


André Rangel Nascimento   A Exposição fotográfica ”Interações” é uma amostra de 12 

painéis de 60 x 90 e 29 fotos de 30 x 40. As fotos apresentam a 
microfauna em especial insetos, atuando em três dos mais relevantes 
ambientes naturais do nosso país: Cerrado, Mata Atlântica e a floresta 
Amazônica além de jardins em ambientes urbanos. Estas fotos foram 
registradas durante dois anos de expedições cientificas realizadas pelo 
Doutor em Ecologia André Rangel Nascimento, realizado em parceria 
com USP, UNICAMP com financiamento da FAPESP.  

 Biólogo de formação e Fotógrafo de coração, André , 38 anos 
é nativo de São Carlos, interior do Estado de São Paulo. Iniciou seu 
fascínio pelo universo dos insetos no quintal do casarão colonial 
português onde viveu da infância até a juventude. Fotografar foi uma 
descoberta mais tardia e a escolha pela Macrofotografia ajudou a 
expandir o olhar para os jardins mundo afora. Das viagens pelo Brasil, 
retratar os insetos e plantas in locuo revela no artista registros que só a 
fotografia oferece, o lúdico agora revela a denuncia da destruição humana 
sobre vários ecossistemas brasileiros. 
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Espectro da luz 

 

Floresta Amazônica 

Painel 60 x 90 

 

Esta fotografia captura um evento raro, o 
momento exato em que a luz refrata em uma 
teia de aranha .  



Sombras azuis 
Floresta Amazônica 

Painel 60 x 90 

As donzelinhas são insetos parentes das 
libélulas. Diferenciam destas ultimas 
principalmente pela posição vertical das asas 
na hora do repouso, além dos padrões de 
cores serem muito coloridos. Estes animais 
são predadores e capturam pequenos insetos 
em pleno voo, mostrando a habilidade  de 
caça destes belos animais. As cores são 
caracteres morfológicos que diferenciam os 
machos de fêmeas, sendo as fêmeas desta 
espécie vermelhas. Esta pequena belezinha 
estava à espreita em uma folha aos 
arredores da cachoeira de Iracema em 
Presidente Figueiredo no interior da floresta 
amazônica. 

 



Fontes de néctar 

 

Floresta Amazônica 

Painel 60 x 90 

Aqui vemos duas interessantes interações entre 
formigas e seus parceiros na natureza. Esta 
estrutura arredondada na base da folha são 
chamadas de nectários extraflorais. Estas 
estruturas servem para atrair as formigas para 
as plantas para que estas sejam incentivadas a 
defendê-las de seus inimigos naturais. Mas, em 
troca de outra fonte de alimento, uma ninfa de 
cigarrinhas está sobre este nectário driblando o 
ataque das formigas. Esta pequena criatura 
consegue passar pelas formigas por também 
liberar uma substância açucarada muito 
apreciada pelas suas cuidadoras que acabam 
levando este indivíduo de uma planta para 
outra em troca de suas recompensas. 



Flor da paixão 

 

Floresta Amazônica 

Painel 60 x90 

Dizer que esta formiga é apaixonada por esta 
planta não é exagero, pois a flor é mesmo 
uma Passiflora, do latim, flor da paixão. Do 
mesmo gênero que o maracujá, esta planta 
possui estas estruturas amarelas encontrada 
nas bordas deste folíolo conhecidas por 
serem nectários extraflorais. Estas estruturas 
atraem as formigas que acabam por 
proteger esta fonte de néctar e 
consequentemente também a folha contra 
lagartas, gafanhotos e outros animais que 
podem atacá-las. Estas substâncias são tão 
doces a apreciadas que fazem com que a 
formiga não desgrude de seu posto de 
defesa. 



Inimigos ocultos   
Cerrado 

Painel 60 x 90 

Esta simples lagarta mais parece estar posando 
para esta foto exibindo seu luminoso fio de 
seda. Mas na verdade um detalhe passa 
despercebido aos olhos destreinados das 
pessoas. Em seu dorso podemos ver cinco 
pequenos pontos brancos. Estes pontos nada 
mais são que pequenas larvas de micro vespas, 
seus principais inimigos naturais. Estas 
vespinhas minúsculas passaram a maior parte 
de suas vidas se alimentando presas a esta 
lagarta. Elas cresceram e, um pouco antes de 
suas metamorfoses, período em que deixam de 
ser larvas e se transformam em adultos alados, 
terminarão por matar seu hospedeiro e sugar 
todo o conteúdo proteico de seu corpo. 
Enquanto a lagarta não morre, esta carrega em 
agonia sobre seu dorso seus malquistos 
inquilinos. 



Fogo 
Cerrado 

Painel 60 x 90 

Muitos ambientes no Brasil sofrem diversos 
impactos devido à expansão espacial da 
humanidade. Uma das principais ameaças à 
natureza é a ocorrência frequente dos incêndios. 
O INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais) já registrou para este ano cerca de 
30.000 focos de incêndio em todo o território 
nacional. O Cerrado, a savana mais biodiversa 
do planeta, é o ambiente que mais sofre com 
incêndios no planeta. Este escaravelho foi 
totalmente carbonizado em um incêndio 
criminoso em uma reserva ambiental no estado 
de São Paulo. Uma triste imagem do que temos 
feito às nossas matas e a todas as espécies que 
nelas vivem. 



Dimorfismo 

 

Cerrado 

Painel 60 x 90 

Dimorfismo sexual é o fenômeno de machos 
e fêmeas carregarem características 
diferentes. Nos insetos as fêmeas são 
geralmente maiores pois precisam de mais 
energia para gerar seus óvulos do que os 
machos seus espermatozoides. Muitas vezes 
encontramos os animais em abraços onde os 
machos são carregados pelas fêmeas. Aqui, 
este casal estavam em vigília na ponta deste 
ramo e caso houvesse qualquer perturbação, 
a fêmea daria seus pulos carregando o seu 
parceiro para não perder a oportunidade do 
cruzamento! 



Cuidado parental  
Cerrado 

Painel 60 x 90 

As cigarrinhas são conhecidas por suas cores 
e agilidade. No Cerrado apresentam grande 
quantidade de indivíduos e espécies. Estas 
duas fêmeas estão protegendo sua massa de 
ovos, ou ooteca, de coloração parda de seus 
inimigos naturais, estes que provavelmente 
fizeram estes pequenos orifícios bem 
representados na ooteca anterior. Na parte 
inferior à esquerda podemos ver pequenas 
ninfas, que ainda não se desprenderam da 
proteção da suas mães. Neste caso, estas 
duas movimentavam sincronicamente suas 
pernas, numa dança que servia não só para 
se comunicarem, mas também para evitarem 
que pequenas vespas predadoras colocassem 
seus ovos sobre os ovos das cigarrinhas. 



Borboleta #1 

 

Mata Atlântica 

Painel 60 x 90 

Não é nenhum mistério os motivos pelos 
quais as borboletas estão entre os insetos 
mais populares. Lindas e de voo elegante, 
estes insetos são bem-vindos na maioria das 
casas. Mas mesmos assim, algumas pessoas 
se descontrolam de medo ao ver estas 
maravilhas. Se você não for uma destas 
pessoas, saiba que algumas espécies de 
flores atraem mais borboletas do que outras. 
Pesquise, descubra quais são as plantas que 
poderão atrair mais espécies de borboletas 
em seu jardim e as observe. “ 

 

 



Doce lar 

 

Mata Atlântica 

Painel 60 x 90 

Muitos organismos na natureza carregam seu 
abrigo, entre eles algumas espécies de larvas de 
insetos e, os mais populares, os caramujos. Há 
uma grande diversidade de caramujos terrestres 
no Brasil, porém a maioria deles ainda 
desconhecidos pela humanidade. No entanto, 
por possuírem o corpo muito frágil, estão 
severamente ameaçados pelas mudanças 
climáticas e desmatamento desenfreado de 
nossas florestas. Muitos vão desaparecer sem 
sequer um único registro científico que 
comprove sua beleza. Com o progresso regido 
por interesses unicamente econômicos, a lar de 
muitas espécies irá simplesmente desaparecer 
até a exaustão de todos os recursos naturais. 



Pelo caminho  
Mata Atlântica 

Painel 60 x 90 

Uma das formas mais interessantes para o 
cidadão conhecer a natureza é através de trilhas 
em parques e reservas naturais do país. Esta 
foto desta borboleta Hamadryas foi tirada na 
Mata Atlântica no  Parque Nacional de Foz do 
Iguaçu. No país os parques e reservas estão 
sendo amplamente atacados por interesses 
econômicos. Como exemplo temos muitas 
reservas do estado de São Paulo que estão em 
processo de privatização para produção de 
Eucalipto e Pinus. No Brasil, a maioria das 
reservas naturais só existem no papel, pois não 
há qualquer apoio do governo ou mesmo da 
sociedade para sua manutenção. No entanto, o 
ecoturismo é uma estratégia para a 
sobrevivência dos parques. Mesmo tendo 
grande arrecadação, a maioria do dinheiro 
arrecadado pelo turismo desaparece em 
Secretarias do Meio Ambiente que deveriam ser 
responsáveis pela manutenção das trilhas e 
estradas das reservas.  



Predação 

 

Mata Atlântica 

Painel 60 x 90 

As formigas, muito invasivas nos ambientes 
humanos, são os maiores aliados da 
natureza. Neste caso, agem no controle 
biológico de mariposas, se não controladas, 
podem reduzir severamente a quantidade de 
folhas podendo matar muitas árvores caso 
sua população de lagartas cresçam muito.   



Curadoria 

Lucia Rangel 
http://www.atelierluciarangel.com 
 
Rafael Zafalon 
https://www.facebook.com/rafaelzafalonartes 
 
Maria Nascimento 
https://www.facebook.com/dapazferreira 

Projeto Arte no Caminho 

Idealizado pelo Departamento de Engenharia 
Elétrica e de Computação da Escola de 
Engenharia de São Carlos (EESC-USP), o projeto 
tem por objetivo levar a arte aos ambientes de 
estudo e trabalho promovendo novas 
percepções, conhecimentos e bem estar.  

Conta com o apoio do Centro Cultural, 
da Comissão de Cultura e Extensão da EESC e 
do Grupo Coordenador das Atividades de 
Cultura e Extensão Universitária – USP São 
Carlos. 

http://www.sel.eesc.usp.br 

 


