão, Mato Grosso, 
Pará e Tocantins. Algumas das terras indígenas 
mais atingidas pelo fogo foram as que estão 
localizadas na região norte do Araguaia (entre 
MT e TO), TI Marawatsede (MT), TI Capoto 
Jarina (MT), TI Araribóia (MA), TI Porquinhos 
(MA) e TI Bacurizinho (MA). Assim como 
nos anos anteriores (2015 e 2016), as secas 
intensas e altas temperaturas registradas es-
pecialmente nos meses de agosto e setembro 
de 2017 resultaram no agravo dos incêndios 
nestas áreas.

O ano de 2016 entrou para a história por causa 
da forte seca que deixou marcas na Amazônia. 
Essa grande falta de chuva foi provocada prin-
cipalmente pelo fenômeno conhecido como 
El Niño. Nos anos de El Niño, chove menos e 
aumenta o calor em boa parte da Amazônia 
brasileira. Sem água 
suficiente, o solo fica 
ressecado, matando 
as árvores e redu-
zindo a umidade da 
vegetação. Quando o 
clima fica mais seco, 
o risco das queima-
das aumenta. Com 
as queimadas, a flo-
resta fica degradada 
e torna-se mais fácil 
pegar fogo novamen-
te. Assim, a seca e o 
fogo criam um ciclo 
de destruição que 

fica pior nos anos em que o El Niño está forte, 
como foi em 2015 e 2016. Em 2005, 2007 e 
2010 (também anos de EL Niño), foram obser-
vadas fortes  secas em muitas áreas na Ama-
zônia.   

Mas o El Niño não é o único culpado pelas se-
cas. O que também deixa o clima seco e sem 
chuva é a derrubada da floresta. O desma-
tamento, a retirada de madeira junto com os 
efeitos do El Niño, podem diminuir as chuvas 
e criar eventos de secas mais intensos. Mais 
seca e mais desmatamento podem trazer 
mais fogo. 

O ano de 2017 teve o maior número de focos 
de calor desde 1998: 275.120 no total; em ter-
mos de área queimada, foram cerca de 630 mil 
km2. Para se ter uma ideia, 2015 foi o ano com 
a maior área queimada no Brasil - foram quase 
640 mil km2. Nos anos anteriores de El Niño, 
como 2005, 2007 e  2010, a área total queima-
da foi significativamente menor (respectiva-
mente, cerca de 480 mil km2, 545 mil km2 e 510 
mil km2), indicando uma tendência preocupan-
te de abertura de áreas por queimada. (Dados 
sobre focos de calor e área queimada do INPE 
2018). 



ENTREVISTA:
SINEIA 
DO VALE
CIMC | Como você vê a interação entre co-
nhecimento tradicional e científico para o en-
frentamento às mudanças climáticas? 
Sineia do Vale | Eu aponto a ciência como 
pioneira com seus dados e resultados que 
demonstra que a mudança do clima já está 
ocorrendo nas comunidades indígenas. E que 
os conhecimentos tradicionais, eles por si só 
já falavam sobre isso de uma maneira não com 
o linguajar científico, mas como uma forma de 
expressar que essas mudanças já estão acon-
tecendo em suas vidas sociais, afetando o es-
toque de alimento, água e outros. E uma coisa 
que vale colocar é que hoje a discussão científi-
ca está com uma preocupação a mais de como 
incluir os conhecimentos tradicionais como 
um suporte de informação para ajudar os cien-
tistas a entenderem as questões de mudança 

climática. Antes não se queria ouvir o que um 
indígena queria dizer sobre isso. Hoje há uma 
preocupação em saber como incluir a voz dos 
indígenas nesses dados científicos. Isso já está 
ocorrendo em várias partes do mundo. Várias 
pessoas querem conhecer um pouco sobre os 
conhecimentos tradicionais.
 
CIMC | Como promover maior incidência dos 
povos indígenas nas discussões sobre mudan-
ças climáticas? 
Sineia do Vale | Além de termos saído das 
comunidades e termos o CIMC, que faz inci-
dência no governo e dizer que os povos indí-
genas já sentem essa mudança do clima, seja 
ela global ou local, acho que está na hora de 
fazermos um caminho inverso. Está na hora de 
abordarmos as bases, as comunidades indíge-
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nas, as regiões que muitas vezes, apesar de já 
sentirem, não conhecem a questão da mudan-
ça do clima e de como o tempo está mudando. 
Está na hora de trabalharmos as percepções 
dos povos indígenas, que demandam muitas 
questões relacionadas à mudança do clima. 
Com isso podemos oferecer subsídios para 
as discussões com governo, conferências e 
locais onde estão sendo discutidos os projetos 
e programas sobre resiliência, adaptação e 
enfrentamento às mudanças climáticas. Nós 
temos esse papel de levar essa discussão com 
as comunidades e ter apoio para isso. Não são 
impactos que ainda vão acontecer, os impactos 
já estão acontecendo agora. Tem muita gente 
questionando por que está chovendo menos, 
por que a seca se intensificou, por que o poço 
que nunca havia secado secou e agora não têm 
mais água para beber.

CIMC | Como você avalia a atuação do CIMC  
nesses dois anos de existência? 
Sineia do Vale | O comitê veio em uma boa 
hora, em um momento que vimos relatos de 
várias partes do Brasil, que falavam sobre o 
agravamento desses impactos em suas vidas 
sociais. Seja na água, pesca, nos recursos 
naturais. E quando nas reuniões do CIMC eu 
via vários indígenas participando, do Norte ao 
Nordeste, até o Sul a gente via claramente que 
eles tinham vontade de se apropriar dessas 
informações para entender primeiramente 
por que isso estava acontecendo, e quais as 
instâncias no Brasil – governamental ou não 
governamental, estavam discutindo sobre esse 

tema, e isso fortaleceu aquele grupo do CIMC e 
despertou uma curiosidade de voltar nas suas 
bases e começar a trabalhar mais intensamen-
te na perspectiva de ver o que estava ocorren-
do, e saber como esse comitê poderia ajudar 
nessas regiões e levar informações sobre o 
que estava ocorrendo. 

Nesses dois anos de atuação, o CIMC teve três 
grandes momentos que eu percebi (1) troca de 
experiências, (2) de formação e de informação 
e, (3) ocupar espaços que pouco eram vistos 
pelos indígenas. Como exemplo, o Ministério do 
Meio Ambiente, dentro da própria FUNAI, den-
tro de grandes conferências do clima, levando 
a voz da Amazônia e levando a voz dos povos 
indígenas que já estão sentindo os impactos da 
mudança do clima, independente do bioma, do 
lugar, do estado que vivem. E independente se 
a terra está demarcada, se  está num espaço 
vulnerável - como por exemplo, no Mato Gros-
so, que é rodeado de plantação e soja. 
 
O Comitê não foge de duas grandes lutas que 
os povos sempre levantam a bandeira: garantir 
que as terras indígenas sejam demarcadas, 
e que sejam reconhecidos os direitos já ga-
rantidos, mas que estão retrocedendo a todo 
momento. Nesse momento de acolhimento do 
CIMC, os indígenas estão nesses espaços, lu-
tando por esses objetivos a partir da incidência 
em mudança do clima. Vamos poder dizer que 
sempre nessa perspectiva de lutar por direitos 
que possamos garantir a sobrevivência não só 
de povos indígenas, mas global. 

Sineia do Vale é gestora ambiental, coordenadora do Departamento Ambiental do Conselho 
Indígena de Roraima e Coordenadora da Câmara Técnica de Mudanças Climáticas do Comitê 
Gestor da PNGATI
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Este boletim teve o apoio da Agência dos 
Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID). Os conteúdos 
são de responsabilidade do CIMC e não 
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USAID ou do Governo dos Estados Unidos.
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