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Borboletário da
Fiocruz, o único
do Rio de Janeiro,
é reaberto

Nas asas
da ciência
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uz, sol e mais de cem
borboletas voando em
um espaço dedicado à
natureza, à vida e à bio-
diversidade. Este foi o

cenário na reabertura do Borboletário
Fiocruz, único da cidade do Rio de Ja-
neiro, localizado no campus de Man-
guinhos. Dedicado à divulgação da ci-
ência e ornamentado por plantas, o
espaço, que tem 84m², é habitado por
quatro curiosas espécies de borboletas
do continente Americano: olho-de-co-
ruja (Caligo illioneus), ponto-de-laran-
ja (Anteos menippe), borboleta-bran-
cão (Ascia monuste) e Julia (Dryas julia).
A iniciativa é uma parceria entre o Ins-
tituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e o
Museu da Vida, da Casa de Oswaldo
Cruz (COC/Fiocruz).

No espaço, o público tem a opor-
tunidade de descobrir curiosidades en-
volvendo o mundo dos insetos - a dife-
rença entre borboleta e mariposa -
além de aprender sobre o ciclo de vida
das borboletas, seus hábitos alimenta-
res, o segredo por trás de suas varia-
das cores, além de suas táticas e es-
tratégias de sobrevivência. Pesquisador
do IOC e idealizador da iniciativa, Ri-
cardo Lourenço destacou o dinamismo
do Borboletário. “Reproduzimos um ce-
nário em que os visitantes podem in-
teragir em harmonia com as borbole-
tas em seu ambiente natural. Em vez
de contemplar do lado de fora, aproxi-
mamos o indivíduo, apresentando o
ciclo de vida destes insetos que, mais
do que uma beleza exuberante, são
peças importantes para a biodiversida-
de”, salientou.

Do ovo à fase adulta, a borboleta
precisa de cuidados específicos, como
temperatura e luminosidade adequa-
das ao seu desenvolvimento, e o visi-
tante também pode acompanhar o
desenvolvimento das etapas iniciais
da vida destes insetos. “A Fiocruz
deixou de ser apenas um expositor
destes insetos, assumindo o papel de
criador científico das borboletas para
a difusão da ciência. Nossa expecta-
tiva é de que o sucesso seja ainda
mais significativo com a reabertura do
espaço”, afirmou Lourenço. Os inse-
tos que dão cor e vida ao Borboletá-
rio Fiocruz passam pelos cuidados do
técnico em saúde do Laboratório de
Mosquitos Transmissores de Hemato-
zoários do IOC Maycon Neves. “A
oportunidade de estar em contato
com uma iniciativa de divulgação e
popularização da ciência foi a minha
principal motivação para participar do
projeto”, celebrou Neves, orgulhoso
de ver o espaço recebendo os primei-
ros visitantes.

A vice-diretora de Ensino, Informa-
ção e Comunicação do IOC, Elisa Cu-
polillo, lembrou que o projeto é resul-
tado do esforço de uma equipe que
trabalha com entusiasmo para a divul-
gação científica. “Espero que tenhamos
cada vez mais novos espaços de pro-
moção de atividades educacionais ca-
pazes de aproximar e despertar em cri-
anças, jovens e adultos, o interesse pela
ciência”, comentou Elisa. Já o diretor
da COC, Paulo Elian, afirmou que a
concretização do projeto foi possível
devido à colaboração institucional en-
tre as unidades da Fiocruz. “O Borbole-
tário é uma história de sucesso. O seu
pleno funcionamento mostra que a co-

operação institucional produz projetos
exitosos”, ressaltou.

O Borboletário Fiocruz integra o cir-
cuito de visitação do Museu da Vida,
que inclui atrações como o Parque da
Ciência, Ciência em Cena, Espaço Bi-
odiversidade e o tradicional Castelo da
Fiocruz. “Já estamos planejando uma
expansão do espaço de visitação, além
de programas profissionalizantes com
jovens das comunidades ao redor do
campus de Manguinhos para integrá-
los em todas as etapas da atividade:
da produção ao atendimento ao públi-
co. Dessa forma, o Museu atua na sen-
sibilização da população para questões
ligadas à biodiversidade e, em particu-
lar, da biodiversidade da Mata Atlânti-
ca e da importância de sua preserva-
ção”, explicou o chefe do Museu da
Vida, Diego Vaz Bevilaqua.  A iniciati-
va conta com o apoio da Diretoria da
Administração do Campus (Dirac/Fio-
cruz) e do Centro de Criação de Ani-
mais de Laboratório (Cecal/Fiocruz), na
criação e manutenção dos insetos.

O Borboletário Fiocruz recebe visi-
tantes gratuitamente de terça a sexta-
feira, das 9h às 16h30, com agenda-
mento prévio pelo telefone (21)
2590-6747, e com acesso livre aos sá-
bados, das 10h às 16h. O Borboletário
conta ainda com o apoio da Diretoria
da Administração do Campus (Dirac/
Fiocruz) e do Centro de Criação de Ani-
mais de Laboratório (Cecal/Fiocruz), na
criação e manutenção dos insetos.

Mais informações:
Acesse o site

www.ioc.fiocruz.br/borboletario
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