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O Povo Indígena Paiter

5.000 antes do contato

2 anos depois eramos 250.

40 anos depois somos 1350 
pessoas

Lingua Tupi Mondé.



Localização da Terra Indígena 
Sete de Setembro 



Terra Indigena

7 de Setembro

247.196 hectares

93% preservado.



Twice the size of  EU

300 Tree species / ha

220.000 Indigenous people

A Associação Metareilá 

do Povo Indígena Suruí, 

fundada em 14/02/1989, 

atua na defesa e 

preservação do 

patrimônio cultural e 

territorial, buscando 

promover a garantia da 

biodiversidade e a 

formação dos povos e 

lideranças indígenas no 

intuito de construir e 

fortalecer a sua autonomia. 



Invasão de 

madeireiros na 

Terra Indígena 

Sete de 

Setembro.



Diagnóstico Participativo e Plano de 
gestão da Terra Indígena Sete de 

Setembro.

Buscando solução



Viveiro na Lapetanha

•2004 inicia o reflorestamento 
com apoio da Kanindé, 
Consórcio Amazoniar e USAID.
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Reforestamento 2006



• Enrequecimento da floresta.





Todos participam, é uma escola para o 
futuro.



O caminhar até o Projeto de Carbono Surui

2000 – Diagnóstico 
Participativo

2003 – Inicia o 
reflorestamento e o Plano 
de Gestão com Kanindé e 
Amazoniar, apoio Usaid; 

2004 – 2005 Mapeamento 
cultural ACT Brasil.

2006 – Articulação na 
busca de parcerias para 

implementação do Plano 
de Gestão.

2007 – Contato com 
Beto  em São 

Francisco e inicia o 
processo de pensar o 
projeto de carbono.



O caminhar até o projeto de Carbono Surui

2008 –
Reuniões 

com a 
comunidade

e visita do 
consultor na 

aldeia da
Forest Trend.

2009 –

Contato com o 
Governo para 

falar do 
projeto; 

Seminário em 
Brasília; 

Estudos 
Juridicos;

Visita das 
entidades
parceiras;

levantamento da
área desmatada;

Estudos  
antropológico e 

biológicos;

Consentimento
previo

informado;

Termo de Acordo
entre os clãs;

Termo de 
cooperação entre 

as entidades.

Levantamento
socioeconomico do 

Surui;

Plano de 
Reflorestamento

Fundo de 
Gestão





100% indígena

Áreas 
elegíveis de 

1999 a 
2008



Dificuldades
• Pouco entendimento da 

comunidade;

• Pressão dos madeireiros;

• Envolvimento com venda 
de madeira ilegal;

• Falta apoio financeiro;

• Falta de política pública 
para terras indígenas;

• Não há envolvimento 
adequado, por parte do 
Governo;

O que ajuda a vencer as 
dificuldades?

•Ter parcerias nas quais se 
confia;
•Compromisso de todos;
•Fazer acordos entre os 
envolvidos;
•Capacitar os envolvidos;
•Ter recursos para poder fazer 
articulação, reuniões e os 
estudos necessários.
•Esta aberto para receber 
ajuda de novos parceiros;
•Acreditar que vai dar certo.





Yéter Xeter

Obrigado!

Almir Narayamoga Surui

almirsurui@gmail.com


