
Natureza de Guaratuba 

Aula teórica 10 e 12 de setembro 2019.  
Viagem de 13 a 15 de setembro de 2019.  
Encontro de confraternização e avaliação 18 de setembro. 

Curso prático de fotografia na GRANDE RESERVA MATA ATLÂNTICA 

Com Zig Koch 



A baia de Guaratuba é cercada de montanhas e todas 
preservadas. Ela faze parte da GRANDE RESERVA MATA 
ATLÂNTICA. O maior remanescente contínuo de uma das 
áreas com mais biodiversidade do planeta que se estende do 
sul de São Paulo até o norte de Santa Catarina, passando 
pelo Paraná, trecho mais preservado. 
Não é uma baia de grandes dimensões, porém possui uma 
beleza ímpar com grandes áreas de mangues preservados. 
Nele habitam bandos de guarás (Eudocimus ruber), várias 
outras aves associadas a estes ambientes. 
Nós pernoitaremos num barco com quartos e deck elevado 
onde veremos o pôr e nascer do sol em local 
privilegiadíssimo, rodeado pelos mangues e montanhas.  
O deck elevado permitirá ângulos diferenciados da visão das 
voadeiras de alumínio.  
Visitaremos a reserva do Bicudinho-do- Brejo. Nome dado 
em homenagem a uma pequena ave que ocorre no local e 
descoberta em 1995 por um casal de ornitólogos.  
Quem nos conduzirá é o Ricardo, biólogo que estuda esta 
espécie e administra a reserva. 
Nesta viagem teremos a rara oportunidade de conhecer e 
fotografar a baia de Guaratuba em detalhes de forma 
diferenciada e muito bem orientada.   
Estarei o tempo todo junto com o grupo para orientar as 
fotografias e desvendar os segredos das câmeras.  
As vagas são limitadas!! 

O QUE VEREMOS 





AULAS TEÓRICAS (10 e 12 de setembro) 
Das 19:00 às 22:00  
Local: Rua Tenente Ricardo Kirch 574, Jardim das Américas.  
 
SEXTA-FEIRA (13 de setembro) 
Recomendamos estar em Guaratuba mais tardar à noite para 
sairmos cedo no dia seguinte.  
 
SÁBADO (14 de setembro) 
Saída de barco às 8:00 em direção ao fundo da baia de 
Guaratuba, parando em vários locais para fotografia dos 
mangues, paisagens e fauna.  
Fotografia das aves, com chances de bandos de guarás. 
Saída de voadeiras para encontrar outras aves menores com 
auxílio de ornitólogo profissional.  
  
DOMINGO (02 de setembro) 
Saída após o café da manhã para Reserva do Bicudinho do 
Brejo. 
Almoço na reserva e retorno à tarde para o barco. 
Chegada no final da tarde em Guaratuba  
Final da viagem.  
 
*******    PROGRAMAÇÃO SUGEITA A ALTERAÇÕES      ******* 

ROTEIRO 



AULA TEÓRICA 
Das 19:00 às 22:00  
 

O 



Não inclui: 
 

• Transporte Curitiba - Guaratuba.  
• Bebidas. 
• Despesas de ordem pessoal.   
• Estadia em Guaratuba 

Está incluído: 
 

• Aulas teóricas 
• Transporte em barco veloz durante toda a viagem.  
• Café da manhã no sábado e domingo. 
• Almoço no sábado e domingo 
• Pernoite no barco.  
• Assessoria fotográfica durante toda a viagem. 
• Avaliação das fotografias. 
• Lanche e água no barco. 



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 18 de setembro vou 
tirar dúvidas pessoalmente e orientações 
fotográficas.  

 
 
 





VALOR POR PESSOA 
 

Valor por pessoa até 6 pessoas: R$2.150,00 
Valor para até 8 pessoas: R$1.840,00 

 
** 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 teórica. 

 

 

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 

  
 
      

Parcerias:  

INFORMAÇÕES : 
 
Zig Koch  
zig@zigkoch.com.br 
         (41) 3366-9560 
         (41) 9-9969-3692 
 
 
CAMBOA HOTÉIS 
         (41)988527578 
          Falar com Marcos 
mperetti@hotmail.com 
 

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