
 

Expedição Carnaval Selvagem - Especial Pantanal 

Uma experiência verdadeira com a vida selvagem 

Metodologia criada pelo documentarista de natureza, Fernando Lara, com técnicas          
experimentadas ao longo de mais de 20 anos de experiência e expedições realizadas             
nos mais variados terrenos, do Brasil e do Mundo.  

Módulos oferecidos: 

Técnicas profissionais de acampamento (básico e avançado): Neste módulo os          
participantes aprendem a reconhecer o melhor terreno para montar a base de uma             
expedição. Fernando Lara ensina como avaliar se a proximidade da água não            
apresenta risco de inundação; se as árvores do entorno não apresentam galhos podres             
que possam cair; além de cuidados com acondicionamento da comida e           
produção/manutenção do fogo. 

Documentação, rastreamento e camuflagem: criar oportunidades para melhorar o         
avistamento e a documentação de fauna livre, fazendo uma leitura criteriosa do            
ambiente, de pegadas, de cheiros, inclusive com espécies de menor porte. O objetivo             
desse módulo é fazer com que o participante tenha uma nova percepção ao seu redor,               
exercitando a paciência e o estudo do comportamento de animais. 

Navegação primária: como navegar de forma segura sem se perder? Técnicas de            
deslocamento em dupla e com equipes, usando métodos com menor impacto possível            
no ambiente. O módulo também propõe controle de tempo, uso do silêncio, contagem,             
referências geográficas, entre outros. 

Comportamento padrão de segurança em ambientes hostis: o que fazer diante de            
uma onça-pintada, serpente ou porco selvagem? Técnicas de como aumentar a           
segurança durante trabalhos em campo e prevenir acidentes com animais e insetos            
como abelhas, marimbondos, aranhas e escorpiões. O uso de equipamentos de EPI            
como perneiras, protetor solar, além de calçados e vestimentas adequados também           
devem ser usados obrigatoriamente durante toda Expedição. 

E muito mais! TODAS AS ATIVIDADES PROPOSTAS TEM COMO OBJETIVO          
TRAZER SUSTENTABILIDADE E INDEPENDÊNCIA ABSOLUTA PARA SE       
EXECUTAR ATIVIDADES ENVOLVENDO AMBIENTES DE SELVA COM       
SEGURANÇA. 

 

 


