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A observação de borboletas em inglês Butterfly watching ou ainda Butterflying é 
uma atividade relativamente recente, que tem muitos adeptos nos Estados Unidos 
principalmente, onde ocorrem cerca de 700 espécies, contando com o Norte do México  
(Pyle’s),  

Nos EUA há muitas associações de estudos de borboletas e de atividades 
relacionadas, como o North American Butterfly Association (NABA), há guias ilustrados 
de espécies, magazines como o American Butterflies Magazine. E incentivos ao Butterfly 
Gardening, que é a criação de jardins com plantas atrativas para borboletas para a sua 
observação e estudos. 

Existem tours para observar borboletas, em muitos países, como Peru, Indonésia 

(em Sulawesi), Uganda que possui cerca de 700 espécies (My Uganda), Taiwan, Hong 
Kong (Zoological and Botanical Gardens) e até em país que recentemente emergiu da 
antiga “cortina de ferro”, como a Estônia (Estonian Wildlife Tours). Há trilhas como em 
Salzburgo na Áustria. 

No Brasil, ante a crescente preocupação com as questões ambientais, o aumento 
de interessados pelas atividades relacionadas ao meio ambiente e a crescente difusão 
das câmeras digitais, e ainda a grande diversidade de espécies de borboletas e 

mariposas em nosso território nacional (com cerca de 3.300 espécies), esta atividade 
tem tudo para crescer. Aliás, já há alguns eventos sobre esta atividade. E também 
tours para observar borboletas (Brazil nature tour). 

Como acontece na observação de aves (birdwatching) o interessado deve ir a 
locais onde há flores munido de binóculo, guia de identificação, roupa de preferência de 
cor discreta, pois as borboletas tem grande poder de visão, e principalmente disposição 
para esperar e apreciar estas joias aladas. 

Esta atividade pode ser feita em um jardim, em um terreno abandonado que 
tenha flores, em parques públicos, em jardins botânicos, em praças públicas, enfim, em 
qualquer local onde existam flores. 

Mas em áreas naturais como florestas e campos naturais estão os maiores 
desafios, pois há o imprevisível, a esperança de encontrar espécies mais raras e mesmo 
eventual espécie ainda não identificada pela ciência. Sem contar o prazer e a salutar 
atividade de caminhar ao ar livre em uma área natural.  
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A observação de borboletas é uma forma muito interessante de lazer, sem 
contar que é muito prazerosa para quem gosta de estar em contato com a natureza. 

Assim como a observação de aves, a observação de borboletas, pode se 
constituir em um fator favorável para o aprimoramento pessoal do praticante, pois 
estará ele em contato com a natureza e consequentemente com oportunidade de poder 
refletir sobre a vida e a relação homen-natureza. E ainda poderá esta atividade ser um 

forte estímulo para o turismo e o desenvolvimento econômico do local, como já tivemos 
a oportunidade de dizer (A força do Turismo de Observação). 

Então, meus amigos, recomendo que pensem sobre isto e iniciem esta salutar e 
interessante atividade que é a Observação de Borboletas (Butterfly watching) e se 
divirtam com as espetaculares, belas e graciosas joias aladas que são as borboletas. 

                                                                      ------------------- 

Referências. 

- Brazil nature tour http://www.brazilnaturetours.com/special-interest/butterfly-
watching  

- Estonian Wildlife Tours http://www.estonianwildlifetours.com/tour/butterfly-
watching/butterfly-watching-tour/  

- Hong Kong Zoological and Botanical Gardens  

http://www.lcsd.gov.hk/green/butterfly/en/section4.php  
- My Uganda http://www.myuganda.co.ug/butterfly-watching/  
- NABA- North American Butterfly Association http://www.naba.org/   
- Robert M. Pyle's , National Audubon Society Field Guide to North American 

Butterflies   
- Santos, Antonio Silveira R. A força do turismo de 

observação.http://www.aultimaarcadenoe.com.br/wp-
content/uploads/2011/10/A_forca_do_turismo_de_observacao-24-8-04-SuplTur-

Estadao-ASilveira.pdf 
- Salzburgo butterfly watching trail.  

http://www.freilichtmuseum.com/en/specials/butterfly-watching-trail.html  
- - Taiwan http://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0002038&jid=97  
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