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CURSO DE FOTOGRAFIA DE NATUREZA – CHAPADA DIAMANTINA/BA 

07 a 14 de outubro de 2017 
 
 

Prezado Viajante  
 
 
Chapada Diamantina. Um dos destinos mais especiais do Brasil, no meio do sertão baiano. Lugar onde luzes e 
cores se encontram para formar uma paisagem cheia de histórias e tradições, eternizadas como Parque Nacional.  
 
Foi este o cenário que escolhemos para oferecer um curso sobre fotografia de natureza, com um dos mais 
experientes fotógrafos do Brasil, Ulisses Matandos. 
 
Venha viver uma experiência única, eternizada em fotografias e aprendizado. 
 

 
 
Equipe Maritaca Turismo 
 

 

http://www.maritacaexpeditions.com/
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O CURSO 
 

Dirigido a iniciantes, amadores e pessoas que queiram explorar mais os recursos e funções de suas 
câmeras, abrindo um novo universo de possibilidades. Por meio de um método prático, objetivo e didático os 
alunos poderão aprender e compreender os conceitos básicos da fotografia e também conhecer alguns materiais 
apresentados nas aulas teóricas e práticas, incentivando-os a utilizar a criatividade, senso crítico e a imaginação 
na criação de imagens. 

 

CONTEÚDO  
 

 A câmera 
 Acessórios 
 Ângulos de visão (objetivas) 
 Automatismos 
 Balanço de branco 
 Compensação de exposição 
 Composição (regra dos terços) 
 Diafragma 
 Dicas 
 Enquadramento 
 Exercícios 
 Exposição 
 Fotômetro (modos de medição) 

 Histograma 
 Macro fotografia 
 Modos de focagem 
 Objetivas e acessórios 
 Obturador 
 Polarizador 
 Profundidade de campo 
 Proporções 
 Relação entre a visão e a câmera 
 Sensibilidade iso 
 Visor 
 Vocabulário básico 

 

METODOLOGIA  
 

 Teoria – Aulas com recursos de projeção e flip-chart, abordando os temas específicos, acompanhadas por 
apostila colorida e equipamentos para manuseio. 

 
 Prática – Os alunos serão sempre acompanhados pelo professor com orientações, esclarecimento de 

dúvidas e sugestão de novas possibilidades, visões e olhares, para que todos possam explorar ao máximo 
as técnicas fotográficas e expandir sua criatividade na composição de uma boa foto. Os locais escolhidos 
atenderão os temas trabalhados em cada aula. 

 
 Oficina de Compartilhamento e Análise - Cada participante selecionará a seu critério (edição), 05 imagens 

fotografadas na aula prática para apresentar e compartilhar com o grupo. O professor avalia estas 
imagens e, por meio de critérios técnicos e de composição, indicará novos olhares e esclarecerá dúvidas. 

 
 Certificado de Conclusão – ao final do curso, todos receberão certificado.  

 

http://www.maritacaexpeditions.com/
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CARGA HORARIA 

 08 horas de aula teórica  
 Mais 25 horas de prática  
 2 horas de análise (oficina de compartilhamento) 
 02 dias livres para atividades opcionais 

Ulisses Matandos 

Fotógrafo profissional, diretor de fotografia, consultor, faz tratamento e manipulação de imagens, ministra 
cursos e workshops de fotografia, oficinas de cinema e produz séries Fine Art de natureza para exposições, 
decoração e colecionismo.  

Atende atualmente em seu Estúdio Fotográfico. 

Em 1995 fundou seu próprio negócio, atendendo até hoje empresas nacionais e internacionais de diversos 
segmentos, produzindo imagens para catálogos de produtos, retratos para gestores de empresas, publicidade e 
propaganda, arquitetura, ambientes e interiores, editoriais, assessorias de imprensa, institucionais, cobertura de 
shows, espetáculos e eventos corporativos, além de documentários e depoimentos em vídeo. 

http://www.maritacaexpeditions.com/
http://ulissesmatandos.com/wordpress/?page_id=76
http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-sao-paulo/v/jovens-de-paraisopolis-viram-cineastas-para-contar-historias-da-comunidade/3774892/?fb_action_ids=893106047389353&fb_action_types=og.likes
http://ulissesmatandos.com/wordpress/?page_id=706
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Paulistano, atuando no mercado de fotografia desde 1991, quando se formou pelo SENAC, Ulisses Matandos 
montou um laboratório P&B e logo em seguida foi assistente de renomados fotógrafos como Roberto de 
Guglielmo, Heitor de Guglielmo, André Schiliró, Maurício Nahas, Sérgio Divitiis entre outros.. 

O que você vai conhecer nessa viagem 
 

 A cidade de Igatu 
 A paisagem da Chapada Diamantina 
 Banhos de cachoeira 
 Cachoeira da Fumaça  
 Cachoeira Diabo  
 Cachoeiras Mucugê  

 Causos e histórias da região 
 Cidade histórica de Lençóis 
 Comidas típicas 
 Gruta do Lago Azul 
 Morro do Pai Inácio  
 Poço encantado 

 

Observação: Este roteiro pode ser ampliado para mais dias conforme interesse do viajante 
Capacidade: min 4 / Max 12 – mais pessoas sob consulta. 

Antecedência de reserva: até dia 14 de agosto de 2017  
Fique atento! A programação acima pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso ou outros 
que a operadora julgue que possam interferir na segurança ou bem-estar dos participantes. 

 

Investimento por pessoa* 
 

* preços sujeitos a alteração** menos ou mais passageiros, sob consulta ***valor em quarto duplo 

Pagamento 
 
À vista – 100% na confirmação do número de passageiros com 5% de desconto. 
A prazo - 35% na confirmação e inscrição no curso, 35% dia 14 de agosto e 30% dia 14 de setembro  
Dados bancários para depósito: Banco do Brasil, agência: 0455-3, conta corrente: 10534-1, CNPJ: 
09.121.185.0001/67 
IBAN: BR0800000000004550000105341C1 

O roteiro é confirmado somente após a confirmação do pagamento 
 

O pacote inclui: 
 

 Apostila colorida com conteúdo exclusivo de 27 páginas (impressão off set),  
 Cartão postal com resumo básico  
 Certificado de Conclusão. (impressão papel fotográfico). 
 Professor especializado 
 Seguro viagem (HSBC Ecotrip) 
 Transporte para os atrativos  
 Guias locais nos passeios 
 07 Pernoites em quarto duplo, com café da manhã – apartamento SGL sob consulta 
 Passeio ao Poço Azul e Poço Encantado* 

PASSAGEIROS** VALOR a vista VALOR PERNOITE EXTRA *** 

4 a 12 R$ 3.990,00 + R$ 180,00 

http://www.maritacaexpeditions.com/
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 Passeio até a Cachoeira da Fumaça parte de cima* 
 Passeio até o Pai Inácio* 
 01 Lanche de trilha (barra de cereal, sanduiche natural, fruta, suco e água) 

 
* os passeios serão para se aplicar os conceitos de fotografia, respeitando sempre a condição física dos participantes 
para fazer alguma atividade que não seja realizável pelo grupo. 

 

Não inclui: 
 

 Bebidas  
 Refeições  
 Demais consumos extras 
 Passeios opcionais* 
 O que não está citado no item ‘incluso’  
 Traslado de chegada a Lençóis   

 

OPCIONAIS*: 
 

 Mini Pantanal do Marimbus e Roncador: 
Após 40 min. de transfer, iniciamos um roteiro de barco com pouca caminhada, visitando o Pantanal 
Marimbus. Uma região de vegetação pantaneira, próximo à cidade de lençóis, onde é possível ver 
flores e pássaros típicos da Chapada. O roteiro começa no Remanso, vila onde era um antigo 
Quilombo da região de onde seguiremos de barco por aproximadamente 01h45min, até a fazenda 
Roncador. Lá vamos curtir o banho de cachoeira e um almoço com comidas típicas. Ao fim da tarde, 
retornaremos de barco pelo mesmo caminho. 
R$ 190,00 por pessoa 
Incluso carro, guia, barco, taxa de acesso, almoço regional, e seguro viagem 
Carro: 80 km total (40 km off-road – cada trecho) 
Caminhada: 3 km no máximo, caminhada fácil, com pedras escorregadias na cachoeira. Pode ser 
necessário pisar na água ao sair do barco 
Barco ou caiaque: 1h30min cada trecho (3h total) 
Banho: na cachoeira do Roncador 

 
 *Cachoeira do Sossego e Ribeirão do Meio: 

Caminhada até a Cachoeira do Sossego. São 14 km (ida e volta) de nível moderado, seguindo pelo 
leito do Rio Ribeirão até a Cachoeira do Sossego. Na volta, parada pra banho no Ribeirão de cima e 
Ribeirão do Meio, conhecido pelo escorrega natural que termina no poço. Retornamos para Lençóis 
no final da tarde. 
R$ 130,00 por pessoa, incluindo guia, lanche de trilha e seguro viagem  
Caminhada: 14 km totais (7 km cada trecho). Os primeiros 3 km de trilha e os 4km restantes sob as 
pedras, pelo leito do rio. O caminho fica bem escorregadio em dias de chuva e é uma trilha mais 
técnica e que exige muita disposição dos participantes. 

http://www.maritacaexpeditions.com/
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Banho no Sossego e Ribeirão do Meio 
 
 

 *RAPEL na Gruta do Lapão 
Faremos uma caminhada de 1h30min até o topo da gruta do Lapão, uma das maiores grutas de 
quartzito do Brasil. No topo, faremos rapel de 50 m, na boca da gruta, com vista privilegiada da 
formação rochosa e da paisagem ao redor. Depois das descidas (até 2 por participante) retornaremos 
pelo mesmo caminho para a cidade. 
R$ 410,00 para uma pessoa 
R$ 250,00 por pessoa, para 2 pessoas 
R$ 150,00 por pessoa (a partir de 3 pessoas) incluindo três guias especializados, equipamento 
completo, e seguro viagem. NÃO INCLUI ALIMENTAÇÃO. 
A única empresa com procedimento operacional certificado pelo Inmetro  
Caminhada: 6k m total. Trechos em pedras e exposição à altura no topo da gruta.  
A trilha não dispõe de água no caminho e é bem exposta ao sol.   

 
 *ESCALADA EM ROCHA no PARQUE DA MURITIBA 

Nos arredores de Lençóis no caminho do Parque da Muritiba é possível praticar escalada em rocha 
em pequenos blocos de até 20 m espalhados ao longo da trilha. A atividade foi desenvolvida para 
pessoas que nunca praticaram escalada antes, mas conta com opções de vias para pessoas que já 
tenham prática também. Durante a caminhada faremos diversas pausas em diferentes blocos, onde 
os instrutores (dois)  vão auxiliar o praticante a vestir e usar todos os equipamentos de segurança 
antes do início da atividade. 
Esse passeio é muito indicado para famílias com crianças e adolescentes, e para todos aqueles que 
desejam conhecer melhor as possibilidades do próprio corpo através de uma nova experiência. 
R$ 370,00 para uma pessoa 
R$ 220,00 por pessoa para duas pessoas 
R$ 170,00 por pessoa (a partir de 3 pessoas) incluindo dois guias especializados, equipamento 
completo, lanche de trilha e seguro viagem.  
A única empresa com procedimento operacional certificado pelo Inmetro  
Caminhada: 6 km total. Trechos em pedras, subidas, descidas e travessia de rio 
Banho: ao longo do percurso 
Exposição em altura em alguns trechos da trilha 

 
 Caminhada no Parque da Muritiba (meio período):  

Caminhada pelo Parque da Muritiba, nos arredores da cidade. No caminho, seguiremos pelo Rio 
Lençóis visitando o Serrano, Salão de Areias, o Poço Halley, Cachoeirinha até a Cachoeira da 
Primavera. O Passeio conta com vários locais para banho, além de uma vista privilegiada de Lençóis.  
R$ 140,00 pra uma pessoa 
R$ 90,00 por pessoa, incluindo guia e seguro viagem (mínimo de duas pessoas) 
R$ 80,00 por pessoa, incluindo guia e seguro viagem (3 a 8 pessoas) 

http://www.maritacaexpeditions.com/
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Caminhada: 5 km pelo rio Lençóis, caminhando sobre pedras a maior parte do tempo, com trechos de 
pedras soltas que exigem mais atenção. 
Banho: na Cachoeira da Primavera, Cachoeirinha e Poço Halley 
Exposição em altura em alguns trechos da trilha 
 

 Cachoeira do Mosquito, rio Mucugezinho e Poço do Diabo:  
Sairemos de carro a partir de Lençóis, em direção à Cachoeira do Mosquito. A trilha é de 3 km no 
total e poderemos contemplar o visual a 50 m de altura, além de aproveitar o banho de cachoeira 
dentro do cânion. Retornaremos pelo mesmo caminho, e seguiremos de carro para o rio 
Mucugezinho. Teremos a opção de caminhar até a cachoeira do Poço do Diabo para aproveitar o 
banho antes do delicioso almoço regional, que será serviço no Poço do Pato, no caminho para a 
cachoeira e na beira do rio. Retorno para Lençóis no final da tarde. 
R$ 180,00 por pessoa, incluindo guia, carro, taxa de acesso, lanche de trilha e seguro viagem. 
Caminhada: 6 km total. Alguns trechos de pedra, com uma subida de aproximadamente 20 minutos 
em terreno mais íngreme. O caminho fica bem escorregadio em dias de chuva. Exposição à altura no 
topo da cachoeira. 
Banho no Mosquito e rio Mucugezinho 

 
 Travessia do Pai Inácio – Morrão até o Capão:  

Após 30 minutos de carro, iniciaremos a travessia de 12 km até o Vale do Capão, em uma trilha leve 
e cercada de paisagens exuberantes do relevo montanhoso da região. No caminho, cruzaremos 
pequenos rios, e teremos uma pausa mais longa para banho e lanche nas piscinas de água cristalina 
das Águas Claras, aos pés do Morrão. No final da trilha o carro estará nos aguardando para o retorno 
até Lençóis. 
R$ 200,00 por pessoa, incluindo guia, carro, taxa de acesso, lanche de trilha e seguro viagem  
Opção de ir e voltar pelo mesmo caminho: R$ 240,00 mínimo de duas pessoas / R$ 170,00 a partir 
de três pessoas 
Caminhada: 14 km total. A maior parte em terreno sem nenhuma dificuldade técnica, com um 
trecho de descida de aproximadamente 20 minutos. A trilha é bem exposta ao sol. 
Banho nas Águas Claras  

 
 Passeios de bicicleta:  

Nos arredores de Lençóis e em outras regiões próximas é possível fazer trilhas de bicicleta, de 
diferentes níveis técnicos, de acordo ao condicionamento físico de cada um.  
Valores sob consulta, que irão variar de acordo com roteiro escolhido. Em média R$ 280,00 por 
pessoa (a partir de 3 pessoas) incluso bike, capacete, luvas, guia especializado, lanche de trilha e 
seguro viagem. 
 

 
  

http://www.maritacaexpeditions.com/
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O que levar 
 

 Binóculo 
 Boné ou chapéu 
 Caderneta de anotações, lápis ou caneta 
 Cantil ou garrafinha para água 
 Lanterna com pilhas ou baterias 
 Máquina fotográfica, acessórios, cartões de 

memória, pilhas e carregadores (obrigatório 
para o curso) 

 Medicamentos pessoais 
 Mochila pequena para as caminhadas (nada de 

sacolas ou bolsas)  
 Protetor solar 
 Repelente 
 Roupas leves e resistentes 
 Sapatos confortáveis com um bom solado para 

trilha, sapatos velhos NÃO são aconselháveis 

 
Termo de conhecimento 

 
Obrigatório o preenchimento do Termo de Compromisso e ficha médica antes do início da atividade. As atividades de 
ecoturismo e de aventura, bem como as demais a eles relacionadas, por natureza são arriscados, mesmo quando 
realizado com a estrita observância em todas as normais de segurança aplicáveis. 
 

Para esclarecer eventuais dúvidas, entre em contato: 
(+55 34) 9.9148.6882  Fred  (+55 34) 9.9130.6713 Felipe   

 

 maritacaturismomg 
 

 info@maritacaturismo.com.br   www.maritcaexpeditions.com 

http://www.maritacaexpeditions.com/
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Por que Maritaca Expeditions? 
 
Proporcionamos observação de vida selvagem para amantes da natureza e conhecimento para quem procura 
aprendizado. 
 
Oferecemos serviços diferenciados para observação de vida silvestre com guias especializados nos diversos biomas 
para que você tenha oportunidades para se conhecer e desfrutar dos locais mais selvagens do planeta. 
Nossos roteiros são elaborados visando o conhecimento através da vivência e contato direto com a natureza com toda  
segurança durante a atividade. Este cuidado visa proporcionar uma experiência enriquecedora e inesquecível.  
Viagens com observação e interpretação da fauna e flora, cultura local e arquitetura que preservam características 
únicas. Caminhar, entender e aprender em trilhas de grande beleza cênica.  
 
Nosso diferencial é o comprometimento com as boas práticas consagradas de segurança das atividades de turismo de 
aventura e ecoturismo oferecidas, buscando sempre melhoria contínua de nossos processos de gestão de segurança, 
conforme os requisitos da ABNT NBR 15.331 e I.S.O. 21.101. Nossa bagagem com mais de vinte anos nesse mercado 
nos credencia como consultores e instrutores especializados em ecoturismo, observação de vida selvagem e práticas 
de mínimo impacto ambiental. 
  

A Maritaca Expeditions tem implementado o sistema de gestão de segurança segundo a ISO 21.101 
 

                    ABETA - A Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA) é a referência nacional de 
                    organização empresarial nos segmentos de Ecoturismo, Turismo de Aventura e Natureza. www.abeta.com.br 
 
                      ATTA – Adventure Travel Trade Association - Referência internacional em atividades de turismo da vida ao ar livre com cerca  
                     de  1000 associados em 80 paises.  
 

 

 
 

http://www.maritacaexpeditions.com/

