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para todos
os lados

Novo espaço de divulgação
científica da Fiocruz permite aos
visitantes acompanharem de
perto os comportamentos e
hábitos desses insetos

Borboletas
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
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rês espécies de insetos en-
contradas no Brasil e nas
Américas – olho-de-coruja
(Caligo illioneus),  borbo-
leta-brancão (Ascia mo-

nuste) e Júlia (Dryas Iulia) – ganharam
um cantinho especial no campus da
Fiocruz em Manguinhos, no Rio de
Janeiro. Desde agosto, elas são a atração
do Jardim das Borboletas, espaço de di-
vulgação científica que combina ciên-
cia com arte, aprendizado com diversão
e conhecimento com delicadeza. Num
espaço de 84 metros quadrados, os
visitantes podem acompanhar de perto
dezenas de borboletas. Guiados por
monitores, conhecem as características
desses insetos, como hábitos alimentares
e reprodução. Ao final do programa,
saberão a diferença entre uma borboleta
e uma mariposa, o tempo de vida das
borboletas, qual o segredo de suas cores
variadas, como fazem para escapar dos
predadores e as armas de que dispõem
para sobreviver no mundo animal. O pú-
blico é orientado a não tocar nas borbo-
letas, mas nada impede que elas
pousem em visitantes de sorte.

Para o idealizador do borboletário,
o entomologista (especialista em insetos)
Ricardo Lourenço, do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz), a oportunidade de
contato direto com as borboletas pode
revelar futuros cientistas. “Além da
beleza e do colorido proporcionado pelos
exemplares, o visitante ainda poderá
acompanhar de perto a rotina desses
animais, desde sua alimentação com o
néctar das flores até a cópula e a
oviposição. O contato direto com o inse-
to vivo, observando sua morfologia e
hábitos, pode estimular a vocação de
futuros naturalistas, no caso dos jovens.
Além disso, leva à reflexão sobre como
a biodiversidade é importante por si só
e para a preservação do equilíbrio
ecológico do planeta”, destaca o pesqui-
sador, um dos criadores da exposição
Insetos na cultura brasileira, realizada no
Museu da República no início do ano.

O sucesso da exposição, que tam-
bém contava com um borboletário,
incentivou a Fiocruz a montar o Jardim
das Borboletas. “Firmamos o compromis-
so de trazer o borboletário para o campus
de Manguinhos, onde mais pessoas
pudessem visitá-lo e experimentar aquela

sensação de encantamento. Há, ainda,
um cunho social no projeto. Vamos treinar
trabalhadores de jardinagem da Funda-
ção e jovens da comunidade para cuidar
das borboletas. É uma forma de fortalecer
neles o pertencimento ao mundo da
ciência”, conta a vice-presidente de
Pesquisa e Laboratórios de Referência da
Fiocruz, Claude Pirmez, lembrando que
o borboletário fica em frente ao Pavilhão
Lauro Travassos, que foi justamente um
especialista em borboletas.

Dez monitores, incluindo alunos de
graduação em biologia e pedagogia e
estudantes do Ensino Médio, orientam
os visitantes – grupos de dez a 20
pessoas por vez – durante o passeio pelo
Jardim das Borboletas, num processo de
interatividade e descobertas. As ativi-
dades continuam do lado de fora, por
meio de uma trilha ecológica na qual o
público é convidado a caminhar pelas
áreas verdes do campus e observar o
meio ambiente, a flora e a fauna local.
“O jardim faz parte de uma série de
atividades que estamos organizando
dentro do contexto do Ano Internacional
da Biodiversidade, definido como 2010
pela Organização das Nações Unidas
(ONU). Nosso objetivo é despertar o
interesse de pessoas de todas as idades
sobre a importância e a beleza da
diversidade biológica do Brasil, uma das
maiores do mundo”, diz a chefe do
Museu da Vida da Casa de Oswaldo
Cruz (COC/Fiocruz), Luisa Massarani.
“Além disso, no contexto da Fundação,
queremos mostrar ao público a biodiver-
sidade do nosso campus. Afinal, poucos
dos que passam pela poluída e engar-
rafada Avenida Brasil se dão conta da
beleza que temos aqui”.

No Jardim das Borboletas, além
dos insetos, as plantas também são
destaque. Segundo a arquiteta paisa-
gista de meio ambiente Guta Cabral,
da Diretoria de Administração do
Campus (Dirac/Fiocruz), foram selecio-
nadas espécies vegetais de néctar para
o borboletário, como a margaridinha,
a petúnia e a azaleia. Algumas estão
sendo cultivadas no Horto da Funda-
ção, como o girassol mexicano e a
gérbera. O projeto conta, ainda, com a
participação do Centro de Criação de
Animais de Laboratório (Cecal/Fiocruz)
e com o apoio da Estação das Docas.

Serviço
Visitação agendada de terça a
sexta-feira, das 9h às 16h30.
Visitação livre aos sábados, das
10h às 16h.
Entrada gratuita.
Informações: (21) 2590-6747,
(21) 3865-2150 e
recepcaomv@coc.fiocruz.br
Até dezembro.
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