


Este workshop tem como objetivo, acima das questões técnicas, dar ferramentas para os alunos desenvolverem o seu 
estilo pessoal de fotografar natureza. O experiente fotógrafo Zé Paiva irá passar instruções sobre fotografia de paisagem, 
fauna, flora, macro, lightpainting e noturna. 



Casa Comunal no Rincão Gaia 



Foi idealizado pelo ambientalista gaúcho José Lutzenberger, que desenvolveu um amplo trabalho de recuperação de uma 
área degradada pela exploração de basalto, tornando-a um local de beleza encantadora. Aqui homem e natureza são 
aliados na produção de alimentos, criação de animais e na preservação ambiental. 

O Rincão Gaia, uma propriedade rural de 30 hectares em meio ao belíssimo Pampa Gaúcho, no município de Pantano 
Grande (a 120 km de Porto Alegre), é a sede da Fundação Gaia.  







1º dia - Sabado 22/10 

9h – Recepção 
9h30 - História da 
fotografia de natureza e 
de expedições, estudo de 
trabalhos autorais de 
alguns mestres da 
fotografia.
10h30 – Trilha  
12h30 – Almoço 
14h - Iluminação natural e 
artificial, composição e 
escolha do equipamento. 
16h – Saida a campo – 
fotografia de paisagem, 
flora, fauna e macro. 
19h – Jantar 
21h – Fotografia noturna 
e lightpainting 

Entardecer no pampa. 



2º dia - Domingo 23/10 

6h – Saída a campo 
fotografia na aurora 
9h – Desjejum 
10h - Planejamento de 
saídas a campo e 
comportamento animal. 
12h30 - Almoço 
14h30 – Comentários 
sobre as fotografias feitas 
durante o workshop 
17h - Encerramento 

Lago das estrelas. 



Valor R$ 570/pessoa  

Este valor inclui a hospedagem na Casa 
Comunal com todas as refeições (dois 
almoços, um jantar e um café da 
manhã) e a orientação do fotógrafo Zé 
Paiva.

*Não inclui seguro viagem, transfer e 
atividades não mencionadas na 
programação

Forma de pagamento:  
Entrada de R$170 até 13 de outubro + 
2 parcelas de R$200 

VAGAS LIMITADAS 
Grupo mínimo de 10 e máximo de 20 
pessoas.

*Sobre os cancelamentos: 
• Cancelamentos solicitados até 21 de 
outubro serão reembolsados em 
100% do valor pago; 
• Cancelamentos solicitados a partir 
desta data serão reembolsados em 
70% do valor pago 
• Reservamo-nos o direito de transferir 
o evento no caso de condições 
climáticas que possam interferir na 
segurança dos participantes. 





www.zepaiva.com.br


