
Curso de Astrofotografia 

Aula teórica 20 de agosto de 2019.  
Saída para viagem 23 e retorno 25 de agosto .  

Encontro avaliação 28 de agosto. 

Curso prático de estrelas na região de Ponta Grossa 

Com Zig Koch 



Equipamento mais adequado 
 
Lentes indicadas para Via Láctea 
 
Regulagem da câmera 
 
Parâmetros para produzir boas fotos de astrofotografia 
 
Fotos das estrelas estáticas 
 
Estrelas em movimento numa foto 
 
Time-lapse 
 
Pós-produção no computador 
 
Programas mais apropriados para pós-produção 
 
APPs astrofotografia 
 
 
 

O QUE SERÁ ABORDADO NO CURSO 



AULA TEÓRICA 
Das 19:00 às 22:00  
 

O 



AULA TEÓRICA (20 de agosto) 
Das 19:00 às 22:00  
Local: Rua Tenente Ricardo Kirch 574, Jardim das Américas.  
 
SEXTA-FEIRA (23 de agosto) Chegada a chácara Camboa a partir 
das 17:00 com carro próprio ou carona.  
 
Jantar e saída para as primeiras fotografias de estrelas.  
 
SÁBADO (24 de agosto) 
Café da manhã à partir das 07:30, após café caminhada em trilhas 
para fotografias de floresta e macro.  
Almoço às 12:00. 
Bate papo fotográfico após o almoço até 16:00.  
Saída de van para Vila Velha. 
Fotografia dos arenitos com  luz de final do dia e início da noite.  
À partir das 19:20 o céu estará escuro e iniciaremos as fotografias 
de estrelas até à meia noite, quando retornaremos de van para a 
chácara.   
  
DOMINGO (25 de agosto) 
Café da manhã à partir das 7:30. 
Após o café sairemos para fotografias externas. 
Às 12:00 retorno para almoço. 
À partir das 15:00 iniciaremos uma aula de pós-produção das 
fotografias noturnas produzidas.  
 
ENCONTRO (28 de agosto) 
Das 19:00 às 22:00 
Encontro confraternização do grupo e uma apresentação coletivas 
das fotos de cada um.  
 
*******    PROGRAMAÇÃO SUGEITA A ALTERAÇÕES      ******** 

ROTEIRO 



Não inclui: 
 

• Bebidas. 
• Despesas de ordem pessoal. 
• Traslado Curitiba – Chácara Camboa   

Está incluído: 
• Transporte Chácara Camboa – Vila Velha - Chácara  
     Camboa (no sábado).  
• Todas as refeições feitas por Chef regional. 
• Café da manhã no sábado e domingo. 
• Almoço sábado e domingo. 
• Lanches durante o dia. 
• Estadia na chácara Camboa em quarto duplo.  
• Assessoria fotográfica durante toda a viagem. 
• Aula de fotografia. 
• Avaliação das fotografias. 
• Ingresso no Parque Estadual de Vila Velha. 
• Seguro de viagem. 



PESSOAL 
 

• Boné  
• Protetor solar 
• Repelente de mosquitos 
• Óculos escuros 
• Capa de chuva 
• Agasalho 
• Lanterna 
• Tênis confortáveis 
• Material para higiene pessoal 

O QUE LEVAR 

FOTOGRAFIA 
 

• Câmeras 
• Preferencialmente 2 baterias 
• Cartão de memória para muita foto 
• Tripé 
• Lente grande angular 
• Disparador 
• Flash (se tiver) 
• Macro (se tiver) 
• Computador para aula de pós-produção 

 
 

*** No nosso encontro no dia 20 de agosto vou tirar 
dúvidas pessoalmente e orientações fotográficas. 
 
 





VALOR POR PESSOA 
 
Valor por pessoa até 6 pessoas: R$2.085,60 
Valor para até 8 pessoas: R$1.887,60 
Valor até 10 pessoas: R$1.771,44 
 
** Valores com depósito. 
** Pagamento com cartão acrescentar 5% 
(taxa do cartão). 
 
Para o seguro enviar as seguintes 
informações:  
nome completo/data de nascimento/sexo/e-
mail/telefone/Nº do CPF ou RG 
 
DESCONTOS ESPECIAIS: 
Para ex-alunos desconto de 5% 
Ex-alunos casal desconto de 10% 
Casal não ex-alunos desconto de 5% 
 

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA 
Depósito de R$ 650,00 
Encaminhar o comprovante de depósito por 
e-mail ou whats (41) 9-8504-8583, realizado 
na conta abaixo:  
 
DADOS DA CONTA:  
Vivian Inara Ludwig 
Banco Itau Ag. 4125 Cc 08613-4 ou  
CEF Ag. 0368 Op 013 Cp 00004252-1  
CPF 016.758.029-98 
Enviar os dados pessoais para Marcos no e-
mail: mperetti@Hotmail.com  
 
O restante do pagamento: 
Na primeira aula dia 20. 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:mperetti@Hotmail.com




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@zigkoch.com.br 
         (41) 3366-9560 
         (41) 9-9969-3692 
 
 
CHÁCARA CAMBOA 
         (41)988527578 
          Falar com Marcos 
 

Parcerias:  
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O 

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


