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Localização

 

Idioma

Segundo o lingüista Aryon Rodrigues, a quantidade de idiomas amazônicos 
contabiliza, atualmente, cerca de 240, distribuídos em 3 grandes famílias linguísticas 
(Aruák, Karíb e Tupi-Guarani) e outras 49 famílias menores. O número de línguas em 
cada família varia de 1 a cerca de 40. No projeto onde você irá atuar, em Três Unidos, 
são falados o português e o Kambeba.

Clima

O clima predominante na Amazônia é o equatorial úmido. Trata-se de uma região 
caracterizada por longos períodos de chuvas. A umidade do ar é elevada, chegando a 
80%, e as temperaturas variam entre 22ºC e 28ºC. De fevereiro a julho, é o período das 
cheias do rio, conferindo belas paisagens nos igapós e igarapés. Já de agosto a janeiro, é 
caracterizada a estação da seca que �ca mais acentuada em outubro quando a 
temperatura começa a elevar. 

Dica Karibu: visto que trabalharemos em um projeto social, recomendamos utilizar 
roupas discretas e confortáveis durante às atuações. 

Culinária

A culinária da Amazônia é de extrema variedade, sendo grande parte dos frutos, folhas 
e temperos vindos da própria �oresta e com sabores diferenciados. O fani é um prato 
típico da região de Três Unidos, feito da macaxeira com peixe ou carne e embalado na 
folha da banana assada. 

a m a z o n i a

A Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas que 
envolve a bacia hidrográ�ca do Rio Amazonas, bem como a 
Floresta Amazônica. É considerada a região de maior 
biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. Não é 
exclusivamente brasileira, estando localizada também em 
áreas da Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana 
Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.
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População

A população da Amazônia está estimada em 38 milhões de habitantes, considerando os 
nove países em que encontra-se. A população da Amazônia no Brasil aumentou de 8,2 
milhões (1972) para 28,1 milhões de habitantes (2020), o que representa 13% da 
população brasileira. 

Saúde e Educação

Em 2000, a saúde começou a ser tratada de modo diferenciado para os indígenas 
brasileiros. O Governo Federal passou a contratar pro�ssionais da área da saúde 
exclusivos para os cuidados médicos indígenas.

Curiosidade Karibu: desde 2010, a Samsung, em parceria com a Fundação Amazônia 
Sustentável (FAS), mantém uma escola em Três Unidos, oferecendo um conteúdo 
curricular especial, com cursos e o�cinas que promovem o conhecimento tradicional 
sobre a �oresta, pesca e agroecologia, além de educação nos Ensinos Fundamental e 
Médio. A Escola Samsung atende a alunos de 15 comunidades à margem esquerda do 
Rio Negro.

Os Kambeba do Brasil dominam um importante vocabulário pertencente à família 
Tupi-Guarani, utilizado em momentos formais de reuniões, porém praticando o 
português no dia a dia. No que diz respeito à escola, ela só é incorporada de fato ao 
mundo Kambeba a partir dos anos 1980, quando assume a função estratégica de formar 
professores e agentes de saúde índigenas para trabalhar nas comunidades.

Economia e Turismo

A maior fonte de renda de grande parte das regiões amazônicas é impulsionada pelo 
turismo, que tanto foi afetado durante à pandemia do Coronavirus. Em Três Unidos, o 
cruzeiro Iberostar Grand Amazon aporta na região, possibilitando com que centenas de 
turistas invistam em passeios de base comunitária e em artesanatos locais.
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o  p r o j e t o

No coração da Amazônia, há a comunidade indígena de Três Unidos que localiza-se dentro 
da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro, a 60 km de Manaus e à beira do Rio 
Cuieiras. Os indígenas pertencem à etnia Kambeba, somando 120 pessoas que compõem 38 
núcleos familiares, cuja principal fonte de renda é o turismo.

Os Kambeba são um povo indígena diferenciado que possui linguagens, danças, comidas e 
tradições muito particulares. Sua origem é peruana, tendo vindo para o Brasil por meio dos 
rios em pequenas embarcações no século passado. Atualmente, há Kambeba no Solimões e 
também no Rio Negro. Além do turismo, a população local também gera renda por meio 
dos artesanatos que fabrica. A ancestralidade é algo importante, a qual os anciões buscam 
compartilhar com os mais jovens.

O Núcleo de Desenvolvimento Sustentável Assy Manana, onde acontecem as atividades 
voluntárias, é coordenado pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) que é uma ONG 
cuja missão é promover o envolvimento sustentável, a conservação ambiental e a melhoria 
da qualidade de vida das comunidades ribeirinhas do estado do Amazonas.

Crianças e adolescentes têm acesso à educação gratuita na escola da região, porém, diversos 
interrompem os estudos para dar início, precocemente, a uma família. A saúde é uma 
questão delicada devido à falta de clínicas e pro�ssionais no entorno, forçando o 
deslocamento em caso de emergência médicas.



a t i v i d a d e s

Os voluntários podem atuar em diferentes frentes, mediante suas habilidades e interesses. Não 
é necessário ter nenhum conhecimento especí�co, pois a Karibu irá capacitar previamente na 
execução das atividades desenvolvidas. O mais importante é a proatividade para aprender, 
ensinar e adquirir novas experiências. Serão estruturadas as seguintes atuações:

EMPODERAMENTO SOCIAL

A menstruação e a sexualidade ainda são grandes tabus na região. Pouco fala-se sobre os 
assuntos, tendo por consequência a falta de conhecimento sobre aspectos importantes e 
preventivos de doenças, infecções, gravidez indesejada, riscos e abusos sexuais. Sugerimos 
bate-papos sobre o tema com os jovens de forma lúdica, através de jogos e rodas de conversa.

PRIMEIROS SOCORROS

Noções básicas para agir de forma recomendada e e�caz em situações emergenciais, tais como: 
ferimentos, fraturas, parada cardíaca, choque, engasgo, dentre outras circunstâncias, de modo 
instrutivo e com simulações.

ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

A falta de instrução sobre o assunto é uma das razões que leva à poluição dos rios, o turismo 
inconsciente e o descarte inapropriado de dejetos. Somente por meio da educação haverá uma 
mudança de comportamento que faça compreender porquê é errado descartar lixo no chão e 
como o ecossistema sofre com as interferências humanas na natureza.

EXTRAS

Atividades extras mediante às necessidades apresentadas pelo projeto, tais como: suporte na 
infraestrutura do local, plantio, colheita, limpeza e ações voltadas para  expandir a consciência 
sobre diferentes realidades e culturas.





c u s t o s

7 dias de imersão e voluntariado: R$1.900

14 dias de imersão e voluntariado: R$3.200

INCLUSO NO CUSTO:

    Trabalho voluntário de impacto numa organização comprometida;

    Hospedagem simples;

    Café da manhã, almoço e jantar;

    Imersão na cultura Kambeba com apoio de um parceiro nativo;

    Camisa da Karibu;

    Certi�cado de Participação Voluntária;

    Capacitação antes da viagem objetivando legados consistentes.

o que não está incluso:
    Passagem aérea para Manaus;
    Translado de barco de Manaus para Três Unidos: R$60
    Atividades turísticas.

forma de pagamento:
7 dias: em até 2x (sem juros) de R$950,00 por transferência bancária ou PIX.
14 dias: em até 3x (sem juros) de R$1.066,66 por transferência bancária ou PIX.

Caso queira �car outro período
de tempo, sem problemas!

Basta nos solicitar a cotação.



f a Q

1. Por que preciso pagar se estou realizando um trabalho voluntário?
A Fundação Amazônia Sustentável é uma ONG que investe exclusivamente na 
educação e bem-estar dos povos indígenas ou ribeirinhos da Amazônia. Desse modo, 
não há verba para arcar com os gastos de voluntários que queiram ter a vivência no 
local.

2. O que essa experiência irá me agregar?
Imersão cultural, trabalho em equipe, experiência voluntária, contato com outra forma 
de viver, planejamento social e o certi�cado de trabalho voluntário.

3. Como minha atuação irá impactar na vida do projeto?
As atividades que serão realizadas no núcleo da FAS visam ampliar o leque de visão da 
população, promover trocas e dar suporte no que a comunidade apresentar como 
necessidade, objetivando legados a longo prazo.

4. Poderei realizar fotos divulgando o projeto e minha ação?
Sim, prezando pela dignidade dos envolvidos e respeitando os momentos para tal. Uma 
experiência como essa merece ser compartilhada!

5. É algo arriscado em termos de segurança?
Não. O parceiro da Karibu estará junto a você, tendo ciência dos detalhes necessários à 
sua segurança. 

6. Qual a carga horária de trabalho? haverá tempo para turismo?
Será variada e poderá sofrer alterações. Todavia haverá tempo hábil para descansar, 
visitar a comunidade e os encantos turísticos da região. Caso tenha interesse, a Karibu 
poderá auxiliar com recomendações extras de passeios no entorno.   

7. Quais as condições da acomodação?
A acomodação é simples, com quartos e banheiros compartilhados. Recomendamos 
que os voluntários levem as suas próprias roupas de cama e toalhas de banho. Fica à 
critério do voluntário dormir em cama ou na rede. A eletricidade funciona até às 22 
horas.

8. É necessário algum requisito para a inscrição?
Sim, proatividade e a certeza de que juntos conseguimos tornar o mundo um lugar 
melhor. Nada mais é necessário!  Venha conosco!



Para mais informações, entre em contato conosco:

karibuconsultoria.com | @karibu.me
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