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Kadu Pinheiro

Busco a compreensão dos momentos, 
mais do que retratar uma realidade 
nua e crua. A fotografia tem o poder de 
levar luz para onde há a escuridão, de 
congelar emoções. Cada imagem 
carrega o olhar do fotógrafo e também 
a interpretação de quem a vê. Em 
minha jornada, tento capturar o melhor 
das paisagens, dos objetos, dos animais 
e das pessoas que retrato. Busco a 
magia escondida em cada cena. Para 
mim, fotografar é eternizar momentos 
únicos e perpetuar sentimentos.
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SOBRE

Mergulhador técnico, é especialista em 
fotografia em cavernas e participou de 
explorações no México e Belize. Suas 
fotos e vídeos já ilustraram matérias do 
The New York Times, Yahoo, Daily Mail, 
National Geographic e outros grandes 
veículos de comunicação mundiais.

Ministra workshops e cursos de fotografia 
submarina por todo o Brasil e pelo 
mundo, em parceria com a Bluewater 
Photo. tem apoio da Aquatica Digital (caixa 
estanque) é embaixador da Hollis Gear 
(equipamentos de mergulho), Sea 
Shepherd e Blue Force Fleet.

Lugares de destaque em que já 
mergulhou: Cocos Island, Galápagos, 
Malpelo, Revillagigedo, Seychelles, Egito, 
Arábia Saudita, Omã, Belize, México, Cuba, 
Bonaire, Curaçao, Tobago, Roatán, 
Bahamas, Estados Unidos, Indonésia e 
Maldivas.



UM POUCO
SOBRE MEU
TRABALHO



Ao longo dos anos de aprendizado criei e 
aperfeiçoei uma metodologia de ensino para 
ensinar na prática todas as etapas de aprendizado 
desde a teoria da fotografia até o aluno estar apto a 
percorrer essa trajetória, sabendo resolver todas as 
etapas que a fotografia exige.

Aprendi e ensino as dicas que realmente fazem a 
diferença, as escolhas certas no momento certo, 
coloco a disposição do aluno a prática de todo o 
ensino que passei ao longo de minha carreira como 
fotógrafo.

Procuro a forma correta de passar todo o 
conhecimento para cada aluno, respeitando e 
analisando o olhar de cada.

Alías fotografia é isso, O OLHAR DE CADA UM.

Bem-vindo a metodologia 
Kadu Pinheiro de ensino.

METODOLOGIA



Fazendo um curso comigo, você 
terá os seguintes benefícios:

• Manual em PDF totalmente explicativo e ilustrado

• Canal direto para tirar dúvidas, durante e após o curso 

• Certificação pela IANTD (apenas curso básico e avançado) 

• Desconto fechando mais de um curso

• Vídeo bônus com os 10 mandamentos do Kadu

• Desconto no Evento Shootout

BENEFÍCIOS



DIFERENCIAIS
QUAL O DIFERENCIAL EM RELAÇÃO AOS 
DEMAIS CURSOS DE FOTO SUB DO MERCADO?

Nesse curso será ensinado ao aluno todas as 
técnicas e segredos para a obtenção de boas 
fotos, o enfoque é prático e feito através de 
esquemas desenhados mostrando a correta 
configuração da iluminação e do 
posicionamento para se obter determinadas 
fotos, serão abordadas técnicas de 
aproximação e comportamento da vida 
animal, e principalmente, será mostrado o 
caminho para o estudo e a prática visando a 
evolução nessa atividade emocionante que é 
a fotografia submarina, seja seu objetivo 
tornar-se um profissional da foto ou 
simplesmente melhorar e aprender a tirar 
boas fotos para compartilhar com seus 
amigos, esse curso foi feito para você.



CURSOS



CURSO 
FOTO SUBMARINA



O curso tem o objetivo de introduzir o aluno 

ao universo da fotografia Submarina, 

mostrando os princípios básicos e 

trabalhando as habilidades que precisam ser 

desenvolvidas e aperfeiçoadas para a 

obtenção de imagens de qualidade.

Durante o curso também será abordado de 

maneira bem consistente o conceito de olhar 

fotográfico e a importância da sensibilidade 

para se conseguir uma boa foto.

A união da técnica, com a prática e a 

percepção do olhar serão as bases para a 

evolução do aluno como fotógrafo e 

mergulhador. 

CURSO FOTOSUB
OBJETIVO



CURSO FOTOSUB
PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DO CURSO

• Fundamentos da fotografia digital
• Princípios básicos
• Modo Manual x Modo Auto
• Abertura – Velocidade – ISO
• Profundidade de Campo e Balanço de Branco
• Nomes e partes do equipamento
• Tipos de Câmeras e Lentes
• DSLRs x Compactas x Miroless
• Qual é o melhor equipamento para você e seu bolso?
• Princípios Básicos de Iluminação subaquática
• Fotografia com Luz Ambiente
• Ajuste de Brancos ou White Balance (Bater o branco)
• Filtros
• Histograma
• Montando o seu Equipamento
• Habilidades básicas a serem treinadas e desenvolvidas como  

mergulhador
• Luz Artificial
• Fotografia Macro
• Fotografia Grande Angular
• Pós produção e tratamento de imagens
• Action Cameras (GoPro)
• Edição de vídeo básica



CURSO FOTOSUB
INFORMAÇÕES

Pré-requisito:  Ser mergulhador certificado

Carga horária: 12 horas

Inclui:  Aulas teóricas e práticas em 
piscina

   Manual desenvolvido pelo 
Instrutor em PDF

   Credenciamento, (IANTD) que 
pode ser solicitado a parte.

Obs.:   Não é necessário possuir 
equipamento próprio (câmera). 
Caso o aluno não possua, será 
disponibilizado um para uso 
coletivo durante o curso.



CURSO 
FOTO SUBMARINA AVANÇADO



CURSO FOTOSUB
AVANÇADO
OBJETIVO

Apesar de todos os avanços das câmeras 
digitais atuais, fotógrafos iniciantes ou 
profissionais podem desfrutar de 
configurações avançadas e recursos 
quase mágicos em suas câmeras. 

Porém, a chave para se conseguir ótimas 
imagens ainda é o conhecimento e o 
talento do fotógrafo.

O curso é feito no mar em um fim de 
semana, com prática durante o dia e 
revisão de fotos e técnicas a noite.



CURSO FOTOSUB
AVANÇADO
PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DO CURSO

• Técnicas de posicionamento de flash
• Configurações avançadas do seu equipamento
• Técnicas de aproximação e comportamento da vida marinha
• Composição e correta iluminação
• Correção de erros cometidos pelos alunos
• Dicas para aprimoramento de técnicas
• Consultoria para melhorar o setup de câmera do aluno
• Consultoria de como limpar e armazenar seu equipamento 

na prática
• Transporte do equipamento em operações de mergulho e 

viagens
• Fotografia em ambientes com teto
• Super marco
• Técnicas de composições:
 Diagonal de leitura
 Simplificação
 Preenchimeto de quadrado
 Regra dos terços
 Enquadramento
 Moldura
• Linhas de condução e formas 
• Equilíbrio simétrico 
• Equilíbrio assimétrico 
• Profundidade e camadas 
• Proporção áurea 
• Fotos de meia água, 
• Splits, shoots ou over under



Pré-requisito:  Curso de Fotosub ou ter 
experiência comprovada de 
fotografia submarina em portfolio.

   Possuir equipamento próprio

Carga horária: 12 horas

Inclui:  Aulas teóricas e práticas em mar
   Manual desenvolvido pelo 

Instrutor em PDF
   Credenciamento, (IANTD) que pode 

ser solicitado a parte.

CURSO FOTOSUB
AVANÇADO
INFORMAÇÕES



CURSO 
CLÍNICA DE FLUTUABILIDADE
APLICADA A FOTOGRAFIA SUBMARINA



CLÍNICA DE
FLUTUABILIDADE

Esse curso foi desenvolvido para 
aperfeiçoar o mergulhador nas 
técnicas de natação e configuração 
de equipamentos de mergulho 
bem como ensinar a se deslocar 
com sua câmera de maneira 
adequada em todos os ambientes 
da atividade do mergulho.

Lembre-se: Para ser um bom 
fotógrafo, antes você precisa ser 
um bom mergulhador.OBJETIVO



PROGRAMAÇÃO

CLÍNICA DE
FLUTUABILIDADE

PROGRAMAÇÃO DO CURSO

• Batida de perna frog
• Batida de ré
• Helicóptero
• Deslocamento e apoios corretos ao 

manusear a câmera
• Aproximação e flutuabilidade com o 

equipamento
• Maneiras de minimizar o impacto junto do 

meio ambiente



CLÍNICA DE
FLUTUABILIDADE
INFORMAÇÕES

Pré-requisito:  Ser mergulhador certificado

Carga horária: 4 horas

Inclui:  Aulas práticas em piscina ou mar



CURSO 
FOTO MACRO



FOTOGRAFIA
MACRO

Esse curso foi desenvolvido para 
aperfeiçoar o mergulhador nas técnicas 
de posicionamento e configuração da sua 
câmera de maneira adequada.

Se você é daqueles mergulhadores que 
tem uma turbina nas nadadeiras, 
aconselho a você a mudar de postura 
caso queira realmente se dedicar a 
fotografia, pois para encontrar 
nudibrânquios, caranquejos e camarões, 
precisamos de um olhar atento e 
demorado sobre áreas pequenas de 
recife e rochas. OBJETIVO



FOTOGRAFIA
MACRO
PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DO CURSO

• Como achar o motivo ou objeto
• Fundos e contrastes
• Exemplos de cenas e setups usados
• Posicionamento da câmera e técnicas de apoio
• Foco manual x foco automático



FOTOGRAFIA
MACRO
INFORMAÇÕES

Pré-requisito:  Ser mergulhador certificado
   Possuir equipamento próprio

Carga horária: 8 horas

Inclui:  Aulas práticas em mar



CURSO 
ILUMINAÇÃO CAVERNA OU NAUFRÁGIO



ILUMINAÇÃO
CAVERNA OU
NAUFRÁGIO

Esse curso foi criado com objetivo de 
aperfeiçoar o mergulhador nas técnicas 
adicionais de iluminação que muitos 
ambientes submarinos como cavernas e 
naufrágios exigem, e por conta da falta 
de luz, muitas vezes não conseguimos 
retratar com a grandiosidade merecida.

Essa é uma das técnicas que irei te 
ensinar para conseguir maior 
profundidade de campo na cena. OBJETIVO



ILUMINAÇÃO
CAVERNA OU
NAUFRÁGIO
PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DO CURSO

• Como identificar os locais promissores dentro da 
caverna ou naufrágio para receber uma 
iluminação adicional (levando em conta o 
aspecto fotográfico e também de segurança)

• Cuidados para não danificar o ambiente
• Tipos de ambiente e reflexão da luz (cavernas 

com paredes muito brancas ou muito escuras)
• Exemplos práticos de como iluminar de forma 

adequada uma cena com várias camadas de 
composição

• A importância do mergulhador de apoio no 
processo fotográfico

• Como prender e usar a iluminação no dupla ou 
em pontos pré-determinados

• Mergulho de reconhecimento: Por que fazer e 
quais as vantagens?

• Dinâmica de uso do sensor de disparo remoto, 
alcance, visada e melhores pontos de fixação

• Habilidades do mergulhador dentro da caverna
• Cuidados e procedimentos de segurança.



ILUMINAÇÃO
CAVERNA OU
NAUFRÁGIO
INFORMAÇÕES

Pré-requisito:  Certificação de naufrágio e ou 
caverna

   Experiência avançada em 
fotografia submarina

   

Carga horária: 16 horas

Inclui:  Aula teórica e prática em naufrágio 
ou caverna (a definir)



CURSO 
DICAS DE COMPRAS E EQUIPAMENTOS



DICAS DE
COMPRAS DE
EQUIPAMENTOS

Um curso que tem como objetivo citar 
uma lista de sugestões baseada em 
artigos e reviews coletados em 
diversos sites e revistas especializadas, 
unidas a experiência do autor, 
atualizadas ano a ano, desde locais de 
compra até dicas para importar os 
equipamentos.

A escolha do equipamento é muito 
pessoal e envolve muitos atributos que 
podem e devem ser avaliados caso a 
caso conforme os objetivos do aluno. 

Câmera, caixas estanques,. flashes, 
braços, lentes, domos, portas planas e 
muitos acessórios.OBJETIVO



DICAS DE
COMPRAS DE
EQUIPAMENTOS
PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DO CURSO

• Definindo seu equipamento
• Opções de compra Brasil X Exterior
• Levantamento de valores
• Questionamentos importantes ao comprar
• Entrada e saída com equipamento do Brasil



DICAS DE
COMPRAS DE
EQUIPAMENTOS
INFORMAÇÕES

Pré-requisito:  Nenhum
   

Carga horária: 4 horas

Inclui:  Aula teórica



JORNADA
TODOS OS CURSOS EM UMA JORNADA ÉPICA



JORNADA DO
ZERO AO
PROFISSIONAL Todos os cursos do Kadu Pinheiro 

em uma jornada épica, deixando 
o aluno apto para a foto tão 
desejada.OBJETIVO



JORNADA DO
ZERO AO
PROFISSIONAL
INFORMAÇÕES

Pré-requisito:  De acordo com cada curso
   

Carga horária: 40 horas

Inclui:  Aulas teóricas e práticas em 
piscina e mar

   Manual desenvolvido pelo 
Instrutor em PDF

   Credenciamento, (IANTD) que 
pode ser solicitado a parte



RESUMO
DOS CURSOS
E VALORES



CONTATOS
PARA CURSOS

www.kadupinheiro.com 
kadu@kadupinheiro.com 
@kadupinheiro
11 9 83832501

site
email

inst
zap


