
Cultura e Natureza 

Aula teórica 29 de maio.  
Viagem de 31 de maio a 02 de junho.  
Encontro avaliação 05 de junho. 

Curso prático de fotografia na GRANDE RESERVA MATA ATLÂNTICA 

Com Zig Koch 



As baias de Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba, fazem 
parte da GRANDE RESERVA MATA ATLÂNTICA. O maior 
remanescente contínuo de uma das áreas com mais 
biodiversidade do planeta  e guardam tesouros culturais e 
naturais únicos.  
Uma riqueza que está perto dos grandes centros urbanos e 
que por sua geografia acabou ficando com características da 
época do descobrimento e hoje muitas áreas transformadas 
em Unidades de Conservação públicas ou particulares.  
Por lá passaram os primeiros conquistadores e viram na 
Serra do Mar um local intransponível.  
Hoje este mesmo panorama natural se descortina com toda 
sua diversidade de animais e plantas, muitos dos quais só 
existem aqui! 
Teremos a oportunidade de ver um dos pontos dormitório 
dos papagaios-de-cara-roxa, as aves guará, com seu 
vermelho contrastando com o verde das florestas 
exuberantes, vamos conhecer construtores artesanais de 
rabecas, instrumento tradicional do fandango, uma dança 
típica do nosso litoral.  
Desfrutaremos da culinária típica do litoral, simples, porém 
saborosa.  
Tudo isso em barcos modernos, confortáveis e seguros. 
Estarei o tempo todo orientando a parte fotográfica e 
natural da região.  

UM POUCO DO QUE VEREMOS 



AULA TEÓRICA 
Das 19:00 às 22:00  
 

O 



AULA TEÓRICA (29 de maio) 
Das 19:00 às 22:00  
Local: Rua Tenente Ricardo Kirch 574, Jardim das Américas.  
 
SEXTA-FEIRA (31 de maio) 
Saída de van de Curitiba do endereço: Rua Tenente Ricardo Kirch, 574 às 
18:00.  
Chegada em Paranaguá com jantar, palestra e pernoite no hotel 
Camboa.  
 
SÁBADO (01 de junho) 
Saída de barco às 6:00 em direção a Guaraqueçaba, parando em vários 
locais para fotografia dos mangues, paisagens e fauna.  
Chegada em Guaraqueçaba: 11:00h 
Almoço em Guaraqueçaba: 12h – 13:30h 
Saída pelo “furado”: 14:30h 
Fotografia das aves, com chances dos guarás. 
Final do dia vamos ver a chegada dos papagaios-de-cara-roxa no 
dormitório da ilha dos Pinheiros. 
Jantar e pernoite em Bertioga na Ilha das Peças na pousada Baia Bela.  
  
DOMINGO (02 de junho) 
Saída de madrugada para ver o amanhecer na ilha dos Pinheiros e a 
saída dos papagaios-de-cara-roxa. 
Retorno para a pousada para o café da manhã na pousada Baia Bela.  
Saída para Superagui. 
Caminhada em trilha do Superagui em direção à Praia Deserta.  
Almoço em Superagui.  
Retorno em direção a Antonina onde passaremos ao lado dos navios no 
porto de Paranaguá chegando no final do dia para curtir a cidade. 
Uma van estará aguardando para retorno para Curitiba.  
 
ENCONTRO (05 de junho) 
Das 19:00 às 22:00 
Encontro confraternização do grupo e uma apresentação coletivas das 
fotos de cada um.  
 
*******         PROGRAMAÇÃO SUGEITA A ALTERAÇÕES         ******** 

ROTEIRO 



AULA TEÓRICA 
Das 19:00 às 22:00  
 

O 



Não inclui: 
 

• Almoço e jantar.  
• Bebidas nos restaurantes. 
• Despesas de ordem pessoal.   

Está incluído: 
 

• Transporte Curitiba Paranaguá e Antonina Curitiba. 
• Transporte em barco veloz durante toda a viagem.  
• Café da manhã no sábado e domingo. 
• Estadia em quarto duplo.  
• Assessoria fotográfica durante toda a viagem. 
• Aula de fotografia. 
• Avaliação das fotografias. 
• Lanche e água no barco. 



As baia 

UM 

PESSOAL 
 

• Boné  
• Protetor solar 
• Repelente de mosquitos 
• Óculos escuros 
• Capa de chuva 
• Tênis confortáveis 
• Material para higiene pessoal 
• Dinheiro para acertas as despesas das bebidas 
 
 

O QUE LEVAR 

FOTOGRAFIA 
 

• Câmeras com baterias para 2 dias 
• Cartão de memória para muita foto 
• Tripé 
• Saco para proteger equipamento 
• Tele preferencialmente acima de 200mm 

 
 

*** No nosso encontro no dia 29 de maio vou tirar 
dúvidas pessoalmente e orientações fotográficas.  

 
 
 





CONFIRMAÇÃO DE RESERVA 
 
Encaminhar o comprovante de depósito de R$ 350,00 por 
e-mail ou whats (41) 9-8504-8583, realizado na conta 
abaixo:  
 
Sobremar Turismo Náutico Eireli 
CNPJ: 32.042.338/0001-00 
Banco Bradesco 
Agência: 5907 
Conta: 36.950-0 
 
Enviar os dados pessoais para Danielle no e-mail: 
marinalagamar@gmail.com  
 
O restante do pagamento: 
Na chegada no hotel Camboa em Paranaguá 31 de maio. 
 
 

 

VALOR POR PESSOA 
 
Quarto individual:  R$ 1.120,00 
Quarto duplo:       R$ 950,00 
Quarto triplo:       R$ 930,00 
 

 
 
 





REALIZAÇÃO: Zig Fotografias 

Fotógrafo profissional deste 1986 com ênfase me fotografia de natureza, 
turismo e viagens. É autor das fotografias de 14 livros e 28 exposições 
individuais, sendo 7 delas internacionais. Seu trabalho ilustra: calendários, 
relatórios anuais de empresas, ONGs e órgãos governamentais, fotografias 
para decoração e peças publicitárias. 
Foi premiado em vários concursos, destacando: segundo lugar no concurso 
NIKON PHOTOCONTEST INTERNATIONAL 2007 e Wildlife Photographer of 
The Year 2013. Ministra cursos e palestras e promove viagens fotográficas 
pelo Brasil e para o outros países. 
Seu trabalho pode ser visto no seu banco de imagens: 
www.naturezabrasileira.com.br e seu portfólio em: www.zigkoch.com.br. 
Facebook: Zig Koch. 

Zig Koch 

  
 
      

INFORMAÇÕES : 
 
Zig Koch  
zig@zigkch.com.br 
         (41) 3366-9560 
         (41) 9-9969-3692 
 
 
HOTEL MARINA LAGAMAR 
Falar com Danielle 
marinalagamar@gmail.com 
         (41) 3455-2187 
         (41) 9-8504-8583 
 

Parcerias:  
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AULA TEÓRICA 
Das 19:00 às 22:00  
 

O 

Levando você a conhecer e registrar o 
mundo com um novo olhar!  


