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RESUMO 

 

Este projeto de iniciação cientifica tem como primeiro objetivo mostrar o trabalho da 

fotografia publicitária em prol do meio ambiente, que busca registrar a natureza como 

ela é e, não menos importante, as ações do homem e suas consequências para a 

fauna e flora. Através de uma pesquisa bibliográfica, daremos destaque para três 

importantes fotógrafos que atuam nessa área de fotografia publicitária do meio 

ambiente, sendo eles, Haroldo Palo Júnior, Romulo Campos e Julius Dadalti, que 

sempre procuram melhorar o trabalho através de estudos, de paciência e dedicação. 

São esses profissionais que registram todo tipo de acontecimento e que buscam a 

excelência nas suas fotografias.  Teremos aqui também uma pequena porcentagem 

das centenas de fotos que esses profissionais fizeram em suas expedições, 

maravilhosos registros da natureza e mostrando assim, a importância da preservação. 

É importante entender também que esse trabalho de fotografia deve ser auxiliado para 

que possa ter mais visibilidade, como no caso do Haroldo Palo Júnior, que além das 

exposições, livros e matérias sobre seus trabalhos, teve suas fotos utilizadas em 

figurinhas para um chiclete consumido, majoritariamente, por crianças e também em 

um álbum de figurinhas, fazendo com que o conhecimento seja mais acessível. 

 

Palavra-Chave: Fotografia, Natureza, Meio-ambiente, Preservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 5 

OBJETIVOS ................................................................................................................ 6 

METODOLOGIA .......................................................................................................... 6 

1 – HAROLDO PALO JÚNIOR .................................................................................... 7 

1.1 – FOTOS ............................................................................................................... 8 

2 – ROMULO CAMPOS ............................................................................................ 14 

2.1 – PERGUNTAS ................................................................................................... 15 

2.2 – FOTOS ............................................................................................................. 22 

3 – JULIUS DADALTI ................................................................................................ 29 

3.1 – PERGUNTAS ................................................................................................... 30 

2.2 – FOTOS ............................................................................................................. 34 

CONCLUSÃO ............................................................................................................ 41 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 43 

 

 



5 
 

INTRODUÇÃO 

 

A definição de fotografia publicitária se dá pela produção de uma foto para a 

difusão de um produto ou serviço, previamente esboçada por um direto de arte. No 

caso da fotografia ambiental, não são difundidos produtos ou serviços, mas sim ideias 

e ações para que sejam assimiladas e entendidas pelo consumidor. Ela transita entre 

a fotografia publicitária e a fotografia documental, pois ao mesmo tempo que existe a 

necessidade de vender a ideia de preservação e respeito com a fauna e a flora, o 

fotógrafo também utiliza como ferramenta de educação, mostrando as partes belas e 

as partes danificadas. 

Este projeto de iniciação cientifica tem como primeiro objetivo mostrar o 

trabalho da fotografia publicitária em prol do meio ambiente, que busca registrar a 

natureza como ela é e, não menos importante, as ações do homem e suas 

consequências para a fauna e flora. Através de uma pesquisa bibliográfica, daremos 

destaque para três importantes fotógrafos que atuam nessa área de fotografia 

publicitária do meio ambiente, sendo eles, Haroldo Palo Júnior, que além de inúmeras 

expedições ao ártico, produziu o maior acervo de aves brasileiras, Romulo Campos, 

vindo de uma família de fotógrafos e que luta pela preservação do meio ambiente em 

Macaé e por último, mas não menos importante, Julius Dadalti, que possui uma 

história de vida de superação e dedicação para com a fotografia ambiental, tais 

profissionais sempre procuraram melhorar o trabalho através de estudos, de paciência 

e dedicação. São esses profissionais que registram todo tipo de acontecimento e que 

buscam a excelência nas suas fotografias.  

Teremos aqui também uma pequena porcentagem das centenas de fotos que 

esses profissionais fizeram em suas expedições, maravilhosos registros da natureza 

e mostrando assim, a importância da preservação. É importante entender também que 

esse trabalho de fotografia deve ser auxiliado para que possa ter mais visibilidade, 

como no caso do Haroldo Palo Júnior, que além das exposições, livros e matérias 

sobre seus trabalhos, teve suas fotos utilizadas em figurinhas para um chiclete 

consumido, majoritariamente, por crianças e também em um álbum de figurinhas, 

fazendo com que o conhecimento seja mais acessível, sendo este um exemplo da 

transição entre os dois estilos de fotografia, onde as fotos documentais são utilizadas 

para a publicidade.  O projeto também conta com um questionário feito para o Julius 

Dadalti e para o Romulo Campos, que foram de suma importância para o 
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entendimento do tema e auxiliaram muito na produção do projeto. Neste questionário 

conseguimos entender como é a visão dos fotógrafos quando adentram a natureza, 

quando ficam em contato com os animais em sua rotina e conseguimos também sentir 

como é um pouco da visão do profissional atuando nesta área da fotografia. 

A partir daqui, você irá encontrar três fotógrafos de suma importância para a 

preservação do meio ambiente, sendo o primeiro, Haroldo Palo Júnior, que além de 

inúmeras expedições ao ártico, produziu o maior acervo de aves brasileiras, segundo 

temos  Romulo Campos, vindo de uma família de fotógrafos e que luta pela 

preservação do meio ambiente em Macaé, e por último mas não menos importante, 

Julius Dadalti, que possui uma história de vida de superação e dedicação para com a 

fotografia ambiental. 

 

OBJETIVOS 

 

Este projeto tem como objetivo mostrar a importância que a fotografia 

publicitária tem para a conscientização e proteção do meio ambiente, registrando a 

fauna e a flora, sendo elas brasileira ou do exterior, feitas em momentos de 

preservação ou de depredação. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a realização do projeto, foram feitas pesquisas bibliográficas, utilizando 

reportagens, livros e páginas pessoais dos fotógrafos. Também foi feita uma 

entrevista com dois fotógrafos utilizados como referências para a pesquisa, Julius 

Dadalti e Romulo Campos. As fotos utilizadas foram retiradas dos acervos pessoais 

dos fotógrafos. 
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1 – HAROLDO PALO JÚNIOR 

 

 

Fonte: Google Imagens 

 

Natural de Lins, São Paulo, nascido no ano de 1953, Haroldo Palo Júnior se 

formou em engenharia eletrônica e computação na Escola de Engenharia da USP. 

Começou a fotografar participando de fotoclubes no interior de São Paulo e criou um 

acervo de mais de 281 mil fotografias, participou de documentários e na produção de 

livros, além de ter viajado e fotografado por mais de 35 países. Infelizmente, veio a 

falecer em 2017 com 64 anos.  

Ao todo, em sua carreira, produziu matérias para as principais revistas 

brasileiras, como Veja, Isto É, Super Interessante, entre outras, participou de quatorze 

expedições à Antártida no programa ‘Antártico Brasileiro’, publicou suas fotos em mais 

de sessenta livros, dos quais vinte foram sobre os ecossistemas no Brasil e no Mundo, 

teve suas fotos transformadas em figurinhas por duas vezes, em uma o consumidor 

colecionava através da compra da goma de mascar Ping-Pong e a outra, através de 

um álbum sobre os animais nos ecossistemas brasileiros, lançado pela Editora Abril 

Panini. 

Durante sua trajetória, alguns de seus trabalhos foram utilizados por instituições 

mundiais de preservação ambiental, tais como WWF, The Nature Conservancy, 

Conservation International, Fundição O Boticário de Proteção à Natureza, SOS Mata 
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Atlântica, entre outras, sendo o documentário ‘Planeta Terra’ para a BBC, um dos com 

maior destaque. 

Um dos seus segredos era a paciência para cumprir certos objetivos que tinha 

na fotografia, como por exemplo, após onze anos tentando, conseguiu fotografar o 

pavãozinho do pantanal. 

Seguindo cronologicamente sua carreira, no ano de 1979, Haroldo começou a 

se dedicar exclusivamente à fotografia da natureza, que não demorou muito para 

começar a fazer parte de grandes projetos. Nos anos 80 chefiou uma das equipes de 

expedição para a Amazônia realizada por Jacques Cousteou, organizou e chefiou 

equipes que foram para expedições para o Pantanal e o interior do Brasil e por 

também ter ido nas expedições para a Atártida, lançou o livro ‘Antártida – Expedições 

Brasileiras’. 

Nos anos 90 a National Geographic Chanel exibiu o documentário ‘Brave 

Brazilian’, sobre a história do fotógrafo, houve o lançamento do totalmente autoral do 

Haroldo Palo Júnior ‘Pantanal’, filmou lançou um filme sobre os dez anos de atividade 

do Brasil na Antártida ‘O Brasil na Antártida’. Já nos anos 2000, lançou cinco livros 

com os seus 600 melhores registros de paisagens-retrato e o também o livro ‘O guia 

de identificação das aves do Brasil’, com o auxílio de Rolf Grantsau  como editor, que 

foi considerado o mais completo guia de aves brasileiras. 

 

1.1 – FOTOS 

 

 

Fonte: Google Imagens  
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Fonte: Google Imagens  

 

 

Fonte: Google Imagens  
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Fonte: Google Imagens  

 

 

Fonte: Haroldo Palo Jr. – Uma coleção de Fotografias – Vol1 - Aves 
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Fonte: Haroldo Palo Jr. – Uma coleção de Fotografias – Vol2 - Fauna 

 

 

Fonte: Haroldo Palo Jr. – Uma coleção de Fotografias – Vol2 - Fauna 

 

 

Fonte: Haroldo Palo Jr. – Uma coleção de Fotografias – Vol4 - Paisagens 
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Fonte: Haroldo Palo Jr. – Uma coleção de Fotografias – Vol2 - Fauna 

 

 

Fonte: Haroldo Palo Jr. – Uma coleção de Fotografias – Vol3 – Flora 

 

 

Fonte: Haroldo Palo Jr. – Uma coleção de Fotografias – Vol5 – Preto e Branco 
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Fonte: Google Imagens  

 

 

Fonte: Google Imagens  
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2 – ROMULO CAMPOS 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 

 

Romulo Alexander Campos, nascido em 1954, se formou em comunicação social 

e fez pós graduação em gestão municipal. Vindo de uma família onde mãe, pai e 

irmãos seguiram a fotografia, acabou não sendo diferente para Romulo, que se tornou 

uma das principais referências fotográficas em Macaé. Casado com Claudia Barreto, 

também fotógrafa, que além de esposa, se tornou uma parceira nas fotografias e livros 

publicados. 

Desde a década de 70 participa da vida política de Macaé, onde trabalhou com o 

ex-ministro do Meio Ambiente Carlos Minc, foi assessor de imprensa do ex-prefeito 

Sylvio Lopes e foi também chefe de gabinete do Deputado Glauco Lopes e Secretário 
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de comunicação, Secretário de Comunicação, Secretário de Gestão e Secretário de 

Ambiente do Prefeito Riverton Mussi. Como fotógrafo e ambientalista, sempre esteve 

presente em defesa do meio ambiente no país e, principalmente, em Macaé. 

Desde cedo, Romulo seguiu o caminho da fotografia desde cedo, atuando nos 

principais jornais de Macaé. Após algum tempo como jornalista, fundou dois jornais, o 

“Folha Macaense” em parceria com o jornalista Martinho Santa Fé, e a “Folha de 

Quissamã” em parceria com o amigo Claudio Azevedo.  

De 2008 a 2011 lançou dois livros com sua esposa, Claudia Barreto, como parceira 

nas produções. O primeiro foi “Lagoa Imboassica” que alerta sobre a lenta e 

agonizante morte da principal lagoa macaense e o segundo livro foi “Parque Atalaia”, 

que teve como tema um dos mais importantes e bem estruturados parques municipais 

do interior do Estado de Macaé. Já em 2015, lançou o livro sobre o Parque Nacional 

da Restinga de Jurubatiba, no qual Romulo vem fotografando por mais de 25 anos, 

produzindo um acervo fotográfico que conta com mais de 25 mil fotos. 

Atualmente, fotografa esportes como o surf, registrou passeatas em Macaé, cobriu 

o carnaval de Sana, leciona cursos de fotografia pela Photoon e, junto dessas 

atividades fotográficas, continua com seu trabalho de fotojornalismo ambiental e 

lutando em prol do meio ambiente.  

 

2.1 – PERGUNTAS 

 

Como foi sua trajetória na fotografia? 

 

De certa forma foi uma trajetória “privilegiada”. Sou filho de uma família de 

fotógrafos, meu pai é fotografo, minha mãe é fotografa, 3 dos meus irmãos são 

fotógrafos, eu sou fotografo, minha esposa é fotografa, além de ter um sobrinho 

fotógrafo, o Bruno Campos, então certamente devo ter sido gerado dentro de um 

laboratório fotográfico, na fotografia analógica, processo físico químico, aqueles 

banhos químicos e aquela luzinha vermelha, aquele tipo de coisa, então, foi uma 

trajetória que eu tive algumas facilidades para enveredar por essa nova linguagem 

que fui descobrindo. Sempre tive o apoio da família e, principalmente, porque 

tínhamos uma loja de material fotográfico e isso nunca me faltou. Agora se isso por 

um lado era um privilegio, eram facilidades, de outro lado aumentava minha 

responsabilidade, tinha que dar uma resposta mais a altura, num outro patamar, uma 
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expectativa e cobrança que eram muito grandes, então desde por observar meu pai 

desde cedo, por estar inserido em uma família de fotógrafos, eu tive uma inclinação a 

fotografia. Do meu pai eu herdei todo o gosto e toda a dedicação pelo foto jornalismo, 

porque ele foi um fotografo que trabalhou pros principais jornais, na época o Última 

Hora, que tinha o poder igual um JB e um O Globo, era um jornal de grande peso, 

principalmente para o estado do Rio de Janeiro. Meu pai sempre foi uma pessoa muito 

dedicada e gostava muito de colocar Macaé no cenário do estado do Rio de Janeiro 

e do brasil, foi uma trajetória bastante simples, já tinha uma trilha traçada e fui 

ampliando e transformei em meu caminho,  que inevitavelmente me levou ao curso de 

jornalismo, me tornei um foto jornalista, participei dos principais veículos da região, 

principalmente Macaé, onde decidi fixar minha base de trabalho e a partir daí fui 

definindo minha linguagem fotográfica. 

 

Como você define seu estilo fotográfico? 

 

Não sei nem se eu tenho um estilo fotográfico, mas desde muito cedo eu 

sempre fui um bom observador. Nas minhas observações, eu estava sempre inserido 

num contexto socio ambiental, então eu tinha um olhar para as desigualdades sociais 

e para as violências e degradações ambientais que me circundavam. Claro que isso 

me levou a intensificar, a direcionar meu olhar para essas áreas é inevitável. Se a 

gente for comparar com a medicina, eu tenha sido um clínico geral, que fez sua 

especialidade na área ambiental. Posso dizer que eu fiquei conhecido como fotografo 

de natureza, não é à toa que tenho 3 livros lançados na área ambiental sobre as 

questões ambientais no município de Macaé. 

 

 

Qual foi a melhor experiência que teve como fotógrafo?  

 

Na verdade, eu não destacaria uma experiencia só, pois eu tive algumas que 

foram marcantes. Uma que foi bastante significativa para mim foi a de ter lançado uma 

trilogia de livros na área ambiental no municio de Macaé, chamando a atenção 

primeiro para lagoa de Emboassica, uma importante lagoa do município de Macaé 

que está morrendo, fiz uma obra em parceria com a minha esposa e conseguimos 

mobilizar as pessoas para conhecerem um pouco melhor a lagoa e seus problemas. 
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Logo imediatamente, também em parceria com a Claudia, fiz um livro sobre o Parque 

Municipal Fazenda do Atalaia, que durante muito tempo foi a principal fonte de 

abastecimento de agua do município, mais recentemente fizemos o livro Parque 

Nacional da Restinga de Jurubatiba, totalmente financiada pela Petrobras, obra 

literária bastante relevante por se tratar do único parque de restinga do mundo. O 

interessante de se destacar nessa experiência, é que embora seja um livro sobre meio 

ambiente, um livro de fotografia do município de Macaé, tivemos a preocupação de 

contatar pessoas, buscarmos fontes, escritores, pesquisadores e gente da academia, 

para que pudessem legitimar com um bom texto e transformar esses livros em fonte 

de pesquisa, e isso conseguimos, foi uma experiencia enriquecedora, deixar como 

legado 3 obras literárias e quem sabe a quarta obra, que já está na agulha, tentando 

trabalhar a perspectiva de fazer uma sobre o Arquipélago de Santana. Outra 

experiencia relevante foi perceber que eu tinha o dom didático, descobri isso dando 

aula, abrimos cursos de fotografia e percebi que era prazeroso transmitir 

conhecimento, a possibilidade de compartilhar o conhecimento e democratizar o 

conhecimento foi extremamente relevante para mim. Teve também uma passagem, 

logo no início da minha carreira, lembro que teve uma experiencia que foi um marco 

para mim, eu estava atravessando a passarela sobre o aterro do flamengo para ir ao 

museu de arte moderna com um amigo, quando percebemos que tinha alguém na 

passarela que ia se suicidar,  e eu estava com a câmera e quando eu me deparei com 

a cena, eu falei “Vou impedir isso” a pessoa me segurou “Não, essa é a primeira 

página do jornal amanhã” e eu não pensei duas vezes, corri para tentar salvar a 

pessoa, porém, felizmente havia alguém mais próximo que conseguiu salvar o suicida, 

então foi um marco decisivo, ali eu comecei a entender quais são os limites entre você 

ter uma boa foto, ganhar prêmios, ter a primeira página de um jornal e você tripudiar 

sobre a dor e a infelicidade humana. 

 

Quais dificuldades que enfrentou dentro da fotografia? 

 

Se eu optei por uma linguagem que ao mesmo tempo era um ofício e se esse 

ofício tinha que gerar meu sustento, a principal dificuldade foi de me inserir no 

mercado e ser remunerado dignamente pelo meu trabalho. A fotografia é muito volátil, 

instável, os preços oscilam e agora então com o advento da fotografia digital, a 

democratização dos meios fotográficos e da produção fotográfica, houve assim um 
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mercado estuprado, não há valores dignos a serem cobrados, não há nenhuma 

perspectiva de um profissional decente seja remunerado para que possa sobreviver 

da fotografia. 

 

Como você acha que suas fotos impactam em prol da natureza? 

 

Essa resposta é muito simples, desde o início eu sempre tive a convicção de 

que as pessoas transformam o mundo para o bem, melhoram o mundo, se inserem e 

convivem mais pacificamente com a natureza através do viés da educação e não foi 

à toa que foi buscando esse canal que eu publiquei 3 livros, e não é fácil publicar 3 

livros, principalmente na área ambiental, mas convicto e convencido de que essas 

obras seriam um legado, uma fonte de pesquisa e uma inspiração para aquelas 

pessoas que por acaso quisessem buscar informação para mudar o mundo, no 

sentido de respeitar a natureza, desenvolver uma relação mais amigável e menos 

degradadora do meio ambiente, eu cito assim, por exemplo, o último livro “Parque 

Nacional da Jurubatiba” que Artur Soffiati Neto, importante ambientalista do Estado 

do Rio de Janeiro, assina o texto comigo e o professor Francisco Esteves, que é nada 

mais nada menos que a pessoa que viabilizou na pratica a criação do parque nacional 

da restinga  de Jurubatiba, então eu acredito que pelo viés da educação e com essas 

obras que estou deixando, eu consiga realmente fazer intervenções positivas no 

sentido da gente ter uma vida mais próxima da natureza e é claro inúmeros 

workshops, cursos e idas a colégios que fazemos com certa frequência também tem 

essa contribuição. 

 

Quais as expectativas para próximos trabalhos com o meio ambiente? 

 

A gente está desenvolvendo a possibilidade de publicar um novo livro e dessa 

vez sobre arquipélago de Santana, esse projeto está com um pouco de atraso porque 

eu me convalesci de um câncer de colo, uma recuperação que não é fácil e isso me 

deixou um pouco debilitado, os equipamentos são pesados, fotografo com uma lente 

400mm e com uma câmera dita “profissional”, pesando uns 15kg, porém, se você 

começa a fotografar às 5 da manhã carregando 15kg, quando está voltando na parte 

da tarde já está virando 20 ou 30kg nas suas costas, mas tenho uma grande vontade. 

Estou começando a articular, o projeto já está pronto, só preciso aprovar junto a 



19 
 

marinha, porque o arquipélago é administrado pela marinha, preciso de autorização e 

buscar os parceiros, mas tenho grande vontade de fazer o livro sobre o arquipélago 

de Santana. 

 

Qual a importância da fotografia publicitária para a preservação do meio 

ambiente?  

 

Acho que a publicidade tem importância para qualquer área ou segmento, é 

preciso que seja desempenhada com honestidade, com profissionalismo, que 

enxergue seu papel transformador de fazer com que as distancias entre as pessoas 

sejam diminuídas, que o conhecimento escasso entre as pessoas, sobre 

determinados temas, possam ser encurtados, aproveitando das técnicas e das 

possibilidades que a publicidade desenvolveu ao longo do tempo, que facilitam essa 

compreensão e podem levar o homem a se aproximar cada vez mais do meio 

ambiente e da natureza. Eu vejo com os olhos e não vejo com nenhum preconceito, 

desde que ela seja realmente exercida dentro de uma perspectiva seria e profissional. 

 

Como foi ver as mudanças que ocorreram na sua região após fotografá-la por 

tanto anos? 

 

R: Foi uma coisa inacreditável, eu tenho foto aérea feita da lagoa de 

Imboassica, em 1976 e você olha uma foto feita em torno de 2018 e é um choque, a 

transformação foi muito violenta, muito rápida, desordenada, sem sentido, muito sem 

considerar a possibilidade da gente viver em harmonia, viver em paz com a natureza, 

que a gente pudesse trocar mais com a natureza e que não agredíssemos tanto o 

meio ambiente como nos agredimos. As transformações foram inúmeras, em alguns 

pontos intoleráveis, e a gente paga muito caro por essas transformações, por essas 

mudanças que, invariavelmente, são propiciadas pela intervenção da ação do homem. 

Vamos lembrar só uma das que foram mais drásticas aqui pro município de Macaé, 

foi a retificação do rio Macaé, ocorrida pelo antigo departamento nacional de estradas 

e rodagens, se eu não me engano, que retificou o rio e retificou vários rios no interior 

do Estado do Rio de Janeiro, como forma de você combater algumas doenças, um 

erro cometido lá atrás, lá no passado, que até hoje a gente paga por esse ele. Então 

foi muito emocionante para mim, ver a maneira rápida e degradante como nós nos 
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relacionamos com a natureza. Não podemos deixar de falar do principal impacto, 

embora sejamos defensores da Petrobras, uma empresa nacional que gera 

empregos, que sabemos que passou pelos problemas da lava jato, porém, é uma 

empresa importante que deve ser preservada, mas a maneira com que a Petrobras 

foi implantada no município de Macaé, a maneira que esse projeto foi assentado na 

base territorial do município, um mega projeto dessa natureza, colocado em uma 

pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, sem que fossem medidas 

quaisquer consequências, foi um negócio perturbador porque a chegada da empresa, 

as suas ações e o que ela atraiu pra sua região, não só impactou no meio ambiente 

como também impactou na vida social, política e economia do município, foi uma 

transformação ininterrupta e continua que continua até os dias de hoje. Nós estamos 

indo do ápice, do apogeu da chegada dela nos anos 70, até o início do desmonte da 

companhia. Embora ela relute e diga q não, mas a gente começa a perceber isso nos 

anos 2000 principalmente, que a partir de 2014/2015 com a crise, começa a 

desmobilização e a desaceleração da companhia no município gerando o caos e a 

desordem social, a desigualdade e a desesperança para famílias de muitos 

trabalhadores que perderam seus empregos. 

 

Como é viver em uma família de fotógrafos e como isso influencia no seu 

trabalho atual? 

 

R: Comecei com a palavra “privilégio” na primeira pergunta e aqui sim digo que 

é um privilégio, porque você conversa sobre aquilo que você gosta de fazer, você 

estuda com pessoas que entendem o que você está fazendo, você tem um nível de 

aproximação, de troca, de conhecimento e de prática, que é um negócio fantástico. 

Dentro da minha casa eu vivo estudando fotografia com a Claudia, estudo muito com 

meu irmão Lívio e a gente troca bastante informação com meu sobrinho Bruno, então 

é uma coisa extremamente prazerosa, a gente se entende muito bem, respeita a 

escolha que cada um fez, por exemplo o Lívio enveredou pela linha editorial, 

fotografou muita moda, muito artista da MPB, o Bruno hoje trabalha na área 

institucional e é fotografo da prefeitura, a Claudia com o trabalho social com as 

instituições de câncer de mama, de autismo e tendo um trabalho mais voltado para as 

mulheres e eu na área ambiental, então é muito prazeroso, muito satisfatório e isso 

fortalece os elos, não só entre a gente, mas entre a gente e a fotografia. Nesse 
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momento de grandes transformações que a nossa linguagem sofreu, quando ela 

passou do meio ótico para o meio digital, essas transformações impactaram 

profundamente a linguagem fotográfica e elas mexem cotidianamente com a nossa 

maneira de ver e fazer fotografia. 

 

Como foi a experiência de lançar dois livros ao lado de sua esposa? 

 

R: A experiencia de ter lançado dois livros com a Claudia, minha esposa, foi 

muito interessante, a gente fotografa junto desde cedo. Foi engraçado porque ela, ao 

entrar na carreira fotográfica, foi me apresentada pela irmã dela que veio me trazer 

alguns trabalhos para saber se ela tinha alguma queda pela fotografia, eu vi e os 

trabalhos eram bons e disse que poderiam ser aprimorados, enveredar por esse ou 

aquele caminho se fizesse esse tipo de pesquisa, de dedicação, de melhorias pra ela 

se consolidar como boa fotógrafa, e assim fez, passou um tempo, muito tempo depois 

nós trabalhamos juntos e muito tempo depois que a gente veio a casar. Os livros são 

decorrência dessa vivencia fotográfica, desse sair fotográfico e lembro que temos 

passagens assim inacreditáveis, lembro que estávamos fotografando para Atalaia, eu 

vi uma aranha muito bonita que estava na frente de uma pedra grandiosa, mas faltava 

uma iluminaçãozinha, colocar um flashzinho e eu falei ‘Claudia, por favor, vai lá e 

coloca um flash pra dar um recorte naquela aranha, pra gente melhorar essa luz aqui.’ 

, ela foi e acabou pisando numa cobra de quase 3 metros, ela saiu correndo por dentro 

da mata e o pior, levou minhas lentes e eu fiquei sem lente dentro da mata. É muito 

prazeroso fotografar com a Claudia, embora ultimamente ela tenha se distanciado da 

foto de natureza e tenha partido mais para os projetos sociais, tenha fotografado muito 

apoiando instituições que trabalham com pessoas que tem necessidades e está 

desenvolvendo um trabalho muito interessante agora com a pesquisadora e 

historiadora Mary Del Priore sobre mulheres, ela fez uma pesquisa sobre o significado, 

a luta pela emancipação, pela igualdade de direito das mulheres de séculos passados 

até os dias de hoje, então ela está totalmente voltada para esse projeto e na medida 

do possível eu dou uma olhada, um pitaco aqui e outro ali,  para ajudar a aprimorar 

aquilo que ela está fazendo. 

 

 



22 
 

2.2 – FOTOS 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos                    Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 
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Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 
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Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 
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Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 
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Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 
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Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 
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Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Romulo Campos 
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3 – JULIUS DADALTI 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 

 

Nascido em 1972, com os pais jornalistas, começou a entender de fotografia com seu 

pai que lhe deu sua primeira câmera quando tinha 15 anos e auxiliando com dicas para começar 

a fotografar. Ainda criança, gostava muito dos cartões temáticos de animais, que vinham no 

chocolate “Surpresa”, com as fotografias do fotógrafo Luiz Claudio Marigo, seu primeiro 

mestre. Formado na Escola de Oficiais da Marinha Mercante, cursou a faculdade de 

Oceanografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), mas acabou largando no 

sexto período para trabalhar na Polícia Federal. 

Inicialmente, Julius era um agente da Polícia Federal que tinha como atividade 

secundária a fotografia, chegou a viajar para a África do Sul em 2011. Infelizmente em 2014, 

sofreu um acidente em uma operação com um grupo de operações especiais da Polícia Federal 

e perdeu 100% da visão do olho esquerdo. Utilizou da fotografia como uma terapia para 

conseguir superar o acidente e começou a investir mais seu tempo para se dedicar, praticar, 

estudar, pesquisar e viajar pelo Brasil e pelo mundo fotografando a natureza. Além de fotografar 
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a fora d’água, por sempre ter tido uma paixão pela água, se dedica também em fotografia 

subaquática, único empecilho para fotografar é dado pela falta de visão periférica, que exige 

uma atenção redobrada com os animais ao seu redor. 

Por ser uma área que demanda aperfeiçoamento constante, prática, paciência e paixão, 

além de ter os fotógrafos Príamo Melo, Paul Nicklen, David Lloyd e outros, Julius busca sempre 

viajar e melhorar a qualidade de suas fotos através de estudos e prática. Para essa parte de 

praticar, em 2016 viajou pela Namíbia e pelo Parque Nacional de Etosha, em 2018 fez uma 

expedição de 20 dias ao Quênia e à Tanzânia, na região dos parques Maasai Mara, Amboseli e 

Samburu, junto dos fotógrafos Eduardo Campos, Frederico Sotero e Stephano Pirozi. 

Em 2018 também mergulhou com tartarugas e tubarões no Havaí e na ilha de Vava’u, no 

arquipélago de Tonga, mergulhou com baleias jubarte. Já em 2019, voltou ao Quenia com mais 

8 pessoas para fotografar a migração de 1.2 milhão de mamíferos quadrúpedes que iam para a 

Tanzania por causa do período de chuvas., percorrendo um caminho de mais de 1.000 Km, 

fazendo a travessia pelo Rio Mara, onde os animais carnívoros, como crocodilos e leopardos, 

ficam à espreita caçando suas presas. 

 

3.1 – PERGUNTAS 

 

Como você define seu estilo fotográfico? 

 

R: Faço Fotografia de Natureza e atividades Outdoor. Sempre a céu aberto e 

abençoado pela mãe natureza.  

 

Como foi a experiência de ir ao pantanal na atual situação? 

 

R: Extraordinária! Vi um Pantanal queimado, sofrido, ainda em chamas. Mas 

notei o renascimento do bioma com as primeiras chuvas. É fato que demorará 

bastante tempo para que as coisas se ajeitem, que haja alimento para os animais, 

para que outros se reproduzam, mas se tivermos mais cuidado com a Natureza, se 

agirmos preventivamente e repressivamente quanto aos abusos e crimes ambientais, 

o Pantanal voltará forte e soberano. É mais uma chance que o Meio Ambiente nos 

oferece. Devemos aproveitá-la! 
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Como você acha que suas fotos impactam em prol da natureza? 

 

R: Fui ao Pantanal depois que os incêndios começaram. Tive COVID e só viajei 

completamente recuperado. Não pude e nem fotografei os incêndios, animais 

resgatados etc. Claro que houve oportunidades para isso e fiz alguma coisinha. Mas 

o meu objetivo era focar na beleza, no ressurgimento, na resiliência do bioma. Acho 

que consegui. Fiz uma foto logo nos primeiros dias de uma mãe caminhando às 

margens do rio São Lourenço com um filhote lindo, o Luca. Um pouco acima deles, 

estava a vegetação queimada, destruída. A vida ainda estava lá, apesar de tudo. 

Portanto, quanto a pergunta, acredito que as fotos emocionam, ensinam e nos 

colocam pequenos diante de tanta imponência dos animais. Vendo as imagens, 

somos obrigados a nos posicionar, lutar e pedir mais respeito. Não se trata somente 

de fotos bonitinhas ou engraçadinhas, trata-se da vida clamando pela importância que 

merece.   

 

Qual a viagem que mais te marcou? 

 

R: Difícil dizer. Minhas viagens são muito intensas. Por vezes gosto de ir só, 

me conectar, aplaudir ou sofrer sozinho o que vejo. Isso ensina, evolui e te mostra 

caminhos inimagináveis. Lembro de nadar com um filhote de Jubarte e só pensar em 

Deus, no que ele criou. Cheguei nesse dia e rezei bastante. Além de chorar. Foi lindo! 

Mas já que vocês querem uma resposta objetiva: a última viagem do Pantanal. Estive 

doente, sofri com as mortes e resgates dos animais. Não dormia. Assistia aquilo dia e 

noite e sabia que o fogo chegaria as regiões mais preservadas e santuário das onças. 

E isso aconteceu! Minha esposa muitas vezes dizia: “não veja mais sobre isso!” Ainda 

estou digerindo essa viagem.  

 

Entre savana, mata e oceano, qual que é melhor de fotografar e qual o mais 

difícil? 

 

R: Não existe o mais difícil. Existe você se preparar para isso. Seja fisicamente 

ou não, você deve estar preparado. Saber dos deslocamentos e comportamentos dos 

animais, saber se posicionar, compor, ter consciência dos seus limites e ser ético. O 
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fotógrafo nunca pode ser o protagonista na Natureza. Nunca! O que é melhor 

fotografar? Os ambientes naturais. rsrsrs 

 

Como você vê o impacto do seu trabalho na preservação do meio ambiente? 

 

R: Outro dia fotografei um cachorro-do-mato em uma praia da zona oeste do 

Rio de Janeiro. Muita gente imaginou e perguntou o que um bicho desses estava 

fazendo ali. Outras perguntaram o que nós estávamos fazendo invadindo matas, 

destruindo vegetações de restinga e transformando praias paradisíacas em 

condomínios fechados, resorts e acabando com os ambientes naturais. Pois bem, a 

resposta é essa! Colocar a mão na consciência e imaginar o que seria da vida caso 

houvesse mais respeito, humildade, generosidade e amor. E o cachorrinho continua 

por lá. Infelizmente não pude divulgar o local da foto por receio da segurança do bicho. 

As fotos podem virar cartas de respeito e conscientização. Vamos enviá-las! 

 

Houve algum lugar que você fotografou e ajudou diretamente na preservação? 

 

R: Acredito que todo lugar que vou fotografar, acabo contribuindo de alguma 

forma. Como disse anteriormente, as fotos podem virar correspondências de 

conscientização. Para alguns, os correios entregam a mensagem bem rápido. Para 

outros, infelizmente isso não acontece. Mas continuar é uma necessidade. Vamos 

para frente! 

 

Qual a dificuldade de conseguir retratar os sentimentos e a essência dos povos 

que fotografou? 

 

R: Os povos que fotografo estão sempre inseridos no contexto da fotografia de 

Natureza que realizo. Vou ao sertão mineiro atrás das veredas restantes. Não há como 

deixar de conversar, conhecer e fotografar aquele povo forte, bonito. Guimarães Rosa 

vem à cabeça a todo momento. A gente faz uma pausa, bebe aquele cafezinho, 

espera o violão e as fotos acontecem. Eita povo que recebe bem!  

Os Maasais e a grande Migração no Ecossistema Mara-Serengueti. A Reserva onde 

ocorre um dos maiores espetáculos da terra pertence ao povo Maasai, que nunca foi 

consumidor de carne selvagem. Eles, sendo nômades, sempre possuíram gado. 
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Deixando as travessias por países há muitos anos, hoje estão concentrados em 

algumas regiões do Quênia e Tanzânia. Não há como você fotografar as belezas na 

reserva Masai Mara e não retratar a força das tribos Maasais. Está tudo conectado! O 

fato é que não é fácil, pois além dos fotógrafos, há muito turismo, transformando as 

visitas a tribos em situações “arranjadas ou não naturais”. Mas é essa a realidade! E 

devemos procurar algo espontâneo ou comum para eles. Dá para conseguir! 

 

Quais suas expectativas para os próximos trabalhos? 

 

R: Esse ano foi caótico por conta da pandemia. Muita coisa jogada para 2021, 

mas ainda me preocupa. Quero explorar mais meu país também. Quero voltar ao 

Pantanal, visitar parques nacionais e estaduais por aqui. Gosto de viajar de carro, 

parar, conversar… fica melhor para o fotógrafo. Beber uma cervejinha lá onde o gato 

perdeu as botas… 

Quero explorar alguns lugares na África também. Viagens de carro cruzando países. 

Gosto disso! Me sinto vivo, produtivo. Porém, requer muito planejamento. Não saio 

por aí sem planejar, pensar, ter planos secundários. Quem viaja comigo divide funções 

e assim os projetos acontecem bem. Viajar para fotografar requer muito trabalho 

prévio. Lá é rápido, intenso.  

 

De que outras maneiras a fotografia pode auxiliar na divulgação e auxiliar na 

preservação da natureza? 

 

R: O próprio foto jornalismo é a prova disso. Muitos fotógrafos foram ao Pantanal 

durante o incêndio e fizeram trabalhos belíssimos. Durante a divulgação de seus 

materiais e do próprio desastre, aquilo alertou, acordou e colocou a sociedade toda 

cobrando respostas do poder público. Ongs, instituições públicas e voluntários 

passaram a trabalhar no salvamento e alimentação dos animais.  
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3.2 – FOTOS 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 
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Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 
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Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 
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Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 
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Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 
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Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 
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Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 

 

 

Fonte: Acervo pessoal – Julius Dadalti 
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CONCLUSÃO 

 

Sobre o impacto do fotojornalismo em prol da natureza, segundo Julius Dadalti, 

é positivo pois as fotos trazem emoção, passam ensinamento e mostram a tamanha 

grandeza que é a impotência doa animais perante a destruição do homem e que, ao 

vermos as imagens, temos a obrigação de nos posicionar contra essas atrocidades 

que fazem ao meio ambiente e lutar por respeito, principalmente por não se tratar de 

apenas algumas fotos bonitinhas ou fofinhas, mas sim “trata-se da vida clamando pela 

importância que merece”. 

Após a mobilização de muitos fotógrafos para registrar o incêndio no Pantanal, 

houveram muitas fotos incríveis divulgadas, que serviram de alerta para a sociedade 

que passou a cobrar respostas do poder público e também fez com que Ongs, 

instituições públicas e muitos voluntários passassem a trabalhar no salvamento e 

proteção dos animais resgatados. 

A foto publicidade não impacta apenas aos apreciadores e consumidores do 

produto final, ela gera sentimentos e mudanças na vida e no modo de pensar dos 

próprios fotógrafos, no caso relatado por Julius Dadalti, o fato de ter ido ao Pantanal 

no final das queimadas, foi uma experiência única e reflexiva, onde segundo ele “Vi 

um Pantanal queimado, sofrido, ainda em chamas. Mas notei o renascimento do 

bioma com as primeiras chuvas. É fato que demorará bastante tempo para que as 

coisas se ajeitem, que haja alimento para os animais, para que outros se reproduzam, 

mas se tivermos mais cuidado com a Natureza, se agirmos preventivamente e 

repressivamente quanto aos abusos e crimes ambientais, o Pantanal voltará forte e 

soberano. É mais uma chance que o Meio Ambiente nos oferece. Devemos aproveitá-

la!” 

Outro ponto interessante é dito por Julius que diz “As fotos podem virar cartas 

de respeito e conscientização. Vamos enviá-las!” quando comentou sobre o assunto 

de pessoas ficarem intrigadas e questionando quanto às intenções do fotógrafo ao 

‘invadir matas e destruir vegetações’, esse tipo de situação gera um questionamento 

sobre a preservação dos biomas e isso é de suma importância pois esse 

questionamento é a semente que gera a iniciativa de repensar as atitudes e mobilizar 

a preservação. 

Conseguimos entender que é imprescindível dar continuidade aos trabalhos 

feitos pelos fotógrafos em registrar e divulgar as espécies e seus habitats e 
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implementar de uma forma que o conteúdo seja de fácil assimilação, para poder 

ensinar e passar conhecimento sobre todas as consequências das ações humanas, 

da importância da preservação e sobre como os biomas são resilientes tentando 

sempre voltar ao seu normal.  
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