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RESUMO
As atividades ao ar livre proporcionam experiências positivas com grande potencial
para promover a saúde humana e atitudes positivas em relação à conservação. Dentro
desse contexto, as áreas verdes do Parque do Instituto Butantan podem ser usadas
como ferramenta para melhorar a saúde pública e a divulgação científica. Além de
pesquisas voltadas para o conhecimento e a conservação da biodiversidade, os
espaços verdes do parque têm sido usados nos últimos quatro anos como um “museu
de história natural aberto” e um meio de divulgação científica baseado na fauna e na
vegetação. Por meio da elaboração de roteiros com diferentes temas voltados para o
alcance científico, espera-se que o número de atividades realizadas nesses espaços
aumente, estimulando o uso de trilhas e outros espaços verdes como caminhos para a
promoção da saúde e ampliando a comunicação da ciência para um maior e mais
diversificado público. O presente trabalho apresenta roteiros visando estimular o uso
contínuo das trilhas e demais áreas verdes, aumentando o número de ações de
extensão e promovendo a educação científica em espaços não formais. Dentre os
roteiros apresentados estão: Trilha da Biodiversidade, Onde está a PANC?, Ciclo sem
fim e Jardim dos Polinizadores. Como modo de intermediar uma narrativa histórica para
estas áreas, também foi realizado um levantamento das mudanças fitofisionomicas e
dos usos ao longo do tempo, gerando uma narrativa sobre as Histórias da Floresta do
instituto Butantan.
PALAVRAS-CHAVE: áreas verdes urbanas; biodiversidade; parques públicos.
ABSTRACT
Outdoor activities in nature can provide positive experiences with great potential to
promote human health as well as positive attitudes towards conservation. Urban parks
such as the one that is part of Instituto Butantan can be used as a tool to improve public
health and scientific outreach. In addition to the research about the park’s biodiversity
and its conservation, this green space has been used in the last four years as an open
museum of natural history and a means of scientific dissemination of the knowledge
about its animals and plants. Through the elaboration of scripts with themes focused on
science and natural history, the aim of this work was to increase the options of activities
exploring this area, stimulating the use of trails and the other green contexts as a tool to
promote human health and at the same time expanding the communication of science to
a larger and more diverse audience. Thus, these scripts and activities were developed in
order to promote the continuous use of trails and green areas, increasing the number of
outreach possibilities and promoting scientific education in non-formal spaces. The
scripts developed and presented here are: Biodiversity Trail, Where is the nonconventional food plant?, Endless Cycle and Garden of Pollinators. As a way of
intermediating a narrative for these areas, a survey of the changes in landscape and
vegetation along time was also carried out, as a framework for the narratives about the
Forest of the Butantan Institute.
KEYWORDS: green spaces urbans; biodiversity; public park.
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1 INTRODUÇÃO
Inserido em um grande parque urbano com cerca de 80 hectares de áreas
verdes (TEIXEIRA-COSTA et al., 2014) compostas por um remanescente de floresta
em diferentes estágios de regeneração, áreas arborizadas e jardins, o Instituto Butantan
(IBu) é a única instituição de saúde do Estado de São Paulo que realiza pesquisa
básica e aplicada, desenvolvimento, produção de imunobiológicos, difusão científica e
cultural (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).
Além de promover difusão científica e cultural dentro dos três museus localizados
no parque, e em um museu localizado no bairro da Luz, a instituição oferece diversas
atividades que tem como tema e cenário as áreas verdes do parque, em especial, a
Trilha da Floresta, através do Museu Biológico do Instituto Butantan.
A Trilha da Floresta possui aproximadamente 1 km de percurso, sinalizada com
placas que permitem acesso à leitura também em meio digital, através dos códigos QR,
imagens de serpentes, e mais recentemente, de aves, distribuídos às margens das
trilhas no interior de um remanescente de florestal composto por árvores nativas e
exóticas. Esta trilha é conhecida também por seus funcionários como Trilha da Caixa
d’Água, devido à presença desta estrutura localizada em seu final, que armazena a
água utilizada no abastecimento dos setores de produção de vacinas do Instituto.
Nesta trilha são desenvolvidas pesquisas voltadas para o conhecimento da
biodiversidade (mamíferos terrestres, morcegos, aves, borboletas, abelhas, vegetação
e processos relacionados à ecologia de comunidades) associadas a ações de
divulgação científica que visam à conservação. Estas atividades envolvem diretamente
a participação do público, que além de vivenciarem uma experiência e obterem
conhecimentos, realizam atividades físicas através de caminhadas, estimulando a
saúde física e mental através do contato com a natureza, ademais, promovem a
conservação de um espaço público e de área verde dentro da cidade, impulsionando
um verdadeiro enlace comunicacional entre divulgação científica, saúde pública e
conservação.
O Instituto Butantan possui como principal missão institucional atender às demandas
primordialmente voltadas para a saúde pública, contribuindo com o Estado no contínuo
esforço de prover o bem-estar da população (INSTITUTO BUTANTAN, 2018). Dessa

maneira, as trilhas e áreas verdes localizadas dentro da área do parque do IBu podem
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ser utilizadas como mais uma ferramenta de promoção da saúde pública, sem deixar de
lado a divulgação da ciência, importante maneira de disseminar o conhecimento sobre
os benefícios da conservação e uso dessas áreas para a saúde humana.
Dentro deste contexto, propõe-se que as áreas verdes do instituto, incluindo-se a
Trilha da Floresta, devem ser melhor exploradas como espaço de pesquisa e
divulgação. Atualmente esta trilha é utilizada pelos pesquisadores do Observatório de
Aves - Instituto Butantan (AO-IBu), um dos núcleos pertencentes ao Museu Biológico,
durante as atividades do “#vempassarinhar”, caminhada para observação de aves
realizada periodicamente no IBu em parceria com a Secretaria do Verde e Meio
Ambiente de São Paulo (SVMA) e com a Fundação Florestal. Nesta já tradicional
caminhada, que ocorre desde 2014, um grupo é guiado por um ornitólogo que estimula
a observação de aves enquanto discorre em linguagem não científica sobre a
diversidade e abundância de espécies do local, além de outros assuntos relacionados à
conservação e biodiversidade (LIMA, 2016), desenvolvendo um trabalho de educação
ambiental através da divulgação científica. Outra atividade iniciada mais recentemente
e oferecida desde 2018 é o “#vemborboletar”, caminhada para observação de
borboletas nas áreas ajardinadas e florestadas do Parque.
Não obstante estas atividades largamente procuradas pelos visitantes,
atendendo cerca de 60 pessoas por mês, o potencial da Trilha da Floresta e demais
áreas verdes do Parque do Instituto Butantan podem ser mais intensivamente
exploradaso através da aplicação de diferentes roteiros de divulgação científica aliados
ao conhecimento sobre a biodiversidade e sua relação com a saúde humana.
1.1 O contato com as áreas verdes e os benefícios para a saúde
Sandifer et al. (2015) afirma que atualmente a humanidade passa por uma perda
de biodiversidade, que ocorre diariamente e se acelera em face do crescimento
populacional, das mudanças climáticas e do desenvolvimento desenfreado, ao mesmo
tempo em que se tem maior consciência sobre os benefícios para a saúde humana
decorrentes da vivência da natureza e da biodiversidade.
De maneira geral muitas vezes a saúde é vista como a ausência de doença. No
entanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1946) define a saúde de forma muito
mais ampla como “...um estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a
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ausência de doença ou enfermidade”. Saúde, ou saúde e bem-estar também são
descritos como incluindo um ambiente de apoio, segurança pessoal, liberdade de
escolha, relações sociais, emprego e renda adequados, além de acesso a recursos
educacionais e culturais (DIAZ et al., 2006; MA, 2005).
Diversos estudos apontam que o contato constante com ambientes naturais
trazem diversos benefícios aos seres humanos, que vão além de impactos sobre a
saúde física e fisiológica, como o controle do peso e redução de doenças alérgicas e
respiratórias (SANDIFER et al. 2015) havendo impactos significativos, também, sobre a
saúde emocional e psicológica, como diminuição do estresse, ansiedade e benefícios
em tratamento de distúrbios como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
– TDAH em crianças (ULRICH, 1993; KUO & TAYLOR, 2004; LOUV, 2008).
Evidenciando que as atividades ao ar livre que proporcionam experiências em meio à
natureza possuem um grande potencial para proteger e promover a saúde (NISBET et
al., 2011; CLASSEN & MAXIE, 2018).
1.2 Uma abordagem One Health

Uma abordagem mais ampla sobre saúde e bem-estar está presente no conceito
bastante atual de “One Health” (Uma Saúde), que é cada vez mais utilizado em
diferentes contextos, considerando as mudanças conceituais e de pensamento global a
respeito do que é saúde.
Segundo a One Health Comission, o termo pode ser definido como um esforço
de colaboração de várias profissões ligadas à área da saúde, juntamente com suas
instituições e disciplinas integrativas, que trabalham de maneira loca, nacional e global,
para garantir a saúde dos humanos, animais selvagens, animais domésticos, plantas e
meio ambiente (GIBBS, 2014).
Estas relações nunca tiveram tanta importância como atualmente, quando se
torna cada vez mais frequente a ocorrência de doenças de rápida aparição e
propagação, a degradação de recursos naturais ou a contaminação das águas, solos e
alimentos, todos intrinsicamente interligados (OSBUN et al, 2009) .
Segundo Taffarel (2015), o debate sobre a importância do conceito One Health e
sua inclusão em departamentos governamentais, principalmente os ligados a saúde,
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passou por um espantoso crescimento na última década, com a ocorrência de debates
científicos, programas de pesquisas, estudos epidemiológicos e vigilância integrada de
doenças. Além do estabelecimento dos tradicionais campos de estudo na saúde
ambiental, segurança alimentar e doenças infecciosas emergentes, existe a
possibilidade de expansão do conceito One Health para outras áreas da saúde, como
para a própria Medicina.
Através de análises comparativas de sequências genômicas, cientistas
moleculares têm comprovado de maneira contínua, a semelhança a nível genético entre
homens e animais, assim como dos patógenos que os afetam, de modo que a ciência
molecular reforça o conceito a partir da constatação de que mutações em um
determinado gene em uma espécie causam doenças similares em outra espécie
(CARDIFF et al., 2008).
Este conceito começou a ser estabelecido por volta dos anos 2000. Em 2004, a
Wildlife Conservation Society organizou uma conferência em Nova York para realçar a
importância do conhecimento das doenças da vida selvagem e ecologia para entender
o surgimento de novas doenças. Nesta conferência o termo “One World – One Health”
(Um Mundo – Uma Saúde) foi lançado a fim de se englobar a saúde humana, animal e
ambiental, sendo listadas recomendações para uma abordagem mais holística para a
prevenção de doenças epidêmicas e zoonóticas, que respeite a integridade dos
ecossistemas para o benefício do homem, animais e da biodiversidade (GIBBS, 2014;
TAFFAREL, 2015).
Desta maneira, a inserção do conceito One Health, que estabelece um equilíbrio
dinâmico entre homem, animal e meio ambiente, deve ser divulgado institucionalmente,
como um conceito atual e interdisciplinar, e utilizado durante ações de educação e
divulgação científica, visando uma maior influência sobre a compreensão desta estreita
relação.
2 OBJETIVOS
Criar roteiros de divulgação científica que permita aos pesquisadores e
mediadores do Museu Biológico uma maior abordagem de assuntos a serem
empregados nas áreas verdes do parque, objetivando promover um maior e mais
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contínuo uso dessas áreas pela população, disseminando a ciência e promovendo a
saúde pública.
Desta maneira, pretende-se criar uma cartilha que auxilie os colaboradores do
Museu Biológico na aplicação dos diferentes roteiros sugeridos, visando aumentar o
número de atividades em que o público possa estar envolvido em meio natural.
Com a finalidade de se estabelecer uma narrativa sobre as áreas verdes identificouse a necessidade de realizar o levantamento histórico destas, de maneira que as
informações levantadas possam dar apoio a uma narrativa sobre as áreas de aplicação
das atividades.
3 METODOLOGIA
O levantamento da parte histórica deste trabalho foi realizado com consultas a
documentação disponibilizada pelo Núcleo de Documentação (NDOC) do Instituto
Butantan. As informações listadas como de interesse para esta parte do trabalho
utilizam como base o testemunho de funcionários, de maneira que a pesquisa e
levantamento documental realizada através do NDOC têm por objetivo estruturar estas
narrativas. Para isso foram estudadas 25 caixas-arquivo de documentação.
Considerando que a divulgação científica necessita de uma transposição de
linguagens e conceitos, principalmente no que diz respeito aos termos técnicos e
conceituais que compõem roteiros que serão aplicados ao público, buscou-se estas
adequações durante a sua prática, sendo necessário o olhar do intermediador para
identificar as necessidades do público visitante que participa da atividade.
Como metodologia para elaboração dos roteiros compostos por vários assuntos
relacionados às áreas verdes, como: biologia, ecologia, zoologia, botânica, serviços
ecossistêmicos, uso de recursos naturais, diversidade e conservação, entre outros, foi
realizada uma revisão da literatura dos assuntos, a fim de garantir a fundamentação
científica das informações comtempladas no conteúdo de divulgação.
4 PARTE I: HISTÓRIAS DA FLORESTA
Esta parte do trabalho também baseou-se no acervo documental da instituição.
As seguintes palavras-chave foram utilizadas para realização de buscas no Acervo do
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NDOC: trilha; floresta; resíduo; lago; afogamento; caixa d’água; reservatório;
aterramento; aterro; entulho; depósito de equipamento; vista aérea; laticínios; queijo;
fazenda. O período utilizado para consulta foi de 1894 a 2015, utilizando-se
principalmente os Relatórios de Gestão do Instituto Butantan como fonte.
Devido à extensa história que se resultou desta pesquisa um documento a parte
foi criado para contar as Histórias da Floresta do Instituto Butantan (Apêndice A), que
pode ser encontrado ao final deste trabalho.
5 PARTE II: ROTEIRO PARA APLICAÇÃO NAS ÁREAS VERDES
Foram propostas e denominadas as seguintes atividades como roteiros de
aplicação às áreas verdes do Parque do Instituto Butantan (Figura 1):
•

Trilha da Biodiversidade;

•

Onde está a PANC?;

•

Ciclo Sem Fim;

•

Jardim dos Polinizadores;

•

Datas Especiais.
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Figura 1 – Proposta de roteiros para aplicação nas áreas verdes do Parque do
Instituto Butantan. Na sequência: 1 (Azul). Trilha da Biodiversidade; 2 (Roxo).
Onde está a Panc?; 3 (Verde). Ciclo sem fim; 4 (Laranja). Jardim dos
polinizadores.

Para melhor estruturação e compreensão do conteúdo estes roteiros foram
elaborados seguindo o esquema abaixo:
•
•
•
•
•
•
•

Título: nome chamativo para convidar o público para a atividade.
Proposta da atividade: local onde será desenvolvida; tempo de duração; em
poucas palavras o que é; nível de dificuldade.
Indicação da atividade: indicação de faixa etária/tipos de grupos; observações
que devem ser consideradas.
Recomendações: o que levar e/ou usar para participar.
Imagem do percurso: imagem contendo o traçado do percurso que será
realizado.
Cronograma: horário das atividades com passo a passo.
Explicação detalhada da atividade: quais os detalhes do roteiro, como os
caminhos que serão percorridos, paradas sugeridas, abordagens e preparações
prévias.
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Devido a Proposta de roteiros para aplicação nas áreas verdes do Parque Do
Instituto Butantan fazerem parte de um material destinado aos colaboradores internos
que desempenharão o papel de mediador durante as atividades aplicadas, este
documento é apresentado na forma de um anexo (Apêndice B), ao final deste trabalho.
5.1 Referencial teórico para elaboração dos roteiros
5.1.1 O uso de analogias
O uso de exemplos de fácil compreensão do público é inserido no roteiro a partir
da perspectiva do uso da linguagem metafórica e analógica na divulgação e ensino de
ciências, sendo as analogias utilizadas como recursos didáticos durante o processo da
construção das noções científicas no âmbito das observações que podem ser feitas
durante as caminhadas nas áreas naturais do Instituto Butantan.
Segundo, Ferraz e Terrazzan (2001), algumas analogias utilizadas podem ser
classificadas como analogias verbais e analogias pictórico-verbais, onde a primeira é
explicada somente em palavras, enquanto a segunda é apresentada em um formato
escrito, sendo reforçada por figuras tanto do análogo como do alvo, que podem ser em
formato de uma imagem, fotografia ou desenho de apoio, quanto do uso de objetos
reais que representam o análogo ou ainda modelos mostrando as relações analógicas.
Por exemplo, ao introduzir-se o nome popular da árvore pau-jacaré (Piptadenia
gonoacantha) pode-se utilizar como objeto o próprio tronco jovem para mostrar as
cristas formadas no casco da árvore. Em caso de grupos mistos ou compostos por
crianças pode-se apresentar uma pequena imagem do couro de um jacaré para
comparação, realizando uma analogia pictórico-verbal. Outro exemplo que também
pode ser citado é o uso de uma armadilha real de atração de abelhas, que está fixada a
um pau-jacaré, como objeto real para exemplificar como é o método de atração e
captura utilizado durante a pesquisa com abelhas nativas sem ferrão. Além disso, a
Trilha da Floresta foi equipada com imagens de algumas aves e répteis que ajudam a
ilustrar as explanações e analogias.
5.1.2 Abelhas indígenas
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As abelhas estudadas pelos pesquisadores do Museu Biológico compõem parte
do levantamento da biodiversidade do Parque. O que há em comum entre as várias
espécies de abelhas é a dieta baseada em produtos florais como, néctar e pólen, de
forma que estas podem ser diretamente relacionadas a diversas espécies da flora do
Parque, como por exemplo, o próprio pau-jacaré, que possui flores de grande valor
melífero (LORENZI, 1949). Knoll et. al (1993) afirmam que cresce a cada dia o
interesse pelas abelhas, mesmo que para muitos abelha ainda seja sinônimo a abelha
europeia Apis melífera, encontrada nos jardins, padarias, lanchonetes ou em qualquer
fonte açucarada. Atualmente, no entanto, as abelhas indígenas do Brasil, também
chamadas de abelhas nativas, como a jataí, mandaçaia, uruçu, tubiba, canudo, iraí,
irápuá, cupira etc., despertam uma grande curiosidade.
Apesar disso, no Brasil há poucos levantamentos de abelhas que ocorrem em
áreas com interferência humana, o que motivou um estudo das espécies de abelhas e
sua abundância relativa nas áreas ajardinadas no campus da USP, área vizinha ao
Instituto Butantan. O estudo (Knoll et al., 1993) realizado entre junho de 1981 e julho de
1982 resultou na identificação de um total de 133 espécies, pertencentes a 49 gêneros
diferentes.
5.1.3 Floresta Heterogênea
A floresta do Instituto Butantan é classificada como Bosque Heterogêneo,
classificação definida da pelo Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata
Atlântica do Município de São Paulo (2007, p. 234) como área com
predomínio de espécies arbóreas nativas ou exóticas, com mais de uma espécie, cujas
copas se encontram. Predomínio de copas com diâmetro entre 10 e 20 metros.
Fisionomia que apresenta indivíduos arbóreos com altura entre 8 e 30 metros
frequentemente sem formas de transição adjacentes, presença ou não de sub-bosque,
epífitas e trepadeiras. São frequentes na malha urbana como parques e praças com
arborização implantada, bosques de áreas residenciais e institucionais, bem como
pomares e áreas de silvicultura abandonadas (onde há desenvolvimento de subbosque). Também podem incluir matas muito degradadas com ocorrência significativa de
espécies exóticas.
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Esta categoria pode ser considerada de relevante interesse para a recuperação
da Mata Atlântica na medida em que o sombreamento propiciado pelas espécies já
instaladas contribui para a instalação de outras espécies que necessitam de menor
incidência de luz (PMMMA, 2017). O PMMMA ressalta ainda que, bosques em área
urbana, especialmente em áreas institucionais, como é o caso do Instituto Butantan,
atuam como corredores ecológicos, especialmente para a fauna polinizadora e
dispersora de sementes (como aves e morcegos), assim como, para o estabelecimento
de espécies epífitas, estas que são encontradas por todo Instituto.
5.1.4 Borboletas do Parque
Asclepias (Asclepias curassavica) é uma planta herbácea que ocorre em todo
Brasil, o habitat em que é mais facilmente encontrada são em áreas baixas e úmidas de
regiões com pastos (LORENZI, 1982), porém, pode ser encontrada na Trilha da
Floresta. Esta planta é conhecida por sua má palatabilidade e toxicidade, exceto para
as borboletas, principalmente as monarcas (Danaus plexippus), uma das borboletas
que compõem a família Nymphalidae.
No Museu Biológico os pesquisadores realizam continuamente o monitoramento
de borboletas do Parque, e até o momento foram encontradas 300 espécies de 6
famílias diferentes, dentre elas a Nymphalidae das monarcas. Essa riqueza é maior do
que a média encontrada na matriz urbana – cerca de 100 a 200 espécies. No entanto,
com base em estudos de longa duração realizados na área da Cidade Universitária,
estas espécies encontradas equivalem a aproximadamente 67% do esperado para o
Instituto Butantan, de forma a considerar como base os estudos de longa duração
realizados na área da Cidade Universitária que fica pouco distante da área do Parque e
com estrutura espacial semelhante (VIEIRA et al., 2018). Ademais, também são
realizados estudos sobre frugivorismo, diapausa e influências da sazonalidade, estado
reprodutivo e agregação durante o ciclo anual destes animais (BANOV-EVORA et al.,
2018; CANDIA-GALLARDO et al., 2018; LELIS et al., 2018; DUARTE et al., 2018).
5.1.5 Observatório de Aves
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Dentre as diversas aves que são monitoradas pelo Observatório de Aves do
Instituto Butantan uma delas está diretamente relacionada ao nome popular de uma
árvore que frutifica com abundância na Trilha da Floresta e no Horto Oswaldo Cruz:
fruta-do-sabiá (Actinus arborescens). Esta árvore é cultivada por observadores de aves
com interesse em atrair aves frugívoras, dentre elas, os Sabiás (Turdus sp.), aves que
possuem canto melódico, plumagem discreta e geralmente de fácil visualização em
ambientes abertos ou florestados (RIDGELY et al., 2015).
As aves são ótimos indicadores da saúde do meio ambiente, em geral tanto a
sua biologia como sua história natural são bem registradas, o que possibilita conclusões
mais exatas sobre as variações observadas nas populações (OBSERVATÓRIO, 2018).
Um dos estudos realizados com aves do gênero Turdus sp. por pesquisadores do
Observatório, realiza o levantamento de ectoparasitas, como piolhos, ácaros e
carrapatos, que podem ser de interesse à saúde, analisando a prevalência de
infestação em aves de ambientes distintos como a área florestada do parque urbano
que compõem o Instituto Butantan comparada a áreas florestadas mais contínuas como
a Unidade de Conservação do Parque Estadual Cantareira, relacionando o grau de
infestação aos níveis de estresse das aves, dentre outras variantes (BORGES et al.,
2018).
Os pesquisadores ligados ao Observatório de Aves realizam um censo mensal
das aves do Instituto, onde entre 2017-2018 foram registradas 94 espécies de aves,
representando quase 60% das aves já registradas para o parque (ALTHMANN et al.,
2018). Além do levantamento das espécies de aves, também são realizados diversos
estudos sobre biologia reprodutiva, comportamento de forrageio, habitat de reprodução,
frugivoria e outros hábitos alimentares, além de hábitos de migração (MENINI et al.,
2018; GARCIA et al., 2018; TOSTO et al., 2018; ALTHMANN et al. 2018; FERREIRA et
al., 2018; SANTOS et al., 2018; MACEDO et al., 2018; MOURA et al, 2018 ), utilizando
dados de ciência cidadã e realizando atividades, publicações e iniciativas de divulgação
científica (BELOTTI et al., 2018; DIASAS & HINGST-ZAHER, 2018).
5.1.6 Divulgação das Serpentes
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Foram elaboradas para a Trilha da Floresta imagens coloridas de aves e também
de serpentes em material plástico e duradouro, a fim de serem utilizados como
ferramenta de apoio durante as abordagens sobre biodiversidade da trilha.
É impossível não falar sobre os principais animais estudados no Instituto
Butantan, estes que conseguem fazer com que milhares de pessoas por ano passem
pelo Museu Biológico para aprenderem mais sobre biodiversidade em um ambiente não
formal e, também, se divertirem com seus familiares e amigos, e foram o principal
motivo das sucessivas e prósperas campanhas de divulgação científica realizadas pelo
fundador e principal pesquisador do Instituto Butantan, Vital Brazil.
Seguindo a tradição, o Museu Biológico realiza um forte trabalho de divulgação
científica com o projeto Escalas da Biodiversidade, onde uma equipe de pesquisadores
da área da herpetologia, ecologia, biodiversidade, toxinologia, entre outras, trabalham
conjuntamente no levantamento das diversas variações de padrões de coloração e
desenhos de escamas de serpentes, e diversidade e evolução de venenos e resistência
à estes por pequenos mamíferos (HINGST-ZAHER et al., 2018; PRICOLI et al., 2018) e
profissionais da área de programação visual vêm criando conteúdos e divulgando
através das mídias sociais como Facebook, Instagram, Twitter e websites, os inúmeros
trabalhos de pesquisa que são realizados no Instituto Butantan e Museu Biológico.
5.1.7 Fitofisionomias passadas
Um dos assuntos abordados durante o roteiro da Trilha da Biodiversidade é a
história da área verde em questão, usando como base o levantamento histórico
apresentado na primeira parte deste trabalho.
Além da mata de capoeira e vegetação típica de área de várzea descritas neste
histórico, o Instituto Butantan também possui resquícios de cerrado, onde foram
encontradas espécies típicas deste bioma em sua área. Próximo ao Instituto Butantan,
há cerca de 2km, foi criado em 2010 com 13.090 m², o Parque Ecológico de Campo
Cerrado Dr. Alfred Usteri, primeiro parque municipal criado para a conservação da
vegetação campestre, essa que foi documentada no trabalho do botânico Alfred Usteri
em 1911, contendo diversas espécies típicas do bioma Cerrado (SVMA, 2012).
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A USP também possui parte de sua história mesclada ao Instituto Butantan e
vice-versa, de forma que está história também pode ser narrada com base no
levantamento deste trabalho. Relacionando as parcerias que se estabeleceram entre
estas duas grandes instituições, como por exemplo, a associação firmada em
programas de ensino e pesquisa em biotecnologias em 2009 e mais recentemente, em
2016, o estabelecimento de parceria para fomento de pesquisas sobre o zika vírus,
buscando conjuntamente por novos testes que diagnostique sorologicamente a infeção
(USP, 2009; FERREIRA, 2016).
Além disso, vários pesquisadores do Butantan participam de programas de PósGraduação oferecidos pelas Unidades de Ensino e Pesquisa da Universidade, como
Instituto de Biociências, Faculdade de Medicina, Faculdade de Saúde Pública, Instituto
de Química, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e Instituto de Ciências
Biomédicas, sendo este último, cocriado pelo Instituto Butantan junto ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas – IPT (USP, 2009).
5.1.8 Os produtos tecnológicos produzidos pela instituição
Como informações do próprio site da instituição, o Instituto Butantan é o principal
produtor de imunobiológicos do Brasil, responsável por grande porcentagem da
produção nacional de soros hiperimunes e grande volume da produção nacional de
antígenos vacinais, que compõem as vacinas utilizadas no Programa Nacional de
Imunizações – PNI, do Ministério da Saúde. As atividades de desenvolvimento
tecnológico na produção de insumos para a saúde são todas voltadas para o uso
humano, ou seja, o IBu têm por missão a principal tarefa de atender as demandas da
saúde pública, contribuindo com o esforço de prover o bem-estar da população. O
Instituto desenvolve estudos e pesquisa básica nas áreas de Biologia e de Biomedicina
relacionadas, direta ou indiretamente, com a saúde pública (INSTITUTO, 2019).
Dentre os produtos biotecnológicos se destacam os soros e vacinas. Atualmente
o IBu produz 6 vacinas e 13 soros, sendo eles:
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•

Vacinas: vacina adsorvida Hepatite B (recombinante); vacina da raiva em células
Vero; vacina influenza (gripe); DTP – (vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis)
contra difteria, tétano e coqueluche (tríplice bacteriana); DT (dupla infantil); DT
(dupla adulto).

•

Soros: soro antibotrópico (pentavalente); soro antibotrópico (pentavalente) e
anticrotálico; soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquético; soro anticrotálico;
soro antielapídico (bivalente); soro antiaracnídico; soro antiescorpiônico; soro
antilomônico; soro antidiftérico; soro antitetânico; soro antirrábico; soro
antibotulínico AB (bivalente); soro antibotulínico.

5.1.9 Planta Alimentícia Não Convencional – PANC
Muitas plantas são desconhecidas ou negligenciadas por grande parte da
população, e também, pelo poder público, de forma que órgãos de fomento, pesquisa e
ensino, apesar de tanto falarem sobre a megabiodiversidade brasileira, pouco fazem
para valorar o uso real desta riqueza, principalmente ao que se refere a diversidade
florística (fitodiversidade) com potencial alimentício (KINUPP & LORENZI, 2014;
KINUPP, 2009).
“Plantas Alimentícias” por definição são aquelas que possuem uma ou mais
partes, ou mesmo, derivados destas partes, que podem ser utilizadas diretamente na
alimentação humana, como: raízes, tubérculos, bulbos, rizomas, cornos, talos, folhas,
brotos, flores, frutos e sementes, látex, resina e goma, ou indiretamente quando são
usadas para obtenção de óleos e gorduras alimentícias. Neste conceito também se
incluem as especiarias, substâncias condimentares e aromáticas, assim como plantas
que são utilizadas como substituta do sal, como edulcorantes (adoçantes), amaciantes
de carnes, corantes alimentícios, além dos utilizados no processo de fabricação de
bebidas, tonificantes e infusões (KINUPP, 2007; FAO, 1992; KUNKEL, 1984).
Quanto à denominação de “Não Convencional”, esta pode sofrer variações
conforme a região, já que uma planta convencionalmente utilizada na alimentação no
Nordeste pode não ser nada convencional no Sul, e vice-versa. Desta forma, PANC
nada mais é do que um acrônimo para contemplar as plantas que possuem uma ou
mais categorias de uso alimentícias anteriormente citadas (KINUPP & LORENZI, 2014).
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A alimentação básica da população brasileira é atualmente baseada em grande
parte em espécies exóticas, incluindo nossas grandes produções agrícolas, como, soja,
cana, café, laranja e milho. A difusão do conhecimento destas plantas está diretamente
atrelada à difusão do conhecimento da biodiversidade, além de poder acarretar em
mudanças socioeconômicas, ambientais e tecnológicas.
Esta difusão pode se converter em fonte de renda e de menor impacto ambiental
na produção agrícola, ao considerar que estas plantas podem deixar de serem vistas
como “ervas daninhas“ ou “infestantes” em lavouras de pequenos agricultores, que
passando a comercializa-las poderão obter renda, além de poderem usufruir das
plantas como complementação alimentar familiar. Sobretudo, este tipo de conhecimento
pode acarretar na diminuição de impactos ambientais, com a eliminação do uso
excessivo de herbicidas que são empegados para eliminá-las (KINUPP & BARROS,
2004).
Kinupp e Lorenzi (2014) afirmam que no Brasil há poucos trabalhos científicos ou
mesmo de divulgação sobre PANC. O apoio e interesse de órgãos de pesquisa por esta
diversidade floral pode contribuir, além de para a diversificação e enriquecimento da
alimentação da população, questões socioeconômicas, e ambientais, também para o
possível desenvolvimento de novas tecnologias e medicamentos, a partir de
perspectivas baseadas no fato de que grande parte dos medicamentos que estão no
mercado originou-se de produtos naturais, em especial, de plantas (FERREIRA et al.,
1998).
Ferreira et al., (1998) afirmam que entre as vinte drogas mais vendidas nos EUA
em 1988, apenas sete não derivaram diretamente de produtos naturais, mas que ainda
assim, estes participaram em algum momento da história farmacológica dessas drogas.
Naturalmente, o Brasil, com sua enorme biodiversidade, pode contribuir para o
desenvolvimento de novos medicamentos produzidos a partir de plantas ainda não
estudadas.
5.1.10 Horto Oswaldo Cruz e Frederico Carlos Hoehne
Oficialmente inaugurado em 1918 no Instituto Butantan, o Horto Oswaldo Cruz
(HOC), remonta suas origens de criação a dos jardins botânicos no mundo, criados com
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o intuito de cultivar e estudar plantas com potencial medicinal (BEDIAGA, 2007). No
entanto, o diretor do HOC, Frederico Carlos Hoehne, naturalista e botânico autodidata,
cultivava mais do que apenas plantas de potencial medicinal e propriedades tóxicas,
sendo cultivada também plantas utilizadas para alimentação, incluindo alguns temperos
e especiarias, outras usadas na produção e tingimento de tecidos, e ainda aquelas de
importância no paisagismo (HINGST-ZAHER & TEIXEIRA-COSTA, 2016). De maneira
geral, assim como ressaltado pela carta da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São
Paulo que solicita ao governo do estado o desenvolvimento do projeto de criação do
HOC para estudos com plantas de aplicação médica e farmacêutica (HOEHNE, 1925ª),
o Horto Oswaldo Cruz foi, na prática, uma área de cultivo das chamadas “plantas úteis”
(HINGST-ZAHER & TEIXEIRA-COSTA, 2016).
Hingst-Zaher e Teixeira-Costa (2016) afirmam que, embora careça de uma
definição formal na literatura, o termo pode ser entendido como fazendo referência a
plantas de interesse comercial, o que inclui, sem restringir, todos os usos anteriormente
mencionados – medicinal, farmacêutico, tóxico, paisagístico, de vestuário e alimentício.
A lista de espécies cultivadas no HOC por Hoehne, divulgada no “Catálogo do Herbário
e das espécies cultivadas no Horto Oswaldo Cruz” (HOENE, 1919), mostram que
dentre as 164 espécies cultivadas na área, 80% eram espécies nativas.
Hoehne é reconhecido como pioneiro na luta pela conservação das florestas
brasileira, contribuindo para a importante formação do pensamento social voltado para
a valorização da vegetação nativa e para a criação de reservas florestais, além de ter
contribuído para a construção do pensamento agroambiental brasileiro (MOLINA &
NORDER, 2014; FRANCO et al., 2005; DRUMMOND & HOEHNE, 2005).
5.1.11 Paisagismo e polinizadores
A ideia de plantas nativas com uso ornamental defendido por Hoehne, e as
atividades

de

pesquisa

desenvolvidas

atualmente

neste

local,

motivaram

o

desenvolvimento de um projeto paralelo a este, que está em andamento, para planejar
e implementar jardins em pequena escala com predominância de plantas nativas a fim
de se atrair polinizadores, principalmente borboletas e abelhas, mas também, beijaflores, morcegos, mariposas e besouros. Junto a estes, é possível ainda propor a
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implantação de um meliponário. Pode-se buscar patrocinadores para a instalação das
duas estruturas propostas, com intuito de que ambas sejam utilizadas com a finalidade
de pesquisa e divulgação científica.
O ambiente urbano em que o Parque do Instituto Butantan está inserido com
seus jardins e demais áreas verdes, podem oferecer recursos como umidade,
luminosidade e plantas hospedeiras para o desenvolvimento e sobrevivência destes
polinizadores, que em troca, auxiliam na reprodução destas espécies, contribuindo para
a manutenção e equilíbrio do ambiente.
Geralmente as borboletas visitam flores que se enquadram na síndrome
chamada psicofilia, com cores vivas como vermelho e laranja, com odor leve,
geralmente ereta, comumente apresentando nectários grandes em estruturas
tubiformes ou esporões florais, contendo simetria radial e uma grande borda na corola
(FAEGRI & VAN DER PIJIL, 1971), como exemplo de uma espécie nativa que se
enquadra em alguns desses requisitos, e há descrição de atração na literatura (LEMES
et al., 2008), temos a cambará (Lantana camara L., Verbenaceae). Já a síndrome de
atração por abelhas tem por nome Melitofilia, principalmente em flores com cores vivas
em amarelo e azul, com odor refrescante, geralmente em semifechada, com néctar
escondido, porém não muito profundo e com guias de nectários presentes (FAEGRI &
VAN DER PIJIL, 1971), como exemplo de uma espécie nativa que se enquadra em
alguns desses requisitos, e há descrição de atração na literatura (TAVARES, 2011)
temos uma espécie de begônia (Begonia integerrima Spreng, Begoniaceae)
5.1.12 Os ecossistemas e seus ciclos
Ecossistemas são definidos como sistemas que englobam as complexas,
dinâmicas e contínuas interações entre seres vivos e não vivos em seus ambientes
físicos e biológicos, nos quais o homem é parte integral (MA, 2003). Estes são
complexos sistemas adaptativos, nos quais propriedades sistêmicas macroscópicas
como estrutura, relação produtividade-diversidade e padrões de ciclos de nutrientes
emergem de interações entre os componentes, sendo comum a existência de efeitos de
retroalimentação, onde há presença de dependência e interdependências (LEVIN,
1998), numa combinação de efeitos negativos e positivos responsáveis por um
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equilíbrio dinâmico evolutivo, incluindo as interações desde os microrganismos até uma
complexa rede de fatores físicos e químicos que formam o que é conhecido como
ambiente (TANSLEY, 1935).
A “economia dos ecossistemas”, assim citada pelo relatório The Economics of
Ecosystem and Biodiversity, da Convenção sobre Diversidade Biológica (SUKHDEV,
2008), busca compreender a dinâmica das mudanças nos ecossistemas, as alterações
nos fluxos dos serviços por eles prestados e os impactos sobre o bem-estar humano,
partindo do princípio de que a atividade econômica, a qualidade de vida e a coesão das
sociedades humanas são profundas e irremediavelmente dependentes dos serviços
gerados pelos ecossistemas, sendo necessário o estudo da dinâmica de geração dos
serviços ecossistêmicos e suas interações com as variáveis humanas (ANDRADE &
ROMEIRO, 2009). Além disso, para explorar os recursos naturais de forma sustentável,
respeitando as fragilidades ambientais, é necessário compreender os processos
dinâmicos que envolvem as relações dos diversos elementos da natureza (CAMPOS et
al., 2008).
Andrade e Romeiro (2009) afirmam que embora o conceito seja antigo, o
interesse pelos ecossistemas enquanto objeto de pesquisa é relativamente recente,
tendo ganhado importância considerável devido à crescente preocupação sobre as
interconexões entre o estado dos ecossistemas, o bem-estar das populações humanas
e os impactos negativos que mudanças drásticas nos ciclos de serviços essenciais
prestados pelos ecossistemas podem ter sobre o bem-estar humano. Sandifer e SuttonGrier (2014) ressaltam ainda que a saúde e o bem-estar humanos podem ser
considerados o serviço ecossistêmico final ou cumulativo.
5.2 Estudo-Piloto
Um grupo escolar do Ensino Fundamental II na faixa etária dos 13 aos 15 anos
de uma escola pública do entorno do Instituto Butantan, foi utilizado como piloto do
roteiro Trilha da Biodiversidade. O espaço verde utilizado foi a Trilha da Floresta, e dele
participaram 22 alunos acompanhados de 2 tutores, que ao final da atividade
responderam a um questionário para avaliar a atividade aplicada.
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A avaliação da atividade consistiu em 10 tópicos: organização geral; temas
abordados; clareza na exposição; tempo de palestra; tempo de caminhada;
mediadores/guias; material disponibilizado; conservação/limpeza do local visitado;
percurso efetuado; e, acessibilidade/condições de acesso ao local. Que poderiam
receber como resposta as opções: ótimo; bom; regular; ruim; e, não se aplica.
Para todos os tópicos da avaliação da atividade aplicada, os tutores, optaram
pela opção “ótimo”, resultando em uma média de 100% de aprovação da atividade.
Outro piloto da mesma atividade foi aplicado no mesmo local a um grupo misto
de visitantes espontâneos totalizando 14 participantes com idade entre 3 e 58 anos. A
este grupo o questionário de avaliação foi aplicado online, e contou com o retorno de 6
respondentes, onde se obteve uma média de 74% de respostas como ótimo e 22% de
respostas como bom, contando ainda com 2% de respostas assinaladas como ruim e
como não se aplica, ambas relacionadas a acessibilidade do local, o que era esperado
devido as condições climáticas dos dias anteriores a aplicação da atividade, onde
ocorreram fortes chuvas. Os resultados são apresentados no Gráfico 1 abaixo.

Gráfico 1 – Avaliações do segundo grupo sobre a atividade aplicada.
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Desta forma, conclui-se que em ambos os grupos, compostos por faixa etária e
perfis diferentes (um escolar e outro de visitantes espontâneos) a atividade aplicada
obteve grande receptividade e aprovação. No entanto, é importante ressaltar que os
demais roteiros ainda aguardam aplicação de testes piloto.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que ao oferecer um número maior de atividades que promovam
experiências dentro das áreas verdes do Instituto Butantan um grande número de
pessoas se beneficie delas, e que este contato promova influencie a frequentarem
outras áreas verdes da cidade, promovendo sua saúde e bem-estar.
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Os assuntos selecionados para compor os roteiros de divulgação científica
realizada nestas áreas verdes estreitem os laços, crie sensação de pertencimento e de
integração entre o ser humano e a natureza, além de promover o estímulo à
curiosidade científica e a sensibilização para assuntos relacionados à conservação, de
forma a contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e interessados sobre
essas questões.
Assim, o parque do Instituto Butantan com seus museus, florestas e áreas
verdes podem fornecer uma grande diversidade de atividades aos seus visitantes,
atuando na divulgação científica e promovendo a saúde pública.
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APÊNDICE A

HISTÓRIAS DA FLORESTA

Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

Para todos que sentem imenso prazer em estar em contato com a
natureza, respiram, expiram e sentem que por maiores que sejam as
dificuldades, a vida pode ser muito mais bela, completa e prazerosa,
nos mostrando que este bem-estar nos faz recuperar as energias, nos
trazendo paz e esperança de um amanhã melhor.

1

INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade apresentar o histórico das áreas verdes do Instituto
Butantan, sendo este um apêndice do trabalho de conclusão de curso, cujo nome leva
“Instituto Butantan: o uso de trilhas e espaços verdes como ferramenta de promoção da
saúde pública e divulgação científica”,
Para o levantamento dos dados aqui apresentados foram realizadas pesquisas no
Núcleo de Documentação – NDOC do Instituto Butantan, núcleo que realiza a gestão e
guarda do acervo histórico e documental do Instituto Butantan. As seguintes palavraschave foram utilizadas para realização de buscas no Acervo do NDOC: trilha; floresta;
resíduo; lago; afogamento; caixa d’água; reservatório; aterramento; aterro; entulho;
depósito de equipamento; vista aérea; laticínios; queijo; fazenda. Desta maneira
realizou-se inicialmente a consulta sobre o acervo do período compreendido entre 1979
e 1983; posteriormente, este período recuou a 1894 e projetou-se até 2015, ao serem
incluídos na busca dados sobre a situação em que as áreas verdes do Instituto foram
adquiridas e sobre a situação atual destas áreas.
A busca teve início pelos relatórios de gestão anual, conteúdo composto por
material textual e fotográfico. A segunda parte dos documentos pesquisados é
composta por notas, recibos, reportagens de jornais locais, processos jurídicos internos
ligados a órgãos ambientais e material cartográfico. Também houve tentativas de
buscas diretamente aos órgãos ambientais competentes, utilizando-se o Serviço de
Informações ao Cidadão – SIC, onde fora solicitado informações sobre processos
ambientais envolvendo o Instituto Butantan.
Quanto a esta última busca, gerou-se o protocolo de solicitação nº 34059189848
aberto em 07/06/2018 e atendida em 27/06/2018 pela Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo – CETESB (Anexo 01), onde a solicitação atendida resultou-se na não
localização de processos, sendo que o período solicitado – década de 90 – os assuntos
relativos à legislação florestal eram atendidos pelo DEPRN – Departamento Estadual

2

de Proteção dos Recursos Naturais, órgão já extinto. A CETESB sugeriu buscas em
outros órgãos, como o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, e por fim,
indicou a consulta ao próprio Instituto Butantan, de forma que se optou por manter a
pesquisa apenas com o material do acervo interno.

3

PARTE I

Outras vezes oiço passar o vento, E acho que só para ouvir
passar o vento vale a pena ter nascido.
Poemas Completos de Alberto Caieiro, Poemas Inconjuntos.

– Fernando Pessoa, 1915.

4

•

1899-1929

A agricultura e arboricultura da Fazenda Butantan
O Instituto Butantan – IBu possui como fundação a data de 23 de fevereiro de
1901, mas anteriormente, em 1899, ocupando esta mesma área a instituição atuou
como um laboratório do Instituto Bacteriológico, recebendo, à época, o nome de
Instituto Seruntherapico de Butantan. Apesar de cartas históricas do IBu, incluindo uma
de Vital Brasil escrita em 1905 (PIEDADE et al., 2014), reconhecer Gertrudes Jordão
Avelino de Camargo1 como a antiga proprietária da Fazenda Butantan, está não foi a
última proprietária da área, nem tão pouco Arnaldo Jordão de Camargo, nome indicado
em outros trabalhos acadêmicos (MAIA, 2008; RIBAS, 2009) como último proprietário
da área por ter supostamente comprado as terras de Gertrudes J. A. de Camargo,
informação esta equivocadamente difundida pelo site “Bairro Butantã”2, sem demais
fontes citadas, e replicada em variados meios digitais.
A escritura de compra e venda registrada em Livro de Nota nº 125 fls. 157 datada de
8 de novembro de 1899 do 2º Tabelião de São Paulo (Anexo 02), identifica como vendedor
da fazenda denominada Butantan, ao Governo do Estado de São Paulo, Arnaldo de
Oliveira Barreto3, importante figura da história brasileira, conhecido por seus grandes
serviços prestados à Educação (MAZIERO, 2015; BERNARDES, 2015).

A propriedade possuía área de 400 hectares, determinando seus limites o Rio
Pinheiros, Ribeirão Pirajussara e Ribeirão Joaquim Antônio, Estrada de Itú e Ribeirão
Jaguaré. No momento de sua venda a fazenda é descrita com “casas de moradia,

1

Gertrudes Jordão Avelino de Camargo, viúva do Coronel Licínio Carneiro de Camargo. Foi a penúltima
dona das terras da Fazenda Butantan, esta vendeu as terras à Arnaldo de Oliveira Barreto, no entanto,
anterior a esta venda a mesma havia fechado alguns negócios nas terras, as quais foram transferidas as
responsabilidades à Arnaldo de Oliveira Barreto, e posteriormente, ao Instituto Butantan, sendo assim
citada em correspondências históricas.
2
Site que leva como endereço “www.guiabutanta.com”.
3
Arnaldo de Oliveira Barreto (1869-†1925). Formado pela Escola Normal de São Paulo se preocupou
desde o início de sua carreira de professor com a carência de livros destinados às crianças, sendo um
destaque na história da reformulação dos métodos e processos de ensino infantil de São Paulo, e de
literatura para crianças no Brasil.
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olaria, estábulos, cocheiras, plantações, caixa d’água, pastos, cercados e outras
benfeitorias; [...] mais uma carroça e um burro” (CERTIDÃO, 1899), evidenciando as
características do local. A olaria citada é descrita no trabalho de Piedade et al. (2014, p.
99) como um acordo subscrito a mão entre Gertrudes J. A. de Camargo e Paschoal
Gravini:
Em dezembro de 1899 quando o Governo adquiriu a chácara do Butantan para
nela instalar o Instituto Serumtherapico encontramos estabelecida na entrada
da propriedade uma pequena olaria explorada por Paschoal Gravini que nos
mostrou um contrato de mão feito com D. Gertrudes Jordão Avelino de
Camargo antiga proprietária da Chácara, pelo qual Gravini ficava autorizado a
instalar-se por olaria por um certo numero de anos obrigando-se a pagar cem
mil réis mensais de aluguel até terminação do prazo do referido contrato. Em
virtude desse documento e de acordo com essa Diretoria toleramos Gravini
embora este tivesse perdido os direitos que lhe davam o dito contrato pelo fato
de não haver pago o arrendamento estipulado. (Transcrição do Ofício n° 714 de
06/07/1905 para o Diretor Geral do Serviço Sanitário).

Esta atitude demonstra que a olaria não era de uso e interesse do Instituto
Serumtherapico/Butantan, existindo apenas por um compromisso firmado anterior a
compra da área. Outro acordo estabelecido anterior à instalação do Instituto foi a de
extração de lenha de uma área de quatro alqueires firmada na certidão de compra e
venda, estabelecendo que a área pudesse ser explorada por seu antigo proprietário
para extração de lenha até a data de 30 de dezembro de 1899, evidenciando mais uma
característica da área verde da fazenda.
Relatório de gestão apresentados a partir de 1903 demonstram que neste
período de início de atividades grande parte das áreas verdes do Instituto era voltada à
lavoura, com cultivo de forrageiras e legumes destinados aos animais de criação
ligados aos testes da fazenda, como: mulas, cavalos, éguas, carneiros, coelhos,
pombas e cães. Além do plantio destinado à alimentação dos animais, também
ocorreram diversos plantios de espécies arbóreas, dentre elas frutíferas, ornamentais e
outras de interesse para corte de lenha. Abaixo, a Tabela 1 e 2 demonstram as
espécies plantadas em seus respectivos anos.
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Tabela 1. Espécies cultivadas em áreas de pastagem e lavoura durante o período de 1903-1912
registrados em relatórios de gestão do período. Fonte: Relatório de Gestão 1913.
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Tabela 2. Espécies arbóreas cultivadas durante o período de 1903-1912 registrados em relatórios de
gestão do período. Fonte: Relatório de Gestão 1913.

Em 1911 o administrador Francisco Iglesias demonstra uma preocupação
estética com os campos de cultivo, declarando que os terrenos de plantios foram
divididos em retângulos a fim de torná-los mais bonitos e também para facilitar a
cultura, declara ainda o uso de Feijão da Flórida (Mucuna pruriens var utilis), uma
espécie de leguminosa, para fins de mudanças das características do solo, a qual
evidencia em seu texto: “antes eram extremamente argilosas, terras cuja pobreza era
eloquentemente provada pela vegetação que a cobria, hoje apresenta-se mais e mais
férteis: as propriedade physicas e chimicas foram melhoradas” (RELATÓRIO, 1913,
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p.210). Outra mudança química no solo é promovida através do uso de escórias
Thomas4 e potássio para fertilização de plantios de capinzal e milharal.
Com estes retângulos as áreas receberam letras para melhor identificá-las,
sendo uma delas, a área G, descrita como um terreno alagadiço que teve a
necessidade de receber drenos, onde Iglesias afirma que “Assim fizemos desaparecer
um pântano muito feio de nossos campos de cultura” (RELATÓRIO, 1913, p.210),
registrando algumas das alterações das características originais das áreas que
compõem o Instituto Butantan.
Considerando as áreas alagadiças, pantanosas e com mata de capoeira, a
fisionomia das áreas verdes após 14 anos com o Instituto instalado naquele local é de
se notar que a área já havia recebido diversas mudanças. No ano de 1912, continuouse o cultivo da lavoura e de também de árvores, ganhando destaque o plantio de “300
mudas de madeira de lei, entre as quais abundam mais, peroba e guarantã”, além do
destaque para o plantio de “168 pinheiros (Araucaria brasiliensis) [sinônimo de
Araucaria angustifolia]” (RELATÓRIO, 1913, p.212, grifo nosso), árvore que é natural de
campos de altitudes com solo bem drenado – fisionomia totalmente oposta a
encontrada naturalmente na região do Butantã – porém, que permanece presente nas
alamedas do IBu até hoje, possivelmente devido aos espécimes plantados durante este
período.
A precursão além do ofidismo
Durante o ano de 1912 as obras estão a todo vapor no Instituto Butantan, dentre as
construções se destacam o “Edifício Principal” (atualmente sede da biblioteca do IBu,
renomeado como “Edifício Vital Brazil”) composto por um porão e dois andares, sendo
o primeiro, mais amplo, dividido em duas alas pelo corpo central, destinado aos
laboratórios, sala de visita e de demonstração; o segundo, ocupando uma área
muito menor e correspondendo a porta central do edifício, destinado à

4

Escórias Thomas é um resíduo da indústria siderúrgica, utilizado como fertilizante. Geralmente é rico
em fosfato, porém, pode conter vários nutrientes em composição variadas.
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secretaria, biblioteca, museu e sala do diretor (RELATÓRIO, 1913, p.239, grifo
nosso).

Outro destaque é a construção do Serpentário: “Em frente ao grande edifício foi
construído um grande serpentário, destinado a guardar o grande número de cobras que
do Interior são enviadas ao Instituto” (RELATÓRIO, 1913, p.240). Aliada a estas duas
construções surge, pela primeira vez, a ideia da criação de um parque como construção
complementar (Figura 01).

Figura 01. Primeira vez em que a ideia da construção de um parque é considerada no Instituto Butantan.
Fonte: RELATÓRIO, 1913, grifo nosso. Acervo Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

A ideia de parque não se concretiza neste período, mas o serpentário, que à
época se tornaria “o maior serpentário do país” (FRANCESCHI, 2011 pg.25), e o
Edifício Vital Brazil (Figura 02), com sua “Sala Museu”5, ficam prontos e são
inaugurados em 1914.

5

Apesar de denominado como museu a sala fazia a guarda da coleção científica, mas deve-se
considerar que durante o período os conceitos de acervo, museu e exposição não eram os atuais, se
confundindo com o todo da instituição, isto porque noções de separação entre coleções de exposição,
coleções de estudo e reserva técnica, só muito mais tarde seriam incorporados por nossos museus
(LOPES, 1993).
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Figura 02: A reportagem do O Estado de S. Paulo traz por descrição: “O prédio central do Instituto
Butantã (acima), concebido especialmente para abrigar laboratórios de pesquisa, foi inaugurado no dia 4
de abril de 1914, treze anos após a fundação oficial da instituição (1901). A cerimônia de inauguração
contou com a presença de autoridades, médicos e convidados que foram recebidos pelo diretor do
instituto, o médico e cientista Vital Brasil” (SACONI, 2014)”. Fonte: Acervo digital do jornal O Estado de
S. Paulo.
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A Sala Museu, quando inaugurada, contava com serpentes conservadas em
álcool e armazenas em vidros como objeto de exposição enquanto o restante do
acervo, que chegou a ter cerca de 1.458 espécies, ficavam armazenadas no porão
(RELATÓRIO, 1916; RELATÓRIO, 1917;). Mas, em 1919 o diretor Afrânio do Amaral
6

muda isso: “tenciono em breve transferir o depósito de serpentes do porão impróprio

em que se encontra para uma das divisões da ‘Sala A. Lutz’ instalado ai o nosso
museu de ofídios que, rico como é, bem merece melhor sorte" (RELATÓRIO, 1919,
p.10, grifo nosso). Após esta mudança a sala museu recebe novas peças para
exposição, sendo o acervo composto por: serpentes conservadas em álcool e
taxidermizadas, hemipênis, crânios e esqueletos, além de serpentes em cera e peças
de porcos em ceras, e partes anatômicas humanas, como partes de braços e um pé
natural evidenciando um acidente ofídico (RELATÓRIO, 1919; ALMEIDA, 1995;
CALLEFFO & BARBARINI, 2007).
A Sala Museu passa por mudanças expositivas, conceituais e físicas em diversos
períodos diferentes. O Museu se muda para os atuais edifícios, Edifício Lemos Monteiro
entre as décadas de 1930 e 1940, e Edifício da Diretoria entre as décadas de 1950 e
1960, e em 1966 para o antigo prédio da Cocheira de imunização que fora construída
na década de 1920. Seu nome também sofreu variações, identificado como Museu do
Instituto Butantan (Figura 03), o Museu também foi chamado de “Museu das Cobras”
durante o período em que a exposição ganha animais vivos (1946), “Museu de Animais
Peçonhentos e Saúde Pública” (1979), e por fim, de “Museu Biológico” (até atualmente)
(CARDOZO, 1983; ALMEIDA, 1995; CALLEFFO & BARBARINI, 2007).

6

Afrânio do Amaral (1894-†1982) assumiu a direção por três vezes: março de 1921 a setembro de 1921;
1928 a 1938; e, 1953 a 1956. Médico, ingressou no Instituto Butantan em 1917, desenvolveu trabalho
pioneiro na descrição e identificação de inúmeras espécies de serpentes, dentre elas a da Bothrops
insularis.
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Figura 03. Identificação visual do Museu Biológico. Fonte: Indesign, 2018.

Em 1917 um novo um novo projeto foi idealizado com a chegada de Frederico
Carlos Hoehne7. O naturalista, a convite do gestor e diretor do Serviço Sanitário do
Estado de São Paulo, Arthur Neiva, projetou e criou o horto botânico do Instituto
Butantan, batizado de Horto Oswaldo Cruz – HOC (Figura 04), com o objetivo de
cultivar e aclimatar plantas tóxicas e medicinais para o desenvolvimento de futuros
medicamentos. Este Horto, inaugurado em janeiro de 1918, recebeu um herbário e uma
estufa para a organização e identificação das diferentes espécies de plantas que
chegavam de coletas realizadas aos arredores do IBu e de expedições pelo Brasil, e
um museu botânico, que realizava permuta de materiais com outras instituições
nacionais e internacionais que contava com 300 exemplares em exposição. O HOC
colaborou com a criação do Instituto de Medicamentos Oficiais e com o Instituto de
Quinino, ambos idealizados no IBu (OLIVEIRA et al., 2005).

7

Frederico Carlos Hoene (1882-†1959) foi um notável naturista e botânico, fundador e dirigente do Horto
do Instituto Butantan. É reconhecido como um dos pioneiros da defesa florestal no Brasil, exerceu
importante influência na formação de um pensamento social voltado para valorização da vegetação
nativa e para criação de reservas florestais, além de uma notável contribuição para a caracterização de
algumas das bases ecológicas de uma agricultura genuinamente brasileira, com a utilização de espécies
nativas, promovendo a sustentabilidade agroambiental (MOLINA & NORDER, 2014).
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Figura 04. Planta baixa do Horto Oswaldo Cruz.
Fonte: HINGST-ZAHER & TEIXEIRA-COSTA, 2016.

Ao HOC foi destinada uma área em frente ao prédio principal com 150.000 m²
atingindo a várzea do rio Pinheiros, que ainda não retificado fazia limite ao IBu. Hoehne
(1925, p. 49) relata que a área era uma região de várzea na qual havia apenas um
capinzal e uma pequena plantação de mandioca, sendo único remanescente da
vegetação original uma única figueira (Ficus pohliana).
Hoehne desenvolve trabalhos no Instituto Butantan entre o período de 1917 a
1922, até a seção de botânica médica – a primeira do Estado de São Paulo – ser
transferida para o Museu Paulista sob sua responsabilidade. Esta Seção de Botânica
teve sua denominação alterada várias vezes devido a outras transferências, até que em
1928 Hoehne começou a construção do Jardim Botânico de São Paulo, este que está
diretamente ligado ao Instituto de Botânica de São Paulo (SÃO PAULO, 2019).
Desta forma, o Instituto Butantan se tornou precursor dos estudos botânicos de
interesse medicinal em São Paulo, além de precursor da fundação de uma das poucas
áreas verdes do município onde há uma expressiva concentração de vegetação
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remanescente de Mata Atlântica, local que além de destinado à pesquisa também é
destinado e utilizado pela população como centro de educação, cultura e lazer.
•

1930-1949

A chegada da Universidade de São Paulo e a Fazenda São Joaquim
Durante a década de 1930 se iniciaram as discussões sobre o desmembramento
da gleba da Fazenda Butantan para implantação do campus da Universidade de São
Paulo – USP, no entanto, é preciso ressaltar que não fora apenas uma simples doação.
Ao ceder parte de suas terras à construção da Cidade Universitária da USP, o Instituto
Butantan recebia a possibilidade de adquirir uma nova propriedade para fins de
produção e pesquisa em imunobiológicos, terras essas mencionadas no Relatório de
Gestão de 1939 como necessárias para a criação dos cavalos utilizados na produção
(RELATÓRIO, 1939).
Após estabelecerem as delimitações das áreas que seriam incorporadas ao
patrimônio da USP, em 16 de dezembro de 1941 o governo do Estado publicou o
decreto 12.401 formalizando a construção da Cidade Universitária nas terras do
Instituto Butantan. Ao finalmente encontrarem a “Fazenda São Joaquim”, situada em
São Roque, o Instituto consegue em 1945 com a autorização de compra legitimada pelo
decreto 14.678 de 24 de abril, a autorização do governo do Estado para a sua
aquisição, está que é enfatizada na linha do tempo8 do Instituto Butantan como “uma
fazenda com condições excepcionais, dificilmente superadas em qualquer outra”.
Mas, foi apenas na década de 1950 que grande parte da área do IBu foi
desmembrada para se instalar a Cidade Universitária da USP. Com uma área total de
aproximadamente 4.434.025 m², das quais 741.615 m² são áreas edificadas, a USP
ainda mantém em seu campus, além de diversas áreas ajardinadas e gramadas
utilizadas como áreas de lazer, conforto térmico, pesquisa e conservação do campus, a

8

Linha do tempo do Instituto Butantan disponível em formato digital no endereço eletrônico
“www.linhatempo.butantan.gov.br”
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Reserva Florestal do Instituto de Biociências9 - conhecido como “matinha” - com 100 mil
m² contendo fragmentos de floresta nativa preservada proveniente do período da
Fazenda Butantan, e mais outros 55,8 mil m² de reserva, que agregam tanto áreas de
Mata Atlântica quanto de Cerrado com significativa biodiversidade (PRADO, 2005;
LEVANTAMENTO, 2014; SANTOS, 2017).
Desta maneira, a área verde pertencente ao Instituto diminuiu, mas a cidade, e o
bairro Butantã, ganharam uma área legalmente protegida, garantindo equilíbrio
ambiental e consequentemente saúde a todos que hoje frequentam as dependências
da Cidade Universitária e arredores.
Da pesquisa e saúde a cultura e lazer
Durante este período a arborização do Instituto Butantan não parou. Em 1949 o
IBu recebe do viveiro da prefeitura municipal de São Paulo uma variedade de mudas
para sombra, floreiras ornamentais e madeiras de lei, incluindo espécies nativas como,
Pau Brasil (Caesalpinia echinata), Araribá (Centrolobium tomentosum), Pau d’Alho
(Gallesia integrifolia) e Guatambu (Aspidosperma parviflorum), e exóticas como,
Eucalipto-limão (Corymbia citriodora), Figueira Benjamim (Ficus benjamina) e Ligustro
(Ligustrum lucidum), que somadas resultam em mais de cinco mil mudas.
Com o passar do tempo a cidade de São Paulo se expandiu e o transporte
melhorou, alcançando a região do Instituto Butantan que já não era mais uma fazenda
tão distante da população, o IBu havia se tornado mais que um centro de pesquisa e
saúde, se tornara também um centro de cultura e lazer. Em um texto datado de 14 de
fevereiro de 1949 o uso ávido da população e o uso público é destacado:
Com o passar do tempo, o Instituto se tornou também logradouro público.
Pitoresco, aprazível, atrai não apenas turistas curiosos, cientistas desejosos de
intercâmbio, estudantes e professores, mas também, e principalmente, aos
feriados e domingos, centenas de pessoas em busca de local para encontro,
passeios, piqueniques. (DOCUMENTOS, 1949, p.2).
9

Estabelecida conforme Portaria nº 81 de 05.05.1973, publicada no D.O. de 5.5.73, declara a Reserva
Florestal como área de preservação permanente, destinada para fins de estudos do corpo docente e
discente do Instituto de Biociências da USP.
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Todavia, o IBu não dispunha de estrutura adequada para este uso, relatando a
falta de segurança, a ocorrência de maus tratos com os animais do Instituto expostos,
depredação, entre outros problemas, destacando a necessidade de adaptações desta
área que a população escolheu como uma área de lazer. Parte da própria instituição a
sugestão de ceder parte de sua área para se tornar parque, propondo a criação de um
zoológico especializado em parceria com a prefeitura e a ampliações do Museu:
O próprio Butantan pode ceder uma área para esse parque, contígua ao
Instituto, e onde seriam localizados abrigo para ônibus da linha Butantan, bar,
portaria, estacionamento de automóveis. Se fosse julgado exequível esse
projeto, talvez a Prefeitura, interessada de dotar São Paulo de um Jardim
Zoológico, entrasse em entendimento com o Governo Estadual para localizá-lo
nessa área junto ao Instituto Butantan.
No conjunto projetado está a adaptação de um prédio, para um Museu à altura
do renome da instituição, com seu auditório, onde palestras e filmes instruiriam
melhor o visitante curioso.
A seleção do visitante poderia ser feita pela aquisição de um guia do Museu.
Como complemento do Museu, os viveiros; o serpentário funcional, com sua
sala de colheita de veneno, e quatro divisões para separação das serpentes
chegadas nas diferentes semanas; o redondel para macacos; as divisões para
mamíferos ofiófagos, e para as aves ofiófagas.
Reunir-se-iam nesse projeto diversos benefícios – um logradouro público,
possivelmente com um parque zoológico; melhor desempenho da função
instrutiva e educativa do Instituto, com a ampliação do Museu, criação do
Auditório, parque zoológico especializado; assistência mais perfeita ao visitante,
mais vigilância, mais ordem, de acordo com a natureza da instituição.
(DOCUMENTOS, 1949, p.2).

Ao que tudo indica, as numerosas visitas realizadas as áreas do Instituto
Butantan para utiliza-lo das diversas maneiras citadas só aumentaram desde então.
•

1950- 1969

O Club Atlético Butantan
Durante este período até mesmo os funcionários do Instituto Butantan utilizavam
as suas áreas verdes como meio de lazer. Uma pequena área do IBu foi transformada
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em um Club Atlético – CA. em 1922, onde durante anos os funcionários o utilizaram
para fazer atividades físicas em seus finais de tarde. O club foi batizado de “Club
Atlético Butantan” (Figura 05), e teve suas instalações demolidas durante a direção, e
com a autorização, do Dr. Flávio Oliveira Ribeiro da Fonseca10 para dar espaço a um
novo conjunto residencial na instituição (ALMEIDA, 1963; VERSAL, 2013).

Figura 05. Logo do Club Atlético Butantan. Fonte: desenhado em meio digital com
base no logo encontrado nas fotos do Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de
Documentação.

Conforme descrito pelo diretor executivo Paulo de Camargo e Almeida no
Relatório Geral de fevereiro de 1963, que leva o subtítulo de “Fundo para construção da
cidade Universitária Armando de Salles Oliveira”, o novo setor é descrito como “Setor
VIII – Residencial: Compreendendo o atendimento a funcionários dos níveis-superior,
médios e subalternos” (ALMEIDA, 1963, p.2), sendo esta área em específica destinada
aos “funcionários subalternos”, seguindo o novo organograma de planejamento do IBu
firmado em 7 de julho de 1961 entre a Secretaria da Saúde e a Universidade de São
Paulo (ALMEIDA, 1963).

10

Flávio Oliveira Ribeiro da Fonseca (1900-†1963) foi diretor do Instituto Butantan por dois períodos, o
primeiro de 1941-1944 e o segundo de 1956-1963. Foi professor na Faculdade de Medicina e Veterinária
da Universidade de São Paulo e pesquisador especialista em parasitologia, desenvolvendo importante
trabalho em Acarologia e Malária, foi um dos fundadores e diretores da Sociedade Brasileira de
Entomologia.
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Aldo Malagoli11, ex-jogador de futebol, foi um dos usuários do CA. Butantan, ele
destaca a estrutura existente no club e sua utilização:
Cresci aqui, jogava bola no campinho do clube desde moleque. O Clube Atlético
do Butantan foi fundado em 1922 e era frequentado por todas as famílias do
bairro. Atraía também gente de Pinheiros e da Vila Madalena, porque não havia
outros clubes nas redondezas, e o nosso tinha excelente estrutura: campo de
futebol iluminado, quadra de basquete, bocha, quadras de tênis. Tinha
também muito bailinho: a domingueira reunia toda a vizinhança. Não havia a
televisão, os encontros no clube eram a diversão da rapaziada local. Uma das
datas mais tradicionais eram as festas juninas. A gente fazia fogueira aqui na
rua mesmo. Todos os vizinhos se juntavam, cada um levava uma coisa. Um
levava pipoca, outro levava batata-doce, outro, pinhão. O pessoal enfeitava as
carroças, seguia pela Vital Brasil e atravessava o rio Pinheiros. A cidade de São
Paulo tinha muitas várzeas onde se jogava bola. O Butantã, como não poderia
deixar de ser, com várzeas por todos os lados, era famoso pelo seu futebol.
Muitos times organizaram-se aqui: Clube Atlético Butantan, Vila Indiana Futebol
Club, Esporte Club Estradas Modernas, Rebouças, time do Morro do
Querosene, time dos Barqueiros do Rio Pinheiros, time dos Funcionários do
Instituto Butantan, Grêmio Esportivo Estrela do Butantã, time do Jockey Club,
Vital Brasil e outros. Eu comecei a jogar no Butantan, meu pai já era sócio, e
meu tio também jogava ali. Foi minha escola antes de ir para o futebol
profissional. Dali, fui para o Juvenil da Portuguesa, para o antigo Comercial, que
depois virou São Bento, e, então, para o Corinthians. (VERSAL, 2013, p.61,
grifo nosso).

Em resposta a uma reportagem de 8 de maio de 1997, veiculada pelo jornal local
“O Butantã”, Euclides B. Silva (1997), esportista e dirigente do G.R. União São Luiz,
também declara detalhes da estrutura do CA. Butantan, e menciona Aldo Malagoli:
[...] o famoso CA. Butantã, do amigo Aldo, que atuou no SC. Corinthians
Paulista com muito brilho, aliás, e tinha a sua mesma praça de esportes nesse
mesmo Instituto Butantã, com o campo de futebol iluminado, salão de baile e
etc, área de lazer que para tristeza de esportistas do bairro, também foi
destruída. (SILVA, 1997, p.3).
11

Aldo Malagoli (1935) foi jogador de futebol profissional, iniciou sua vida no esporte utilizando o
campo de futebol do Club Atlético Butantan, é fundador da loja de chocolates Liverpool, fundada e
estabelecida na Avenida Vital Brasil, Butantã desde 1971.
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São necessárias mais pesquisas sobre este club para se conhecer como foi
fundado, por quem e em quais circunstâncias, mas de fato, se pode afirmar que neste
período deixa de existir uma área que, se legalmente ativa, ou seja, com aval do
Instituto Butantan para funcionar em suas terras, ou regularizada, poderia ser utilizada
não somente como um local de lazer, mas também como um local de promoção da
saúde e qualidade de vida dos moradores do entorno e dos próprios funcionários do
Instituto, estes que, conforme relatos e fotografias (que podem ser consultadas no
NDOC), já o utilizavam dessa maneira.
Estruturando para o público
Com o aumento dos visitantes circulando pelas áreas do Instituto, mesmo sem o
estabelecimento do parque, durante a direção de Jandyra Planet do Amaral 12, algumas
medidas foram tomadas para estruturar as áreas para melhor receber este público. Em
1972 algumas áreas verdes como o HOC receberam chapas de concreto e cercamento
com a intenção de se preservar a área, evitando invasões e depredações. Em 1973
houve o ajardinamento com gramado e plantas ornamentais em 16.300 m². E, em 1974
a construção de banheiros públicos e portaria.
Butantan e a fábrica de laticínios
Uma das surpresas encontradas durante a pesquisa realizada neste período foi a
de localizar uma planta de instalação e documentos detalhados sobre produção de
queijo minas e outras variedades. Considerando que, há registros consistentes em
relatórios sobre as atividades do IBu durante este período, que uma fábrica de queijos
não se enquadra dentro das necessidades e características da instituição, e que a
documentação está datada (maio de 1950) e com localidade apontada como fora de
São Paulo (Varginha-MG), descartasse qualquer possibilidade de o Instituto Butantan
ter implantado uma fábrica de laticínios em quaisquer de suas áreas, verdes ou não.
Outra surpresa foi encontrar uma certidão (Anexo 03) de doação de 1.800,00 m²
de área com localização definida como, Instituto Butantan, confluência do Ribeirão
12

Jandyra Planet do Amaral (1905-†2011) foi diretora entre 1968-1975, foi a primeira mulher a ocupar
este cargo, além de a primeira médica do Instituto Butantan.
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Pirajussara Mirim e Av. Dr. Vital Brazil, com valor de terreno de CR$ 900.000,00, para a
Mitra Arquidiocesana de São Paulo a fim de construir uma igreja, datada de 13 de
fevereiro de 1957, durante a gestão de Afrânio do Amaral13.
A igreja, construída e fundada em 30 de outubro de 1957 recebeu o nome de
Paróquia Nossa Senhora dos Pobres, e está localizada até hoje na Avenida Vital Brasil,
1185, Butantã, imediatamente em frente à portaria do Instituto.
•

1979-1989

Museu histórico, tombamento e aniversário
No Relatório de Atividades do Instituo Butantan de 1979-1982 escrito pelo diretor
Bruno Soerensen Cardozo14 são narradas diversas mudanças na instituição, estas
identificadas como mudanças que levaram o IBu a um grande desenvolvimento em
todas as suas áreas de atividade. Foi registrada a formação de comissões para
solucionar e investigar crises, construídos novos laboratórios e estruturas de apoio,
além de escritos e realizado novos projetos. É durante esta gestão que o Instituto
Butantan comemora seus 80 anos de fundação, e juntamente, como um dos grandes
destaques, a construção e inauguração do Museu Histórico.
A área onde o Museu Histórico é inaugurado já era uma antiga área construída,
onde foram identificados, com a ajuda de fotos e de depoimentos de antigos
funcionários, o piso, uma das paredes de barro, alicerces e esgotos originais da
cocheira, que foi o primeiro laboratório onde tiveram início os trabalhos técnicos do
fundador do Instituto Butantan, Vital Brazil. O Museu foi inaugurado em 11 de junho de
1981, em homenagem a data em que Vital Brazil há 80 anos entregava às autoridades
sanitárias as primeiras ampolas de soro antipestoso, produzidos naquele laboratório
(CARDOZO, 1983).
13

Afrânio do Amaral (1894-†1982) foi diretor entre 1919 e 1921 e 1928 a 1938, herpetólogo autor de
“Serpentes do Brasil”, uma iconografia colorida com mais de 582 gravuras de serpentes brasileiras. Foi
pioneiro no estudo detalhado e descritivo, em 1920, da jararaca-ilhoa.
14 Bruno Soerensen Cardozo (1921-†2011) foi diretor entre 1979 e 1983, fundou o Museu Histórico durante
o aniversário de 80 anos do Instituto Butantan, apoiou o tombamento da área da instituição pelo
CONDEPHAAT e fundou o Parque de Saúde Pública do Instituto Butantan, onde criou uma grande área de
lazer com a construção de lagos artificiais. Médico e Doutor em reprodução animal pela Faculdade de
Zootecnia e Veterinária da USP, nasceu no Paraguai e faleceu em Marilia, onde atuava como professor na
Universidade de Marília.
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Ainda neste ano de 1981 a área do IBu é tombada pelo Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico – CONDEPHAAT, como uma
forma de reconhecimento por parte do Governo do Estado, que o declarou como
Patrimônio Cultural de São Paulo (CARDOZO, 1983). Desta forma, o lugar tornou-se
uma referência turística e de lazer, onde se destacam a área verde e o viveiro de
cobras, aranhas e escorpiões (ESTADO, 1981).
Uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo de 15 de setembro de 1981
destaca o tombamento do Instituto e dá detalhes sobre suas áreas verdes:
[...] Instituto, que conta com uma área de 27 alqueires, vasta vegetação e 47
edifícios: “A idéia era assegurar a preservação de um importante centro de
pesquisas,

reconhecido

internacionalmente,

defendendo-o

de

vários

organismos públicos que, ao longo dos anos, foram ocupando áreas da velha
fazenda, onde Vital Brasil trabalhou. A área era de 100 alqueires, mas foi
reduzida para 27 alqueires”.
Além dos prédios, e do Hospital Vital Brasil, com 12 leitos, o Butantã conta com
um horto, plantado há várias décadas por um estudioso, abrigando muitas
paineiras, quaresmeiras, araucárias e essências raras, pois representam a flora
original da região de São Paulo (ESTADO, 1981, n.p.).

A rica e nativa flora descrita pelo jornal O Estado de S. Paulo em 1981,
infelizmente, pouco é notada na área acessível do HOC, que possui como planta
dominante e invasora tomando conta da paisagem, a Palmeira-real-australiana
(Archontophoenix cunninghamiana).
O Parque de Saúde Pública do Instituto Butantan
Foi entre o ano de 1981 e 1982 que finalmente o Parque do Instituto Butantan foi
construído (Figura 06), sendo inaugurado em 11 de março de 1983. Segundo o
Relatório de 1981 escrito por Cardozo, foi realizado o plantio de 600 mudas de árvores
regionais, preservando-se os bosques naturais existentes da instituição. Cardozo (1981,
p. 8 [grifo meu]) afirma ainda que, “pretende-se integrar o Instituto a coletividade de São
Paulo que se ressente com a falta de verde. A esta transformação será dada ainda
aspectos culturais no campo da Saúde Pública de utilidade a formação de todos os
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visitantes”, ressaltando a relação das áreas verdes, com a cultura e a saúde pública
promovidas pelo Instituto Butantan.

Figura 06. Placa da fundação do Parque de Saúde Pública do Instituto Butantan. Fonte: CARDOZO,
1983. Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

O Parque foi instalado em uma grande área do IBu com recursos próprios da
instituição e contando com a mão de obra e apoio de seus próprios funcionários. Com
esta instalação também foram abertos 3 mil metros de novas ruas, avenidas e praças,
estas que foram batizadas com nomes de cientistas nacionais e internacionais que se
destacaram em áreas de atividades do Instituto Butantan. Todos os arruamentos
sofreram modificações, sendo os mais antigos melhorados (Figura 07, 08 e 09) e os
novos recebendo tratamento paisagístico, associados à área de lazer e de cultura
(CARDOZO, 1983).
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Figura 07, 08 e 09. A primeira foto mostra a entrada do Instituto Butantan pela Cidade Universitária antes
(primeira figura), durante obras de melhoramento, onde recebem muros, gramado e um estreito passeio
para pedestre (segunda figura), e por fim, pronta (terceira figura). Fonte: CARDOZO, 1983. Acervo do
Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

Segundo Cardozo (1983), o Parque foi criado como uma maneira de a instituição
lutar contra o fracionamento de sua área, porque seus terrenos em grande parte não
eram ocupados e, portanto, se encontravam “abandonados”, de modo que este diretor
acreditou ser a única forma de manter a integridade física da Instituição, ocupando
estas áreas. Cardozo (1983, p.152) afirma que “dos seus cinquenta hectares, apenas
vinte estavam ocupados. Durante nossa administração foram aproveitados mais vinte
hectares”.
O Parque foi construído em uma área total de 17 hectares, sendo 10 hectares
descritos como de difícil utilização (Figura 10), onde realizando o desvio e
represamento de um curso d’água (Figura 11), que nascia em um pequeno bosque em
terrenos do Instituto (Figura 12), foram construídos, de forma artificial, quatro lagos
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(CARDOZO, 1981). Os lagos foram construídos em diferentes níveis, medindo 800
metros desde a nascente até o último lago, com pequenas ilhas para servirem como
refúgio para as aves aquáticas (Figura 13). Próximos desses lagos foram instalados um
mirante (Figura 14), com instalações sanitárias para o público visitante e para um
sistema de vigilância, além de pequenas praças e extensos gramados, cerca de 690 mil
m², que receberam o plantio de mais de 2 mil árvores (Figura 15) (CARDOZO 1982;
CARDOZO, 1983).

Figura 10. Área representada em relatório do período como de difícil utilização. Fonte: CARDOZO, 1983.
Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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Figura 11. Obras de desvio e represamento do curso d’água que nasce em um pequeno bosque
dentro da área do Instituto Butantan. Fonte: CARDOZO, 1983. Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de
Documentação.

Figura 12. Ao fundo da foto o bosque de onde nasce o curso d’água. Fonte: CARDOZO, 1983. Acervo do
Instituto Butantan/Núcleo de Documentação
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Figura 13. Vista dos lagos construídos com uma pequena ilha, para uso das aves aquáticas que eram
atraídas pelo local, localizada no terceiro lago. Fonte: CARDOZO, 1983. Acervo do Instituto
Butantan/Núcleo de Documentação.

Figura 14. Mirante constrído próximo à área dos lagos. Fonte: CARDOZO, 1983. Acervo do Instituto
Butantan/Núcleo de Documentação.

28

Figura 15. Mudas plantadas com cerca de proteção próximo aos lagos. Fonte: CARDOZO, 1983. Acervo
do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

Em algumas dessas praças e áreas gramadas na região dos lagos ficavam
expostos grandes equipamentos antigos de laboratório ou de suporte às atividades do
Instituto (Figura 15), estes que eram apresentados ao público visitante como os
equipamentos que marcaram época nos primeiros passos da Instituição, com cada
equipamento portando uma pequena placa de identificação (CARDOZO, 1983). Nestas
mesmas áreas, Cardozo (1983) afirma que toda a flora fora preservada, assim como
todos os vestígios que restavam da infraestrutura do Instituto nas suas primeiras
décadas de existência, que passaram a receber identificação, assim como os
equipamentos expostos, compondo uma espécie de Museu a céu aberto (Figura 16).

29

Figura 16. Antigos equipamentos de laboratório de apoio para produção de vacinas, soros e
quimioterápicos, devidamente identificados, instalados próximo a região dos lagos. Fonte:
CARDOZO, 1983. Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

Figura 17. Antiga instalação do Instituto Butantan que foi identificada em praças especialmente
constrídas para expor equipamentos e infraestruturas antigas da instituição. Fonte: CARDOZO,
1983. Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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Anterior à inauguração e construção do Parque, já há indícios de preocupação
com a flora local durante a gestão de Cardozo. No Relatório Anual de 1982, Rosa
Pavone Pimont, recém-nomeada diretora da Divisão de Extensão Cultural – está que,
segundo a mesma, passou 10 anos sem uma direção – afirma que a pedido de
Cardozo, estabeleceu-se uma parceria com o Instituto de Botânica para realizar o
levantamento do patrimônio botânico do Instituto, com o objetivo de que a área verde
do Instituto possa transforma-se paulatinamente em área de lazer cultural, e, uma vez
identificadas as espécies, colocadas placas com nomes científicos, nomes populares e
origem das árvores e arbustos, a fim de contribuir para essa transformação (PIMONT,
1982)
Junto à nova área ocupada também são descritos por Cardozo (1983) uma área
de quatro hectares com obras de terraplanagem onde foram realizadas sondagens
(Figura 18) localizada próximo dos lagos. Esta área é indicada como a aguardar o início
de obras que devem iniciar dentro do prazo de 60 dias a construção de modernas obras
já devidamente aprovadas, para a produção de soros, onde se inclui cocheiras
enfermarias, laboratórios de inoculação e sangria para uma capacidade de 300 cavalos
soroprodutores, com o objetivo de aumentar de 200 mil para 400 mil o número de
ampolas de soros produzidos anualmente (CARDOZO, 1983). Futuramente, na década
de 1990, este tipo de uso voltaria a ser cogitado.
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Figura 18. Área terrapalnada e com sondagens realizadas, aguardando inicio de obras previstas para o
mesmo ano de 1983. Fonte: CARDOZO, 1983. Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

Durante este período o público visitante, que era contabilizado como cerca de
300 mil anuais, pode observar dentro dos 40 hectares do Instituto, além das recentes
áreas construídas com lagos, outros animais de interesse científico do Instituto que
eram expostos
o visitante pode observar, serpentários, criações de macacos, caprinos e
ovinos, todos de interesse à investigação científica e à produção de Vacinas e
Soros, além de uma das mais completas bibliotecas do país e de dois Museus,
um de “Animais Peçonhentos e Saúde Pública”, e o outros denominado “Museu
Histórico”. (CARDOZO, 1983, p.153-152).

O local onde fora construído o “Centro de Primatologia” possui imagens
mostrando o antes e depois da área (Figura 19 e 20) que abrigava ao ar livre as
colônias de macacos-rhesus (Macaca mulata), utilizados como modelos experimentais
na produção e controle de vacinas virais, mas que originalmente fora construído com a
intenção de receberem macacos do gênero Cercopithecus, que seriam importados e
destinados a produção e controle de neurovirulência da vacina contra a Poliomielite.
Próximo a esta mesma área, localizava-se neste período uma área destinada a
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caprinos e ovinos (Figura 21) usados também na produção de vacinas e no campo da
imunologia (CARDOZO, 1981; CARDOZO, 1983).

Figura 19 e 20. Respectivamente, área antes da construção (primira figura), tomada por capim, e depois

da Construção do Centro de Primatologia (segunda figura). Durante este período os macacos de
experimentação tinham um solo gramado, no entanto a área era aberta, sem sombras ou poleiros
adequados e de fácil acesso ao público, o que facilitava a ocorrência de acidentes com os animais e
visitantes. Fonte: CARDOZO, 1983. Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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Figura 21. Ovinos e caprinos de uso em experimentação expostos aos visitantes.
Fonte: CARDOZO, 1983. Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

É importante evidenciar que, a área apresentada como “área de difícil utilização”
onde foram construídos os lagos e realizadas as obras de terraplanagem para o
recebimento de novos cavalos, relatados no Relatório de Cardozo (1983), possuem
imagens datadas como fevereiro de 1983, mesmo quando se referem a partes das
obras realizadas em 1981 (conforme rodapé da Figura 09 e 17 apresentada).
•

1990-1999

Reforma do Horto Oswaldo Cruz
Em 1992 o Horto Oswaldo Cruz foi reformado com apoio do Unibanco Ecologia.
Com a intenção de transformar o HOC em um lugar de visitação pública, um sistema de
trilhas foi resgatado de seu projeto original, foram plantadas mil mudas de árvores
doadas pela Prefeitura de São Paulo.
Há indícios de que ocorreram plantios compensatórios nesta área durante este
período além dos promovidos pelas reformas do Unibanco Ecologia, no entanto, são
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necessárias maiores pesquisas para se conhecer com mais espécies, quando e sob
quais circunstâncias foram realizados plantios na área.
O fim dos lagos
No início da década de 1990, ao final da gestão de Willy Beçak15, no Relatório
de gestão escrito em dezembro de 1990 são realizados pedidos de mais autonomia
para o Instituto, solicitando, por exemplo, um fundo de pesquisa desvinculado do
orçamento com a finalidade de constituir reserva técnica para atender necessidades
imprevisíveis advindas das atividades cientificas e tecnológicas desenvolvidas no
Instituto, assim como, para garantir o rápido atendimento das demandas da população
”tais como: controle de epidemias, de epizootias, de pragas na agricultura, de agressão
ao meio ambiente, de contaminação de água, alimentos, produtos terapêuticos, etc.”
(GOVERNO, 1990, p.24, grifo nosso).
Durante sua gestão Beçak promove a instituição da Fundação Butantan – FBu, e
prestes a sair, “apesar das opiniões contrárias do Secretário da Saúde, do Ministro da
Educação e do Ministro da Saúde” (IBAÑEZ & WEN, 2008, p.132), indica Isaías Raw16,
para ser o novo diretor do Butantan. Mais tarde Beçak declararia: “Acho que ele não foi
um bom Diretor para o Instituto Butantan, por vários problemas” (IBAÑEZ & WEN, 2008,
p.132).

15

Willy Beçak (1932) foi diretor entre 1983-1991. Doutor em Ciências Biológicas com foco em genética,
assumiu em sua vida acadêmica diversas frentes de pesquisa como Genética Humana e Médica,
Genética Animal, Citogenética, Biologia Molecular e Engenharia Genética. Nascido na França, membro
de diversas instituições científicas nacionais e internacionais, recebeu reconhecimentos do governo
francês com o título de Cavaleiro da Ordre des Palmes Académiques e condecoração da presidência da
república do Brasil de “Comendador da Ordem Nacional do Mérito Acadêmico”, entre outros títulos. Foi
professor no Institute for Advanced Learning in the Medical Sciences, na Califórnia e na Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e Faculdade de Medicina de Marília. Dentro do Instituto
Butantan foi presidente da Fundação Butantan, diretor dos institutos de pesquisa, Pesquisador nível VI,
tem um prêmio com seu nome no Instituto (Prêmio Willy Beçak aos jovens pesquisadores) e atualmente
como uma das lideranças científicas do Laboratório de Genética da instituição.
16
Isaías Raw (1927) foi diretor entre 1991 e 1997. Médico e bioquímico, realizou importantes trabalhos
de pesquisa na área de bioquímica, com destaque para o pioneirismo na investigação de enzimas do
metabolismo do Trypanosoma cruzi . É o criador do Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan, além
de idealizador do Museu Microbiológico. É professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, onde
aposentou-se, atualmente desenvolve trabalhos de pesquisa na área de vacinas e biofármacos do
Instituto Butantan.
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PARTE II

Na cidade de Marília, interior de São Paulo, existia, na praça em
frente à catedral, uma série de belíssimas árvores, algumas
seculares. Lembro-me de que uma delas era tão grossa que
necessitava de cinco homens, de braços abertos, para rodeá-la.
Um dia, anos setenta, cheguei em Marília e o que vi em frente à
catedral? Uma praça de cimento, cinza, feia, desértica, fria.
Perguntei assombrado a um professor da faculdade de letras que
me acompanhava.
– O que aconteceu?
– O prefeito mandou derrubar tudo, para resolver um problema
social!
– Como?
– As arvores faziam muita sombra. E aqui, de noite, reuniam-se
marginais, drogados, prostitutas e vagabundos. Para evitar isso, o
prefeito mandou derrubar as árvores. Assim, não têm sombras
nem esconderijos.
– E os marginais? Acabaram?
– Não, mudaram de lugar. Continuam marginais.
Como se a devastação de um patrimônio da natureza resolvesse
problemas sociais
Manifesto Verde, Vagabundos e Drogados à Sombra.

– Ignácio de Loyola Brandão, 1998.
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Adequações ambientais do Instituto Butantan
Na gestão seguinte, pertencente a Isaias Raw, são estabelecidas propostas de
metas de prioridades para os anos 1995-2000, com recomendações para cada Divisão
ou Área do Instituto. Dentro das recomendações da diretoria como metas principais
estão, “limitar o acesso à área de reserva florestal, para sua preservação”
(RELATÓRIO, 1994, p. 32) na sessão denominada de “Área Física”. Outra
recomendação relacionada às áreas verdes do IBu feita por Isaias Raw é para a
Divisão de Extensão Cultural, já dirigida por Henrique Moisés Canter 17, propondo
dentro da sessão “Atividades Culturais”:
a. recuperar o patrimônio histórico
b. atualizar o Museu didático
c. ampliar a exposição no Museu histórico
d. recuperar a área ajardinada
e. reflorestar a área dos “lagos”
f. instalar ponto de atendimento de estudantes e
turistas
g. ampliar o Centro de Convivência Infantil
(RELATÓRIO, 1994, p.34, grifo nosso)

Esta meta está relacionada ao fim dos quatro lagos construídos no Instituto
Butantan durante a década de 1980, e o início de um processo de adequações
ambientais. Considerando a longa duração deste processo, foi motivada uma
cronologia em formado de linha do tempo que pode ser encontrada ao final deste
trabalho (Anexo 04).

17

Henrique Moisés Canter ( 1927) foi diretor do Museu Biológico entre 1971 e 1983 e da Divisão Cultural
entre 1983 e 2010, onde recebeu em 1990 o prêmio José Reis, de Divulgação Científica-InstitucionalMenção Honrosa/CNPq. É Biólogo, Educador e Divulgador na área de Saúde Pública, participou da
criação do Museu de Rua do Instituto Butantan, da instalação do Museu Histórico, da recuperação de
prédios históricos da instituição, presidiu a Comissão Editorial do periódico Memórias do Instituto
Butantan (1983-1993) e foi coordenador do Grupo de Trabalho Educação em Ofidismo do Ministério da
Saúde (1986-1990) e do setor de Educação e Comunicação Social na Semana Internacional de Ofidismo,
em 1987, em Brasília. Em 2001 recebeu como homenagem a Medalha Butantan do Governo do Estado
de São Paulo, e em 2007 e 2010, pelo Instituto Butantan, onde continua atuante, respectivamente por
relevante contribuição e por anos de dedicação.
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A gestão de Raw e o meio ambiente
Tudo se inicia em 23 de novembro de 1993 com a chegada do Auto de Infração
Ambiental – AIA nº 031549 expedido pelo Departamento Estadual de Proteção de
Recursos Naturais – DEPRN de responsabilidade da Polícia Florestal e de Mananciais
em subordinação à Secretaria do Meio Ambiente – SMA, suspendendo os serviços de
aterramento dos lagos. Estas obras que desfazem os lagos não são documentadas ou
relatadas nos relatórios de gestão de Isaías Raw, assim como não houve solicitação de
licenças durante a década de 1980 às autoridades ambientais e históricas competentes
(no caso, DEPRN e CONDEPHAAT) para construí-los, durante a década de 1990
também não houve para desconstruí-los.
Raw relata no primeiro ofício enviado ao DEPRN (OF. TBD-219/93) em 22 de
dezembro de 1993, com a intenção de solicitar o cancelamento do AIA recebido a
quase um mês atrás, os motivos que levaram o Instituto Butantan a aterrarem os lagos
construídos. O diretor explica que a lagoa é o foco de atração de problemas para o
Instituto, “tem sido motivo de constantes invasões, por pessoas da redondeza,
principalmente moradores da favela, instalada na proximidade da Cidade Universitária,
que vem se banhar sem atentarem para os perigos que ela representa”, se referindo
aos moradores da comunidade São Remo18, onde ainda, segundo Raw, duas pessoas
não identificadas nos documentos, vieram a óbito por nadarem nos lagos, ele afirma
que “em passado próximo já ocorreram dois óbitos em suas águas”.
Outro argumento apontado por Raw é o fator de segurança geral da instituição,
alegando a ocorrência de depredações do patrimônio, que o mesmo alega ser cometido
por “invasores” que após utilizarem os lagos se deslocam em grupos para a área
central do Instituto, onde ficam localizadas as áreas de visitação pública, laboratórios e
estacionamento de veículos, atribuindo a estes grupos a ocorrência de aumento de

18

Comunidade São Remo se originou entre as décadas de 1960 e 1970, quando diversos trabalhadores
migraram do Nordeste brasileiro com suas famílias para trabalhar na construção da Universidade de São
Paulo. Após a construção das faculdades, os trabalhadores permaneceram nos alojamentos criados pela
empresa que administrava as obras, a comunidade conta com mais de 2 mil casas onde vivem cerca de
6 mil pessoas (GIRO, 2018).
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“furtos de materiais de laboratório, de carros e de objetos dos turistas e de grupos de
crianças que frequentam diariamente esta instituição”.
Raw não detalha qual a diferença entre “visitantes” e “invasores”, mas percebese que estes últimos são visitantes indesejáveis aos olhos do diretor que julga
inconveniente e incômoda a presença desses em grupos pelas áreas públicas do
Parque, lhes atribuindo os furtos e as depredações. Quanto às depredações, é
importante ressaltar que há relatos destes mesmos problemas desde a década de 1940
quando os moradores da cidade de São Paulo passaram a utilizar a área verde do
Instituto como uma área de cultura e lazer, o que foi promovido e apoiado pelo próprio
instituto posteriormente com a criação do Parque e de mais Museus, se tornando o
importante centro de saúde, difusão científica e cultura que é hoje.
Por último, o diretor alega questões de saúde pública, “a lagoa encontra-se em
área propícia à proliferação de mosquitos causadores da dengue, já identificados”. E
finaliza afirmando que “o aterro, trata-se da primeira providência à efetivação do
reflorestamento da área”, que segundo Raw, seria realizado em parceria com o Instituto
Florestal e com a Prefeitura do Município de São Paulo no programa “1 milhão de
árvores”19.
As aves e o entulho
Uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo de 18 de janeiro de 1994 afirma que
os moradores vizinhos, entidades ambientalistas e especialistas em pássaros protestam
contra o aterramento dos quatro lagos que existem atrás do prédio da administração do
Instituto.
Os primeiros protestos contra o aterramento foram feitos pelo Centro de
Estudos Ornitológicos, entidade especializada no estudo de pássaros. A
entidade procurou a Ordem dos Advogados do Brasil afirmando que o fim dos
lagos prejudica pássaros raros (AMARAL, 1994, grifo nosso).
19

1 milhão de árvores foi um programa do então prefeito Paulo Maluf que visava plantar 1 milhão de
eucaliptos, que seriam doados pela empresa da família do prefeito, a Eucatex-, para serem plantados na
cidade de São Paulo. O plantio desses eucaliptos foi barrado graças a protestos de grupos de
ambientalistas, paisagistas e engenheiros agrônomos. O programa teve prosseguimento sem o plantio de
Eucaliptos, foram plantadas 500 mil árvores, mas apenas 274 mil vingaram (AGOSTINHO, 1996).
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Atualmente são realizadas mensalmente o monitoramento de aves através do
Observatório de Aves do Instituto Butantan – OA-IBu onde mais de 160 espécies de
aves, dentre elas residentes e migratórias, já foram identificadas usando a área da
instituição. Sabendo-se que locais com água em abundância são atrativas para aves e
que estas são sensíveis às mudanças ambientais em variadas escalas espaciais,
acredita-se que o número de espécies de aves e sua biodiversidade deveriam ser ainda
maiores com a presença dos lagos durante este período, o que justifica os primeiros
protestos serem liderados por ornitólogos.
A reportagem afirma que os lagos começaram a ser aterrados em novembro de
1993, e traz a seguinte declaração de Raw, “ ‘Nós pretendíamos colocar uma camada
de terra fértil sobre os entulhos para refazer a vegetação do local, mas a obra foi
embargada e nós paramos’ diz Isaias Raw”. A declaração de Raw, e a imagem trazida
pela reportagem (Figura 22) contrastam e se referem ao tipo de sedimento utilizado no
aterramento dos lagos, sendo estes “entulhos” como resíduos de construção civil.

Figura 22. Imagem destacada na reportagem da Folha de S.Paulo se referindo ao aterramento dos lagos
com a utilização de entulho. Fonte: foto de Adriana Zebrauskas/Folha de São Paulo. Acervo Instituto
Butantan/Núcleo de Documentação.
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A reportagem traz ainda uma segunda declaração de Raw sobre o aterramento,
“Raw atribui as críticas ao aterramento aos ‘ecoburros’: ‘Os lagos não eram naturais,
foram criados artificialmente. Nós só queremos deixar o ecossistema como eram em
1982’“. Não há registros neste período sobre um ecossistema com a presença de
resíduos de construção civil ou qualquer outro tipo como substrato para plantio.
Ao finalizar, a reportagem afirma que Carlos Alberto Zarattini 20, identificado
como economista e morador do entorno, organiza os protestos dos moradores contra o
aterramento, trazendo a declaração de Zarattini: “‘A área era muito utilizada para lazer’”.
Conforme veremos adiante, Zarattini aparecerá novamente em outras ações
relacionadas ao aterramento dos lagos.
A Segunda Notificação e o Termo de Acordo
Passados mais de 60 dias desde o recebimento do Auto de Infração Ambiental
(nº 031549) um novo é expedido em 09 de fevereiro de 1994 (AIA nº 031523) sob a
descrição da infração “Por suprimir com aterro efetuando serviços de terraplanagem de
vegetação de capoeira em Área de Preservação Permanente no interior do Instituto
Butantã, infringindo o Art. 2º Letra “B” da lei 4771/65 em área correspondente a 0,90
há”, sob multa de CR$ 378.955,00, substituindo o Auto de Infração Ambiental anterior.
Em 30 de junho de 1994, em atendimento a solicitação do DEPRN, o diretor da
Divisão de Extensão Cultural, Canter é indicado pelo Instituto Butantan para representalo oficialmente nos assuntos referentes à área dos lagos.
Em 31 de agosto de 1994 um Termo de Acordo (com base no protocolo nº
008/94) é fechado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo – MPESP e o
Instituto Butantan, que descreve o dano ambiental como “aterramento parcial de três
pequenos lagos artificiais existentes na área identificada no item 1, acima, com
assoreamento e possível supressão de curso d’água ali existente”.

20

Carlos Alberto Rolim Zarattini (1959) é Economista formado pela USP com especialidade em
Engenharia de Transportes e político brasileiro, atuante desde 1982. Exerceu cargos em nível municipal,
estadual e federal, passando por três partidos diferentes.
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Neste termo o Instituto se compromete em realizar a recomposição do curso
d’água conforme o seu original, com a consequente eliminação dos lagos artificiais,
recompor o relevo original para restaurar a declividade e o relevo em função de
favorecer a microbacia hidrográfica original, recompor as áreas de preservação
permanente ao redor dos efluentes do córrego Pirajussara, eliminar as gramíneas
existentes no local, realizar a manutenção do bosque de eucaliptos já existentes na
área, e realizar o enriquecimento florestal do restante da área através de
reflorestamento, utilizando espécies típicas de formação de Mata Atlântica, com
distribuição aleatória das mudas em blocos de 9 m², com cada bloco contendo espécies
de diferentes classes sucessionais, na proporção de 2 pioneiras, 1 secundária inicial, 1
secundária tardia e 2 clímax, e mudas de mudas de mais elevada dimensões de altura
e diâmetro de colo, bem como com sistema radicular bem desenvolvido, considerando
os casos de competição com os eucaliptos já existentes, admitindo-se a possibilidade
de raleamento do bosque de eucaliptos a fim de se favorecer as novas mudas nativas.
De forma a realizar todos esses eventos em um plano de recuperação específico
seguindo os critérios do DEPRN e CONDEPHAAT, devendo apresentar este projeto
dentro do prazo de 60 dias, sob pena de multa, e se comprometendo a não intervir mais
na área sem as devidas licenças.
Por meio do ofício expedido em 19 de outubro de 1995 (Of. GP 1779/95-P. Cond.
32.554/95) o CONDEPHAAT solicita ao Instituto que o material depositado ao fim da
Rua Adolfo Lutz, presente dentro do Instituto, seja retirado. Ao responder (Of. TBD
25/96 de 8 de março de 1996) o Instituto informa ao CONDEPHAAT que não se trata
apenas de retirada de "lixo" depositado no local, anexando demais documentos para
esclarecer. Após reunião, na mesma semana, em 8 de agosto de 1996, CONDEPHAAT
aprova o projeto de RAD da área dos lagos.
O Projeto de Recuperação de Área Degradada – RAD
Apesar das diversas obras de impacto ambiental terem sido realizadas no
Instituto, o mesmo alega não possuir em seu quadro de servidores pessoal qualificado
para elaboração do projeto de Recuperação da Área Degradada – RAD, de forma a
solicitar (OF.TBD-165/94 de 25 de outubro de 1994) o auxílio técnico do Departamento
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de Projetos da Paisagem – DPP da Secretaria do Meio Ambiente, solicitando a
prorrogação do prazo de entrega do projeto por mais 60 dias.
O DPP realizou visitas ao IBu para avaliar a área e realizar o projeto de RAD
(Anexo 05) que foi encaminhado ao Instituto em 28 de dezembro de 1994. Nele foram
concluídas que, as deposições de entulho às margens dos lagos formaram aterros cujo
entaludamento acentuado comprometeu o sistema de drenagem das águas pluviais e
subterrâneas que ali afloram, além de descaracterizar de modo significativo o relevo da
área, devendo ainda ser considerado que, o material depositado (entulho) é
considerado de difícil tratamento como solo para desenvolvimento da cobertura vegetal.
Desta maneira,
“a intenção de aterrar os lagos, para solucionar o problema/perigo que
representam os garotos que invadem a área para nadar nos lagos, agravou o
problema na medida em que o aterro, formando entaludamento acentuado,
diminuiu a extensão do espelho d’água de um dos lagos, e, pelo volume de
água que se mantém represado, propiciou o aumento de sua profundida.”
(DPP, 1994, p.4, grifo nosso).

O DPP afirma que voltar a área degradada as características originais anteriores
a construção dos lagos seria uma obra de difícil execução e de alto valor orçamentário
para a capacidade de investimentos do IBu. O órgão analisa a vocação da área e as
condições e intenções que levaram a decisão de aterramento dos lagos pelo Instituto,
de forma a propor a inserção da área em um conjunto paisagístico que atuaria como um
instrumento de reurbanização do campus, de forma a vislumbrar alternativas de
recuperação ambiental condizentes com a vocação da área ao considerar o seu
conjunto, unindo-o a uma proposta de equacionamento da acessibilidade dos diferentes
públicos do Instituto Butantan, aos diferentes setores.
Assim, considerando as diversas atividades desenvolvidas, como: “pesquisa e
desenvolvimento de conhecimento à produção de medicamentos; educação ambiental
e sanitária à recreação e lazer de fim-de-semana” (DPP, 1994, p.5), o DPP sugere uma
setorização da área do Instituto, de modo a situar os ambientes e as edificações
conforme os níveis de acessibilidade desejável dos diferentes públicos que o utilizam,
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ou seja, identificando através de comunicação visual os espaços e suas atividades
desenvolvidas, sinalizando os acessos possíveis em relação aos públicos específicos
de cada atividade, interpondo barreiras físicas através de tratamento paisagístico
(cortina de vegetação, cercamentos, etc.), permitindo caracterizar estes espaços ao seu
público classificado, e por consequência, adequando o sistema de circulação de
veículos e de pedestres, permitindo a demarcação do espaço dos setores, segundo a
pertinência recomendável de acessibilidade de cada público alvo, estabelecendo a
espacialização do patrimônio arquitetônico e urbanístico do Instituto Butantan, de modo
a subsidiar um plano diretor para o campus.
Considerando a indefinição quanto ao uso e ocupação da área por parte do
Instituto Butantan, o DPP usa como base para as diretrizes do projeto
- o pequeno vale encaixado entre a área reflorestada do Instituto e a encosta
arborizada que divisa com a Cidade Universitária;
- o fio d’água no interior do vale, secionado por quatro barragens;
- a vegetação de mata secundária que protege a nascente do fio d’água; os
caminhos existentes no lugar (DPP, 1994, p.6).

perfazendo uma área de aproximadamente 10,5 hectares, onde são propostos três
tipos de paisagismo: Jardim do Alto Curso (aproximadamente 4.000 m²), com a
formação de “jardim naturalista” com a função de área de transição entre a mata
secundária e a área de várzea com árvores nativas e forração própria de várzea; Jardim
do Médio Curso (aproximadamente 3.500 m² e 7.000 m²), com ervas e heras arranjadas
em canteiros compondo um mosaico na vegetação; Jardim do Baixo Curso
(aproximadamente 3.500 m²), onde o curso d’água é represado próximo aos limites da
Cidade Universitária e tem seu escoamento por canalização subterrânea em direção ao
Rio Pinheiros, onde espécies típicas de brejo deve enriquecer esta área, e espécies
arbóreas para enriquecer a área lindeira à Cidade Universitária que possui
predominância de Sibipirunas (Caesalpinia pluviosa).
Ainda, o DPP declara
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Em que pese o estado de abandono em que se encontra a área – depósito de
entulho, esgotamento sanitário clandestino, susceptibilidade a invasão, etc. –
trata-se de lugar cuja beleza cênica ainda é possível vislumbrar,
observando-se a morfologia da micro-bacia e seu posicionamento em relação à
planície do Rio Pinheiros. (DPP, 1994, p.6, grifo nosso).

Início das obras e Seção de Obtenção de Plasmas Hiperimunes
O Instituto estabelece junto ao DPP e DEPRN (TBD-Of. 048/95 de 17 de abril de
1995) um cronograma de execução e sugere a data de início das obras para 04 de
dezembro de 1995, considerando a necessidade de adquirir equipamentos para os
serviços de terraplanagem, o orçamento e a possibilidade de conseguirem apoio e
patrocínio para o projeto ambiental, e em virtude do regime pluviométrico do período,
considerando melhores condições para plantio e semeadura.
Chegada à data de início das obras, Raw ao responder a solicitação de
informações sobre o andamento das obras (Of. 1235/95-4-PJMAC solicita informações
dentro do prazo de 15 dias), esclarece ao MPESP através de um fax (Fac-Simíle de 13
de dezembro de 1995) como está o andamento destas, relatando a compra de
equipamentos e de mão de obra com recursos próprios, esclarecendo que necessitará
de maiores prazos para execução do cronograma devido as dificuldades orçamentarias
e a quantidade de chuvas do período, que foi escolhido pelo próprio. Informa que junto
a Fundação Herbert Levi submeteu ao Ministério da Cultura o projeto "Rumo aos cem
anos do Butantan" que foi aprovado e receberá financiamento da Lei Rouanet. O
mesmo relata também que, “a área e suas proximidades ocupadas por vegetação não
nativa, têm sido sistematicamente invadida por elementos estranhos e indesejáveis”
(1995, p.1) o que o faz repensar o uso desta área e seu tipo de ocupação, expondo a
seguir a ideia de instalar cavalos soroprodutores na área, declarando:
Assim sendo, e também aliado a outros interesses, o Instituto Butantan está
planejando ocupar parte dessa área, reinstalando nela os cavalos destinados à
produção de soros (Seção de Obtenção de Plasmas Hiperimunes), no que já
obteve anuência

da

Prefeitura Municipal.

Essa Seção ocupará

local

desarborizado, sem vegetação nativa, não havendo ainda, riscos de poluição de
nascentes (1995, p.1).
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Apesar de Raw afirmar ao Procurador da Justiça do MPESP que já contava com
a anuência da Prefeitura Municipal, o Centro de Controle de Zoonoses – CCZ da
Prefeitura de São Paulo (Of. 187/CCZ.G/96) aprovou a remoção de 400 cavalos da
Fazenda São Joaquim para serem destinados à nova área do Instituto, em 08 de
janeiro de 1996, e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente – SVMA (Of. 27/SVMA-G/96)
respondeu à Raw, em 9 de janeiro de 1996, que não há nada a declarar contra a
transferência dos cavalos, desconhecendo a aprovação do CCZ que ocorreu no dia
anterior, e por consequência, sugerindo que o Instituto entre em contato com CCZ,
órgão responsável por este tipo de regularização.
Para notificar os moradores do entorno sobre a nova instalação da Seção
Hiperimune, em 12 de julho de 1996, o diretor Isaías Raw encaminha uma carta (Of.
TBD-090/96) (Anexo 06) aos condôminos da Rua Corinto. O diretor informa a
transferência de 400 cavalos (300 para a nova área do Instituto e 100 para o Ministério
do Exército), justificando razões orçamentárias, explicando que os cavalos serão
transferidos em lotes de 50 animais, sendo a área onde ficarão cercadas por árvores de
crescimento rápido, como por exemplo, eucaliptos.
Ainda na carta, Raw informa que os dejetos dos animais serão retirados
diariamente para evitar a presença de moscas. Ademais, o diretor volta a mencionar o
uso da área dos lagos por “grupos de marginais” atrelando-os agora ao “uso de drogas”
bem como, a agressões, furtos e depredações, alegando que nos períodos de seca
“estes marginais provocam fogo na mata” (RAW, 1996). Ao finalizar, Raw se
disponibiliza para atender, nos próximos trinta dias, os interessados a conhecer o
projeto e a área que receberá os cavalos.
O projeto de RAD
Em 20 de março de 1996, Canter, como representante do IBu, junto a Naomi
Enoki e Celso Caricati, respectivamente Assistente Técnica da Direção e Médico
Veterinário Responsável pela nova Seção de Hiperimunes do Instituto, e demais
representantes do DEPRN e DPP compareceram a uma reunião realizada nas
dependências do Instituto Butantan (prédio da Diretoria Técnica), com o objetivo de
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estabelecer um acordo com a SMA após as autuações (AIA nº 031549 e AIA nº
031523) e entrevista realizada com o Secretário (Secretário da SMA). Nesta reunião
chegaram à conclusão de que as obras até então realizadas na área não correspondem
ao previsto no projeto de RAD aprovado, afirmando que em grande parte por falta de
competência dos funcionários do Instituto Butantan responsáveis pela execução dos
trabalhos, citando em seguida os exemplos, depósitos irregulares de entulho e
inclinação de encostas. Ficando estabelecido em reunião o compromisso de retirar
“sucata”, interromper o fluxo de caminhões, construir um muro junto aos edifícios (não
especifica qual), iniciar, se possível, o plantio em áreas que não apresentem problemas,
recebendo apoio técnico de engenheiros agrônomos da SMA, e regularizar a área de
produção onde se pretende implantar a nova seção de recebimento dos equinos da
área de hiperimunes, procurando parcerias para patrocinar a área.
No mês subsequente, em abril de 1996 o MPESP volta a solicitar informações
sobre o andamento das obras (OF. 426/96-4-PJMAC) que é respondido novamente via
fax por Raw (Fac-Símile de 9 de abril de 1996), justificando novamente o atraso das
obras devido as chuvas. No entanto, em setembro do mesmo ano, o MPESP solicita
informações novamente, mas, desta vez, o Instituto não responde a solicitação (ao
menos não foi localizada documentação no Acervo do NDOC), o que teve como
consequência uma nova visita ao local por técnicos do DEPRN, o que resultou, em 10
de outubro, na emissão de mais dois novos Autos de Infração Ambiental (AIA nº 37549
com multa de CR$ 171,47 por supressão de vegetação de capoeira sem licença
ambiental em área de 0,3 ha, e AIA nº 37550 com multa de CR$ 1.717,03 por
supressão de vegetação de várzea e capoeira considerada de Preservação
Permanente correspondente a 5 ha).
Novamente, o Instituto Butantan entra em contato com o DEPRN citando todo o
andamento do processo, iniciando pelo recebimento do primeiro AIA que solicitou
cancelamento, passando pelo Termo de Acordo firmado com MPESP até a aprovação
do projeto de RAD, informando que prestou contas sobre o andamento das obras em
13/12/95 informando sobre a intenção da instalação da nova Seção, como forma de
comprovar que o IBu “desde meados de 1996 tem tentado honrar seu compromisso”
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(Of. TBD 127/96 de 5 de novembro de 1996), solicitando, mais uma vez, a
reconsideração das multas ao órgão.
Todas estas tentativas se tornam ínfimas quando se constata que as verdadeiras
medidas tomadas não passam de erros sucessivos, levando o Instituto Butantan ao não
cumprimento das obras conforme previstas e, estas realizadas, sendo constatadas
como não relacionadas ao projeto de Recuperação de Área Degradada da antiga área
dos lagos.
Está é uma das últimas ações de Isaías Raw, relacionadas ao processo de
adequações ambientais do IBu, respondendo como diretor do Instituto. Em 26 de março
de 1997 Hisako Gondo Higashi é empossada como nova diretora. Raw se torna diretor
da Fundação Butantan.
Licenciamento da Seção de Obtenção de Plasmas Hiperimunes
A Coordenadoria de Proteção de Recursos Naturais – CPRN emite um ofício
(OF. CPRN 024/97) em 28 de fevereiro de 1997, respondendo ao pedido de
posicionado sobre licenciamento ambiental de instalação da Seção Hiperimune. O
CPRN esclarece que “a área referente à sua solicitação foi recentemente objeto de
deposição de resíduos resultantes de descarte de materiais utilizados da indústria da
construção civil (entulho) e de outros resíduos”, e esclarece que a coordenação não
dispõem de “técnicos especializados em hidráulica para assessorá-los no que diz
respeito à necessária elaboração de um projeto de drenagem superficial”, sugerindo
que o IBu entre em contato com o Centro Tecnológico de Hidráulica – CTH do
Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica – DAEE, que possui laboratório na
própria Cidade Universitária.
No que diz respeito ao licenciamento, o CPRN declara que não é necessário e
enfatiza que apesar disso, do ponto de vista sanitário haverá impactos a serem
considerados:
No tocante ao licenciamento ambiental, esta coordenadoria é responsável pelo
licenciamento de atividades que envolvam a remoção de vegetação, a
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intervenção em Áreas de Preservação Permanente, ou ainda que contemplem
um elevado potencial de impactos ambientais. Como a Unidade de Plasmas
Hiperimunes não se enquadra nestas categorias, informamos que a licença
ambiental não se aplica a esta atividade, contudo é muito importante assinalar
que do ponto de vista sanitário, as atividades da Unidade irão representar um
acréscimo na carga orgânica das águas fluviais, bem como irão produzir
resíduos e dejetos que deverão ser adequadamente tratados e/ou dispostos
(1997, p.1).

A repercussão da vinda dos equinos
Em 6 de março de 1997 Canter e Celso Caricati, este último engenheiro do
Instituto, comparecem como representantes da instituição em reunião no DEPRN,
localizado na Rua Nicolau Gagliardi, n° 401, 3º Andar, conforme Ficha de Anotações
Internas do IBu. Nesta reunião alguns esclarecimentos sobre as obras são prestados,
onde os representantes do IBu afirmam que a falta de acompanhamento e de recursos
técnicos especializados resultou na execução inadequada do projeto de RAD aprovado,
manifestando a vontade de prosseguir adequadamente com as obras que agora
deveriam promover, de maneira correta, a instalação da Seção de Obtenção de
Plasmas Hiperimunes, de modo a não acarretar em maiores problemas de natureza
ambiental. Em 15 de abril, Canter solicita (Of. TBDC 05/97) autorização do MPESP com
ciência do DEPRN para remover o entulho superficial da área degradada.
Desta forma, as obras passam a se centralizar na instalação da nova Seção
onde os equinos ocuparão, fazendo com que o Instituto recupere o folego das obras.
Contudo, não são os únicos a se sentirem motivados, moradores do entorno também
recuperam o folego de suas manifestações, utilizando mídias de pequeno e maior
alcance para noticiar suas insatisfações com a vinda dos equinos, o uso das áreas
verdes e para fazerem denúncias.
Em reportagem publicada no jornal O Butantã de 23 de abril de 1997, a
manchete de sua capa carrega o título "Crime ecológico no Butantã" (Figura 23) escrito
por Zarattini, que na chamada da reportagem afirma, que “Sexta-feira, dia 18 de abril a
direção do instituto iniciou o corte de árvores na área, mas com a pronta intervenção da
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população a ABRA embargou a derrubada. O Instituto será multado” (1997, capa).
Nesta reportagem Zarattini cita a carta de Isaías Raw enviada aos condôminos,
destacando que a promessa de recuperação da área degrada, recompondo o relevo
original do solo e do curso d’água para em seguida reflorestar a área, não fora
cumprido, fotografando e divulgando as imagens da situação atual (Figura 24),
afirmando que “A vegetação foi destruída, existe entulho por todos os lados. Nas áreas
de mata são cada vez maiores os clarões provocados por desmatamentos e os
depósitos de lixo dos biotérios” (1997, p.3).

Figura 23. Capa do jornal O Butantã de 23 de abril de 1997. Fonte: ZARATTINI, 1997. Acervo do Instituto
Butantan/Núcleo de Documentação.
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Figura 24. Imagens da área dos lagos divulgadas por Zarattini na coluna de sua
autoria no jornal O Butantã de 23 de abril de 1997. Fonte: ZARATTINI, 1997. Acervo
do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

Este “lixo” citados por Zarattini não é documentado oficialmente em nenhum
momento pelo IBu, mas, antes de ter conhecimento sobre esta reportagem, ao
conversar com funcionários contemporâneos a este período turbulento, eles citavam o
uso da área verde degrada como depósito de lixo do Instituto, sendo, de fato,
encontrado até os dias atuais, após fortes chuvas, alguns objetos que aparentam ser de
uso em laboratório (Figura 25).
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Figura 25. Vidraria encontrada na Trilha da Floresta durante as atividades de
Observação de Aves realizadas no Avistar Brasil 2018 no Instituto Butantan.

Ainda, na mesma reportagem, Zarattini afirma que os moradores estão perdendo
área de lazer, com a proibição de circular pela USP aos fins de semana, e com a
ameaça da perda do Parque Villa-Lobos para os antigos donos da área. Chama a
população para se manifestarem a favor da criação de um Parque no Butantan, visando
preservar a área, recuperar a mata e os lagos. Terminando a reportagem com a
seguinte chamada: “Veja a foto antiga e pense o quanto estamos perdendo!”.
Isaías Raw, mesmo não respondendo mais como diretor do IBu, respondeu
diretamente a Zarattini (Fac-Símile de 25 de abril de 1997) solicitando a publicação de
sua nota com devido destaque a fim de exercer o direito de resposta, evitando outras
providências legais. Isaías alega que durante a criação dos lagos as águas
subterrâneas recolhidas eram águas contaminadas com esgoto, o que tornou o lago
“eutrófico, constituindo-se numa cultura de bactérias” e foco de mosquitos
transmissores de dengue e febre amarela. Apesar desta afirmação, em nenhum
momento do processo é afirmado que as águas subterrâneas estavam contaminadas,
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sendo mencionada apenas a presença de esgoto clandestino durante a visita técnica do
DPP. O mesmo afirma que “marginais, que atacavam os visitantes do Instituto,
tomavam banho nos lagos sem roupa”, sendo está última informação nova dentre as
ações dos visitantes indesejados. Ainda, o ex-diretor indica que os lagos se esvaziaram
naturalmente após as barreiras serem abertas, ocultando os trabalhos de drenagem
que realizaram nos lagos e os informaram ao MPESP em 11 de dezembro de 1995.
Raw continua a trazer novidades nesta nota quando afirma que na área dos
lagos que será reflorestada “o instituto pretende investigar nestas florestas
medicamentos para tuberculose e câncer”. O que não condiz com o projeto de RAD que
foi aprovado e que o Instituto deveria seguir, já que até então a área não possuía uma
finalidade específica.
Continuando, Raw afirma que realmente foram realizados cortes de árvores para
abertura de uma nova estrada, e que estas se concentram na quantidade de “10
eucaliptos, metade já mortos”. Informando que o Instituto já realizou o plantio de mil
novas árvores e cerca de mais 100 eucaliptos serão plantados envolta dos piquetes
onde ficarão os cavalos.
Raw tenta responder em sua nota cada questão levantada por Zarattini, menos a
questão do “lixo do biotério”. Ao finalizar, o ex-diretor enaltece a sua área de
conhecimento e empenho, a área de biotecnologia do Instituto, e enfatiza
O interesse egoísta de alguns moradores em prédios próximos ao Instituto que
já usufruem da retirada de marginais, e mosquitos e das 1.000 novas árvores,
não devem superpor-se aos interesses da população beneficiada com os
progressos do Instituto como o lançamento da vacina contra hepatite B que em
1998 permitirá vacinar todos os recém nascidos. Os filhos destes moradores
receberão DPT (Tétano, Difteria, Coqueluche), hepatite B, BCG, não precisarão
temer raiva, botulismo e até se receberem um transplante, soro anti-rejeição do
Instituto. Não é demais esperar desta população diferenciada a defesa do
Instituto (RAW, 1997, p.2, grifo do autor).

A nota de Raw fora divulgada na integra no jornal O Butantã de 08 de maio de
1997, nele, o Instituto volta a ser manchete, como “Crime ecológico no Butantan (II)”
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(Figura 26) com a chamada da reportagem afirmando que a reportagem anterior teve
grande repercussão e convidando o leitor a ler o direito de resposta de Isaías Raw
(Anexo 07).

Figura 26. Capa do jornal O Butantã de 8 de maio de 1997. Fonte: ZARATTINI, 1997.
Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

Zarattini aproveita a mesma edição do jornal para corrigir o erro de seu título,
explicando que a grafia correta da primeira reportagem seria “Butantan”, se referindo ao
Instituto Butantan, e não “Butantã”, como se refere ao bairro, – conforme veremos, este
erro será recorrente em outros jornais – e para destacar que representantes da Ordem
dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo – OAB/SP entraria com providências
jurídicas junto MPESP para impedir, segundo ele, a destruição de uma das poucas
áreas de lazer da região, e informa que o Deputado Estadual Pedro Dallari encaminhou
à direção do Instituto um questionário solicitando esclarecimentos sobre as razões das
medidas tomadas.
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Durante este período, a USP que se mantinha fechada aos finais de semana
impedindo a circulação de visitantes que utilizavam a área verde, noticia em seu jornal
(Jornal da USP de 9 a 15 de junho de 1997) (Anexo 08) a seguinte notícia “Butantã terá
mais um parque em setembro” trazendo no subtítulo “A partir do segundo semestre
deste ano os moradores do bairro do Butantã não terão mais motivos para se queixar
da falta de área verde, pois contarão com mais um parque a ser construído em área
cedida pela USP”.
A matéria escrita por Rodolfo Mengel (1997) informa que a área de “50 alqueires
paulistas” será doada para a construção de um parque que será construído pela
Secretaria do Verde e Meio Ambiente com projeto já pronto do escritório do falecido
paisagista Burle Marx. A área em questão era utilizada ainda durante a década de 1990
como lixão. Por coincidência, enquanto o IBu tenta dar fim aos lagos, a USP inclui em
seu projeto de parque a criação de um grande lago artificial: “Aproveitando as
nascentes existentes ao lado Norte da área será formado um grande lago em direção à
avenida Corifeu de Azevedo Marques.” (MENGEL, 1997, p.3).
A reportagem traz declarações do secretário da SVMA do período, Werner
Zalauf, que afirma que o bairro do Butantã não é carente em termos de área verde.
“Incluindo os parques Alfredo Volpi, Previdência, Raposo Tavares, Luís Carlos Prestes
e as praças, canteiros e áreas ajardinadas, a região possui hoje um índice de 5,4
metros quadrados de área verde por habitante” (MENGEL, 1997, p.3). Mais tarde, a
nova diretora usaria estas informações para justificar a não fundação de um Parque
Estadual na área do Instituto Butantan.
O parque citado na reportagem nunca foi construído.
As notícias sobre o Instituto
Por meio de um Termo de Deliberação, junto a nova diretoria, Canter se
apresenta novamente como representante do IBu ao MPESP no “caso dos lagos”, e
dentro de um prazo de 30 dias tem de apresentar por escrito as medidas que devem
ser tomadas dali a frente sem deixar de considerar o Termo de Acordo firmado na
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gestão anterior, e é convidado pelo promotor de justiça do meio ambiente do MPESP
(Of. nº 1431/97-4-PSMAC-Protocolo nº 008/94) para uma reunião, onde comparece
junto a Caricati para tratar das pendências, principalmente as relacionadas a instalação
da nova Seção de Hiperimunes.
Enquanto o IBu promove a instalação da Seção, os jornais continuam a noticiar
as novas pretensões da instituição. O jornal O Estado de S. Paulo publicou em 27 de
julho de 1997 na seção “Polêmica” escrita por Cristiane Segatto (1997, p.A30) a notícia
com o título “Butantã transfere cavalos para sede de São Paulo”, com o subtítulo
“Mudanças de 350 animais para área urbana visa a reduzir custos, mas vizinhos
reclamam”, acompanhando a notícia está uma foto de uma senhora no alto da sacada
de seu apartamento que dá vistas ao Instituto Butantan (Figura 27).

Figura 27. Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo publicado em 27 de julho de 1997. Fonte:
SEGATTO, 1997. Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

Como ex-diretor do IBu e atual diretor da FBu, Isaías Raw continua a ser citado
nos jornais e a dar declarações, Segatto (1997) afirma que “O polêmico Raw foi

56

substituído na direção do Butantã por Hisako Gondo Higashi, mas continua falando
como principal responsável pela instituição”.
A reportagem fala sobre a vinda dos equinos, seguida de declarações de Raw.
“Estão roubando metade da ração ou deixando-a pelo chão”, contesta Raw ao declarar
sobre os prejuízos do IBu ao manter os cavalos na Fazenda São Joaquim, alegando
que “não conseguimos controlar quanto os cavalos comem a 45 quilômetros de
distância da fazenda e o governo não tem capacidade de administrar uma atividade de
que não é fundamental”. Mas, a reportagem também traz a contestação dos moradores
dos condomínios de classe média construídos a cerca de um quilômetro da instituição,
que continuam a se queixar da perda “de uma das poucas áreas verdes da cidade” e
sobre a desagradável ideia de cruzar com caminhões de transporte de ração e fezes:
“Esses argumentos não convencem os críticos. Diariamente, cada
cavalo urina entre 3 e 10 litros e defeca de 15 a 25 quilos. Ou seja:
5.250 quilos de fezes (na melhor das hipóteses) ficarão
acumuladas a cada 24 horas na sede do instituto” (SEGATTO,
1997, p.A30).
Segundo a reportagem, Raw rebate: “Não vou admitir que os vizinhos pensem
que o instituto é o jardim da casa deles. Alguns continuam cutucando a onça, mas a
onça sabe o que faz”. Por fim, a reportagem fala sobre a possibilidade da OAB entrar
com ação para barrar a chegada dos cavalos, alegando o estresse dos animais e o
incômodo dos moradores.
A próxima notícia também seria veiculada pelo jornal O Estado de S. Paulo na
sessão “Seu Bairro”, onde moradores dos bairros são procurados para falar sobre os
problemas de sua região. Como esperado, as novidades do Instituto Butantan entram
na lista de reclamações:
Essas foram as queixas recolhidas pela equipe de reportagem do Seu Bairro,
que nesta terça-feira esteve na Praça Monte Castelo. No dia, um grupo de
moradores das ruas próximas do Instituto Butantã entregou um abaixo-assinado
contra a transferência de 350 cavalos da Fazenda São Joaquim para a sede da
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instituição. Das 174 reclamações, 131 delas – o que representa 75,3% do total
– estavam relacionadas a mudança dos animais (JUNQUEIRA, 1997 p.2).

Higashi exerce seu direito de resposta em nome do Instituto Butantan e
esclarece que a área onde os quinos ficarão possui 3 alqueires e já era uma clareira,
não havendo desmatamento, e finaliza pedindo o voto de confiança e apoio da
população (Anexo 09).
A Rede A de Jornais de Bairro, mesma rede que publica o jornal O Butantã, onde
Zarattini escreve, traz como notícia “Trezentos cavalos de São Roque serão
transferidos para o Butantã” na sessão “Reclamação” de 07 de setembro de 1997
(Figura 28). Nela, os vizinhos afirmam que “para abrigar os cavalos foram desmatados
12 mil metros quadrados”, o que é contestado pelo presidente da FBu, Isaias Raw, que
novamente faz declarações: “... Há dois anos plantei mil árvores e ninguém noticiou”.
Os moradores afirmam na reportagem que entregarão um abaixo-assinado contra a
transferência dos cavalos ao governador Mário Covas, e novamente declaram
preocupação quanto ao mau cheiro e a atração de urubus para a área, com uma das
moradoras alegando que “o Instituto é que vai transformar o bairro em um curral”. Em
contrapartida, Isaias declara para a reportagem, “Deveria dizer que não vou vacinar os
filhos dos que reclamam, mas não posso”. Ainda, ao se defender, ele questiona o
interesse dos moradores sobre o Instituto, “hoje, há no Butantan, um milhão de
camundongos que possibilitam a produção de vacinas e ninguém sabe ou quer saber
da importância do Instituto”, e completa se referindo à transferência dos cavalos “na
fazenda, cada cavalo consome dez quilos de ração por dia, quando a média é cinco,
isto está comprometendo as nossas verbas”.
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Figura 28. Reportagem da Rede A de Jornais de Bairro publicada em 07 de setembro de 1997. Fonte:
REDE, 1997. Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

Ao finalizar, a reportagem afirma que segundo o sanitarista e ex-funcionário do
IBu, Rodrigo de Almeida, a transferência dos cavalos será realizada durante a noite, e
moradores não descartam a possibilidade de barrarem fisicamente a entrada dos
caminhões com os animais. Raw relembra que os moradores foram informados sobre o
projeto por cartas, relembrando a primeira carta redigida por ele aos moradores em 23
de maio de 1996.
O Butantã jornal, escrito por Zarattini continua a publicar. Desta vez com a
reportagem “Como era verde meu Instituto Butantan”, de 12 de setembro de 1997, o
economista traz na reportagem uma antiga foto da área verde do Instituto ainda com os
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lagos em destaque (Figura 29), e uma pequena foto relacionada aos cavalos da
Fazenda São Joaquim (Figura 30):

Figura 29. Reportagem do jornal O Butantã publicada em 12 de setembro de 1997. Fonte: ZARATTINI,
1997. Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

Figura 30. Destaque da foto da reportagem do jornal O Butantã publicada em 12 de setembro de 1997.
Fonte: ZARATTINI, 1997. Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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A pequena reportagem traz diversas informações, em resumo: afirma que os
moradores da região enviaram ao Governador Mário Covas um abaixo-assinado com
mais de 900 assinaturas se manifestando contra a transferência dos equinos; os
moradores prometem de alguma forma impedir a entrada dos cavalos marcada para o
dia 16 de setembro; uma comissão representando o movimento se reuniu com a
direção (Hisako, Canter e Rosalvo Guidolim, assessor técnico do IBu), que explicaram
os cavalos se encontram quase que abandonados em uma área muito grande na
Fazenda São Joaquim localizada em São Roque, alegando também, que a qualidade
do plasma pode ser alterada com o transporte dificultando a produção das vacinas, e
por fim, que a área do IBu se encontra abandonada, permitindo que “marginais” se
escondam; os diretores afirmam que quanto a limpeza tudo será realizado diariamente
e rigorosamente.
Em contrapartida os moradores argumentam que: se existe abandono na
Fazenda e falta de cuidados com a área do IBu isso deveria ser resolvido através de
uma melhor gestão, com vigilância eficiente e cercamentos nas devidas áreas; quanto
ao transporte do plasma, não acreditam que as conquistas tecnológicas alcançadas não
garanta a qualidade do produto entre a distância da Fazenda e IBu; e quanto a limpeza,
nada parece garantido aos moradores, considerando a quantidade de esterco
produzido ser em toneladas; por fim, os moradores apelam para o fato de área do IBu
ser tombada pelo CONDEPHAAT.
A reportagem é encerrada por Zarattini com a seguinte frase: “Afinal, todos tem a
esperança de que a área verde do Instituto Butantan sirva ao povo e não aos cavalos”.
Na edição da semana seguinte, o IBu volta a ser notícia, publicado pela Rede A
de Jornais de Bairro – mesma rede de publicação do jornal O Butantã de Zarattini. A
notícia leva o título “Vizinhos denunciam irregularidades no instituto” com subtítulo “Eles
são contra transferência dos cavalos e afirmam que animais recebem maus-tratos”. A
reportagem traz uma imagem da reunião entre representantes dos moradores e do IBu
(Figura 31) citada na reportagem anterior de Zarattini, e atribui a foto da Fazenda
localizada em São Roque à autoria de Rodrigo de Almeida Souza, identificado como exfuncionário do Butantan. “Segundo ele, as fotos comprovam os maus-tratos com os
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animais. Algumas dessas fotos mostram cavalos doentes sendo comidos vivos por
urubus”.

Figura 31. Destaque da imagem trazida pela reportagem da Rede A de Jornais de
Bairro publicada na edição de 13-19 de setembro de 1997. Fonte: GOULART, 1997.
Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

Guidolim afirma para a reportagem que foram investidos R$ 390 mil na criação
das instalações para os cavalos, que se encontra em fase final, faltando apenas cercar
a área de confinamento e plantar novas mudas de eucalipto.
Enquanto isso, com financiamento de R$ 1,2 milhão do Banco Real, a USP
reinaugura a Praça do Relógio em 17 de setembro 1997 (Anexo 10). Com um
paisagismo que representam seis ecossistemas vegetais, que recebeu apoio técnico da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU e do Instituto de Biociências – IB-USP,
que projetaram a cobertura paisagística da área de 176 mil m², a área contou com 840
mudas de árvores ornamentais, 7.160 mudas de árvores dos ecossistemas e 1.850
mudas de arbustos, cobrindo uma área de 73.520 m² de grama e 10.166 m² de
arbustos ornamentais. Para conseguir as mudas a USP se associou ao Ibama, SVMA,
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Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e Companhia Energética do Estado de São
Paulo – CESP (SANTOS, 1997).
Esta reportagem se encontra no Acervo com partes grifadas, incluindo-se o
nome da CESP, acredita-se que esta reportagem pode ter inspirado a diretora Higashi a
procurar por doações de mudas com a empresa colaboradora da USP.
Esclarecimentos à população
Um questionário de três páginas com perguntas e respostas foi localizado no
Acervo, sendo o nome do Deputado Pedro Dallari citado ao final, mencionando o
partido político ao qual pertencia – o Deputado não fazia parte do partido eleito do
período. O questionário é identificado como provável autoria de Canter para Higashi,
com observações e anexos a fim de esclarecer algumas questões, deixando a cabo da
diretora as respostas cabíveis (Anexo 11).
Neste documento constam novas informações sobre as variáveis que levaram a
decisão de aterramento dos lagos, como a falta de funcionários para cumprir com as
demandas de jardinagem que levaram ao crescimento dos capins durante os períodos
propícios as chuvas, assim como o uso da área verde por moradores do entorno como
“bota-fora” clandestino, e o encontro de “uma pequena plantação de Cannabis sativa
(maconha)” na região. É informado ainda que o “entulho de superfície, de péssimo
aspecto“ está sendo removido, e acredita que o mesmo não causou impacto ambiental
algum. Ao fim, as informações publicadas em 23/04/97 por Zarattini são identificadas
como “inúmeras informações falsas, o que motivou uma resposta de Isaías (via fax)
antes de viajar”.
De fato, em 27 de setembro de 1997, através de Diário Oficial (nº 184 – Seção –
Poder Legislativo) um Requerimento de Informação nº 3.510 foi publicado (Anexo 12),
onde a Assembleia Legislativa solicita à Secretaria da Saúde esclarecimentos sob a
justificativa de “responder à população que nos questiona sobre a veracidade dessas
informações, que foram veiculadas pela imprensa de nosso Estado”, conforme
divulgado na reportagem de 8/05/1997 de Zarattini.
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Higashi utiliza as informações prestadas por Canter e somando as justificativas
para a implantação da nova Seção, – dentre elas o fato de o Jóquei Club de São Paulo
e a Cavalaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo possuírem centenas de cavalos
em plena metrópole sem problemas –, e as últimas novidades do processo, envia, em
10 de outubro de 1997, para a Coordenação dos Institutos de Pesquisa – CIP uma
resposta para que publiquem através do Gabinete do Secretário de Saúde em
atendimento ao Requerimento da Assembleia Legislativa (Anexo 13).
As novidades de Higashi eram o novo projeto de RAD fechado com o DEPRN
(Processo SMA nº 72432/94 – Informação Técnica 277/97 de 29 de setembro de 1997)
(Anexo 14). Neste novo projeto a “Área A” é identificada como a área que receberá os
piquetes e os equinos, sendo esta uma área com solo exposto, é recomendada a
construção de calhas, canaletas para escoamento das águas pluviais, adensamento
vegetal em camaleões21, revegetação do solo exposto com gramíneas e/ou
leguminosas. “Área B” identificada como área tomada por taboas, é recomendada a
retirada do restante dos entulhos que ainda estão na área, e a estabilização dos taludes
que contém como material de base entulhos de natureza diversa, ressaltando-se que
foram observas fendas neste local, indicando a grande fragilidade dos taludes
existentes, devendo-se adotar as mesmas medidas da “Área A”. E finalmente, “Área C”,
identificadas como as áreas restantes que não se encontram em estado crítico, mas
que não dispensam medidas de conservação, devendo adotar as medidas
recomendadas para as outras duas áreas, com ênfase na cobertura vegetal.
A cobertura vegetal indicada no projeto do DPRN é composta por duas etapas:
primeiro deve-se executar a cobertura imediata do solo por gramíneas e/ou
leguminosas em todas as áreas com solo exposto a fim de proteger o solo do impacto
do período de chuvas, e concomitantemente, o plantio de essências nativas por toda a
área, com exceção da área dos piquetes onde devem ser plantadas de forma
espaçada, marcadas com estacas, adubadas e coroadas, de forma que não sejam
abafadas pelas gramíneas/leguminosas plantadas. Foi estabelecido o prazo de 6

21

Adensamento vegetal em camaleões são indicados para plantios em terrenos úmidos, são compostos
por montículos de terra onde são plantadas as mudas, impedindo a asfixia do sistema de raízes.
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meses como suficiente para que o Instituto Butantan, ao se empenhar, consiga adotar
todas as medidas recomendadas no projeto, sendo estendido pelo MPESP (Termo de
Deliberação de 30 de setembro de 1997) para um prazo de um ano para total
implantação das medidas da área C, ocasião em que toda a área do Instituto Butantan
deverá estar regularizada. Ou seja, para cumprir com o novo projeto firmado, até 30 de
setembro de 1998 o IBu deve ter recuperado toda sua área degradada.
Outra novidade foi o auxílio técnico prestado pela Diretoria de Meio Ambiente da
CESP em relação às medidas de regeneração e ao fornecimento de mudas, que na
realidade, havia sido feito contato muito recentemente (há apenas 10 dias, conforme
ofício TBDC/OF/25/97 de 1 de outubro de 1997), de forma que ainda não havia nada
consolidado.
CESP e Construtora Independência
Canter afirma em ofício destinado à diretora Higashi (TBDC-Ofício-26/97) (Anexo
15), em 5 de novembro de 1997, que mantêm “contato com promessas de colaboração
da CESP”. Neste mesmo ofício, Canter informa à diretora que solicitou indicações ao
Assessor Técnico do DEPRN sobre uma empresa especializada para realizar as
intervenções necessárias para se cumprir o novo projeto, indicando “o nome da
Construtora Independência Ltda., que dedica-se a Terraplenagem e infraestrutura,
atividades coincidentes com nossos interesses e que está nos apresentando
proposta/orçamento de serviços”. Canter relembra a diretora do tempo em que este
processo corre, “visando a solução dessa situação que como exposto, vem desde
1994”.
A CESP realizou visita técnica as áreas do IBu em 13 de novembro de 1997,
emitindo um relatório técnico em 24 de novembro de 1997, onde afirma que naquele
momento a área encontrava-se parcialmente vegetada com pontos (chamados também
de manchões no relatório) de solo ainda alterado em razão da deposição de resíduos
de demolições (entulhos) – contrariando as constatações de Canter quanto ao impacto
deste tipo de resíduo no solo. Apesar disso, a Companhia declara que há boas
perspectivas de recuperação da área, que é de aproximadamente 1,2 ha, onde é
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previsto o plantio de 3 mil mudas. Ainda, a CESP propõe um cronograma e manual de
plantio (Anexo 16), que prevê todos os passos, desde a preparação do terreno, sua
adubação, plantio, replantio e cuidados posteriores.
A Construtora Independência Ltda foi contratada e iniciou as obras previstas
conforme último projeto firmado. Inicialmente seu orçamento era de R$ 77.870,00, mas
conforme anotações houve uma baixa para R$ 45.070,00, onde o pagamento com um
pouco mais de 5% de desconto garantiu ao Instituto o valor total de R$ 42 mil.
Em 30 de dezembro de 1997 a CESP através de ofício (CT/M/6300/97) (Anexo
17) informa Canter que as 3 mil mudas de essências florestais nativas, que deverão ser
retiradas como doação no Viveiro de Paraibuna da CESP, estão à disposição do
Instituto Butantan. A Nota Fiscal nº 101198 (Anexo 18) comprova a retirada em 26 de
janeiro de 1998 de 1.800 mudas arbóreas pioneiras e 1.200 mudas arbóreas não
pioneiras no valor total de R$ 1.140,00 que ao final da nota leva como observação
“Doação de Mudas autorizadas pelo Ofício CT/M/6300/97” com natureza de operação
também identificada como doação.
O cancelamento da transferência dos cavalos
A Rede A de Jornais de Bairro noticia através do jornal do bairro do Butantã de
11 a 17 de outubro de 1997 (Figura 32) uma pequena chamada a esquerda da capa
com o título “Transferência dos cavalos é suspensa”, informando na chamada que a
transferência de 350 cavalos para o Instituto Butantan fora suspensa pela Secretaria da
Saúde no dia 7 de outubro do mesmo ano. Informa ainda que o investimento no projeto
chegou a cerca de R$ 400 mil, e que o Instituto não quer comentar o assunto.
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Figura 32. Capa do jornal da REDE A de Jornais de Bairro da edição de 11 a 17 de outubro de 1997 com
chamada para matéria relacionada ao Instituto Butantan à esquerda, e matéria chamada colada
horizontalmente sobre a capa. Fonte: REDE, 1997. Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de
Documentação.

Segundo o jornal, a decisão da transferência foi tomada no final da tarde do dia 7
de outubro. No dia seguinte Isaias Raw se reuniu com o Secretário da Saúde, José da
Silva Guedes, para tentar convencê-lo da importância do projeto, mas não obteve
sucesso, e consequentemente ninguém no Instituto Butantan fala sobre o assunto.
Raw, Higashi, Guidolim e Caricati não retornaram as ligações realizadas pela
reportagem do Rede A durante três dias. Canter, apontado como único funcionário da
diretoria encontrado durante o horário de expediente foi o único que lhes atendeu e
confirmou a informação sobre a suspensão da transferência, mas disse que não
dispunha de outras informações (PRAÇA, 1997).
A reportagem afirma ainda que foi Zarattini – agora identificado como
representante da comissão de moradores e suplente de vereador – quem recebeu a
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informação diretamente da assessoria do Secretário de Saúde, e provavelmente,
repassou a informação ao jornal local, que confirmou a informação diretamente no
Instituto.
A última ação de Zarattini registrada no Acervo, foi a tentativa, por meios
jurídicos (Of. 292/98-3º de 4 de fevereiro de 1998 ref. Processo 1041/97), de retirar os
poderes da Direção Geral do Instituto Butantan de transferir os cavalos da Fazenda São
Joaquim de São Roque para a área da instituição em São Paulo, justificando ser
usuário do Parque do Instituto e que têm observado a ocorrência de vários danos
ambientais causados devido a preparação da transferência. O juiz nega a Ação de
Mandado de Segurança solicitada por Zarattini, justifica que ele como vizinho ao
Instituto age por interesse próprio, informando que mandato de segurança não é o meio
de frear a ação, indicando ao mesmo que entre com Ação Popular.
Parque Estadual do Instituto Butantan
Antes das últimas notícias sobre o cancelamento da transferência dos equinos
do Instituto Butantan, em uma medida mais desesperada de conservar a área verde do
Instituto, o Deputado Luiz Carlos da Silva envia à SMA o Projeto de Lei n° 734/97
publicado em 14 de novembro de 1987 (Anexo 19), de sua autoria, que propõem a
criação do “Parque Estadual do Instituto Butantan” com a finalidade de assegurar a
proteção integral da fauna e flora existente.
O deputado coloca como principal objetivo da proposta a racionalização do “uso
de uma das últimas áreas verdes urbanas ainda existentes na Cidade de São Paulo”,
com a intenção de que um órgão competente fiscalize e autorize as intervenções que
sejam feitas nos 27 alqueires que o compõem, proibindo, em um primeiro momento, o
corte de árvores, aterramentos de lagos e a transferência de cavalos. Cita também, o
uso da área pela comunidade científica:
Espera-se assim estar ajudando a preservar uma flora e fauna significativas;
que tentam sobreviver dentro desta megalópoles. Fauna que vem sendo
estudada pela comunidade científica, como é o caso da Profª Elisabeth Hofling,
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que publicou, recentemente, o livro “Aves no Campus”, pela Editora Bio
Ciências – SP, 2° Edição, 1998 (SILVA, 1997, PL n° 734/97).

Em 27 e janeiro de 1998 o Secretário do Meio Ambiente, Fabio Feldmann,
responde de forma contrária a criação do Parque Estadual (Anexo 20), declarando-a
inconveniente e desnecessária.
Inconveniente porque implicará num duplo comando e dupla gestão na mesma
área. Uma, do Instituto Butantã, unidade de pesquisa da Secretaria da saúde e
outra, desta Secretaria. Desnecessária porque, para preservar a flora lá
existente bastaria que o Governo do Estado a declarasse de preservação
permanente, nos termos do disposto no artigo 3° do Código Florestal (Lei nº
4771/65) (FELDMANN, 1998, Ofício SMA 0143/98).

Feldmann após seu parecer encaminha à CIP para ciência e manifestações, está
que encaminha ao IBu em 2 de março de 1998, recebendo resposta do IBu em 17 de
março de 1998, com Higashi utilizando as informações anteriormente veiculados pelo
Jornal da USP (Anexo 21), ao afirmar que o bairro Butantã está suprido de áreas
verdes e mencionando os parques e áreas verdes que o Bairro do Butantã possui. A
diretora informa que a área verde está sendo recuperada e que a Construtora
Independência

está

realizando

trabalhos

de

estabilização

dos

taludes

e

desassoreamento dos antigos lagos, enquanto o IBu realiza o plantio das mudas
doadas e assessoradas pela CESP.
Encerramento do processo de adequações ambientais do Instituto Butantan
Em um rascunho com texto direcionado ao MPESP encontrado no Acervo
(Anexo 22), o IBu informa que iniciou o plantio das mudas no dia subsequente a
retiradas delas, ou seja, em 27 de janeiro de 1998, dentre as mudas plantadas estão
“bracatinga, pitanga, pau d’alho, imbira de sapo, ipê branco, cabeludinha, sangra
d’água, maricá, unha de vaca, manacá da serra”, no entanto, alguns fatores adversos
acometeram o Instituto, dentre eles, índice pluviométrico acima do esperado,
acarretando na destruição de parte da proteção dos taludes, que já foram refeitos;
ataque de formigas cortadeiras; corte, por instrumento em vários pontos de cercas de
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proteção; e, o roubo e arranchamento de várias mudas recém plantadas, algumas das
quais abandonas próximo ao local de plantio.
Apesar dos problemas, o Instituto afirma que procedeu com a complementação
do serviço de recuperação já previsto, estando pronto para receber uma nova vistoria,
solicitando a visita de representantes do MPESP e DEPRN/SMA para avaliação crítica
dos serviços executados. Considerando-se que o prazo para cumprimento do novo
projeto firmado era até 30 de setembro de 1998, onde o IBu deveria apresentar sua
área antes degrada como recuperada, acredita-se que este rascunho encontrado no
Acervo deve referir-se a última vistoria do processo.
Os lagos do Instituto Butantan foram drenados e suas áreas foram terraplanadas
e revegetadas, parte pelas mudas plantadas em 1998 e parte pela regeneração natural.
A Seção de Obtenção de Plasmas Hiperimunes não se concretizou, atualmente a área
é identificada pelos funcionários como “fazendinha”.
Em 13 de abril de 1999 é emitido o Ofício nº 645/99-4-PJMAC – Pt. nº 008/94
(Anexo 23) pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do MPESP comunicando o
mais recente diretor do Instituto Butantan, Walter Colli22, sobre o arquivamento do
processo que versa sobre danos ambientais no Instituto Butantan, fechando um ciclo
que se iniciou em novembro de 1993, e se encerrou apenas após cinco anos e cinco
meses, em abril de 1999.

22

Walter Colli (1939) foi diretor durante o ano de 1999.Médico e Bioquímico pela USP, atuou em
pesquisas relacionadas a interação entre Trypanossoma cruzi e a célula hospedeira. Publicou mais de
100 trabalhos na literatura especializada, sendo laureado em 2014 com o Prêmio Álvaro Alberto, maior
prêmio de ciência e tecnologia do país.
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PARTE III

Perguntei à terra,
ao mar, à profundeza
e, entre os animais, às criaturas que rastejam.
Perguntei aos ventos que sopram

e aos seres que o mar encerra.
Perguntei aos céus, ao sol, à lua e às estrelas
e a todas as criaturas à volta da minha carne:
Minha pergunta era o olhar que eu lhes lançava.
Sua resposta era a sua beleza.
Confissões.

– Santo Agostinho, s.d.
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•

1999-2015

Os cortes e plantios de eucalipto: um impacto ambiental a parte
Em 16 de setembro de 1995 há o registro de uma Ata de Reunião em que esteve
presente Walter Colli (diretor do período), Celso Caricati (médico veterinário), Lazara
Aparecida de Campos (diretora administrativa), Naomi Enoki (assistente técnica da
direção) e Hisako Gondo Higashi (agora como, diretora da Divisão de Desenvolvimento
Tecnológico e Produção). A reunião em como pauta uma denúncia de cortes de árvores
no IBu. Nela os reunidos chegam a chegam a mencionar cortes e podas nos anos de
1997/98/99, mas chegam à conclusão de que não houve cortes de eucaliptos, mas sim,
o plantio de 3.500 mudas de eucalipto, mencionando a retirada de mudas no viveiro da
CESP e Manequinho Lopes.
Em 22 de setembro de 1995 é datado um Termo de Reunião (PT 119/97) onde
comparecem Walter Colli, Luiz Antônio de Souza (MPESP), Eduardo C. da Fonseca
(administrador regional do IBU) e Ilmar Martins de Souza (administrador de parques do
DEPAVE). Em reunião Colli alega que não ouve o noticiado corte de 250 eucaliptos,
afirmando que os pedidos de corte e poda são encaminhados ao CONDEPHAAT para
serem autorizados devido ao tombamento da área. Fonseca afirma a poda de 20
árvores e corte de outra autorizada pela regional. Souza afirma que outras árvores
foram suprimidas, mas que não pode dizer quais espécies e nem quantidades, mas
indica que uma imagem (aerofotogramétrico) poderia mostrar a diferença da vegetação,
que no período, foi vistoriado por Vera G.B. Nunes. Desta forma, o DEPAVE fica
encarregado de levantar as imagens de 1993 a 1996 para tentar confirmar a existência
de 250 eucaliptos, assim como tentar levantar o depoimento de Nunes. Fica acordado
que se caso seja verificado e comprovado a supressão de 250 eucaliptos, deverá se
verificar junto à legislação vigente se o plantio de 3.500 eucaliptos e espécies nativas,
considerando que caso realmente tenha acontecido o plantio, se este foi suficiente
como meio de compensação. Em 24 de setembro de 1999 Colli encaminha cópia do
Termo de Reunião aos integrantes da reunião anterior para ciência.
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Não foram encontrados mais registros sobre esta acusação, sendo este um
processo a parte, que provavelmente, deriva dos cortes de eucaliptos realizados na
área que receberia a Seção de Hiperimunes, porém, para maiores conclusões são
necessárias maiores pesquisas sobre o desenrolar desta acusação de impacto
ambiental.
Estimulando o uso das áreas verdes junto a iniciativas dos Museus
Em 2001 o Museu de Rua é atualizado. Originalmente instalado em 1981, o
Museu de Rua localizado ao ar livre na alameda principal que atravessa o Parque do
Instituto Butantan possui 21 painéis com fotografias e textos em português e inglês, que
descrevem a trajetória histórica da instituição, as pesquisas desenvolvidas, vacinas e
fármacos, além de informações sobre atividades educativas (SÁPIRAS, 2007).
Em fevereiro de 2002 é inaugurado o Museu de Microbiologia, uma iniciativa de
Isaías Raw. O Museu aproveita a estrutura de um antigo refeitório já existente no
Instituto Butantan,
Em 2005 foram instalados cinco painéis descritivos do histórico e das atuais
finalidades do Horto Oswaldo Cruz, que neste período servia como base para o Núcleo
de Educação Ambiental “Terra Firme”, desenvolvido pelo Museu Biológico. Em 2006 é
inaugurado o “Centro de Educação Ambiental” que passou a funcionar na Casa do
Horto, um anexo do Museu Biológico localizado no Horto Oswaldo Cruz, onde grupos
escolares realizam atividades voltadas à conscientização ambiental – incluindo
atividades nas áreas verdes do HOC –, acompanhadas por monitores.
Gerência de Meio Ambiente
O relatório de 2011-2014 escritos durante a gestão de Jorge Kalil23, mostram que
apenas em 2012 foi criada a Gerência de Meio Ambiente – GMA, ligada à Divisão de
23

Jorge Elias Kalil Filho, diretor entre 2011 e 2017, único diretor a presidir ao mesmo tempo a Fundação
Butantan e o Instituto Butantan. Médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com mestrado
em Imunogenética e Imunopatologia e doutorado em Biologia Humana, ambos pela Universidade de
Paris VII. É professor na Faculdade de Medicina da USP e Diretor do Laboratório de Imunologia do
Instituto do Coração.
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Engenharia e Arquitetura, no entanto, a criação desta área nada tem a ver com
preocupações conservacionistas de suas áreas verdes. A GMA foi criada devido a área
de imunobiológicos, a fim de se assegurar o desenvolvimento da pesquisa e produção
de imunobiológicos em conformidade com as normas legais ambientais, de forma que
se criou um plano de Gestão Ambiental para o IBu. Para isso, foi estabelecido um
sistema integrado de gestão ambiental para fins de obtenção de licenças e certificados
da área, na esfera federal, estadual e municipal, assegurando que os procedimentos
implantados sejam de fato executados de forma a se cumprir a legislação ambiental
vigente. A área tem por uma de suas funções a promoção da capacitação dos
funcionários

através

de

treinamentos,

palestras

e

cursos,

estimulando

o

desenvolvimento sustentável no que tange as práticas de gerenciamento de resíduos,
área em que a GMA atua fortemente no Instituto Butantan.
Apesar de não ser o motivo de sua criação, a GMA também é responsável pelo
manejo arbóreo do Parque. O Relatório de gestão de 2011-2014 (KALIL, 2015, p.2021), indica que apenas em 2014 foram plantadas 699 árvores, 11 transplantadas e 79
podadas. Atualmente possui funcionários responsáveis por realizar o monitoramento do
estado fitossanitário das árvores do Instituto, considerando o histórico das áreas verdes
do Instituto, ter esta preocupação com a flora do Parque é um grande avanço.
Plano Diretor
Neste ano também é elaborado um novo Plano Diretor para o Instituto. O plano
comtempla um total de 709.140m², incluindo edifícios históricos, museus, laboratórios,
fábricas de vacinas, Paço das Artes e extensas áreas de vegetação, compostas por
plantas nativas e exóticas. O relatório do período traz alguns temas que foram
discutidos durante o planejamento, sendo um deles “a necessidade da região de
equipamentos

de

lazer

com

dimensões

significativas”

(KALIL,

2015,

p.33),

argumentando que o Instituto poderia oferecê-los por meio do manejo da extensa área
coberta por vegetação exótica e conservando as nativas. Após discussões, se iniciou a
elaboração do Plano Diretor, onde foram estabelecidas cinco grandes áreas:
Laboratórios, Produção, Administração, Museus e Parque, este último destinado ao
lazer do público visitante.
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Observatório de Aves do Instituto Butantan
Segundo relatório do período, a Divisão Cultural estava enfraquecida, voltando a
exercer a devida importância como ferramenta de divulgação do Instituto. Junto as
ferramentas de divulgação da ciência do Instituto, é planejado e fundado em 2014, por
uma iniciativa coordenada pelo Museu Biológico, o Observatório de Aves - Instituto
Butantan – OA-IBu, o primeiro observatório de aves brasileiro (Figura 33).

Figura 33. Identificação visual do Observatório de Aves Instituto Butantan.

Em 2015, o Instituto Butantan sedia pela primeira vez o AvistarBrasil – Encontro
Brasileiro de Observadores de Aves, reunindo um público de mais de 3.500 pessoas
que distribui entre as áreas verdes do parque para conhecer mais sobre biodiversidade
e ciência, sendo mais uma proposta para o uso das áreas verdes pelo público, que
neste ano apresentou um aumento de 19% graça a promoção de maiores atividades.
O Relatório Anual de 2015 (KALIL, 2015) relata a elaboração do projeto “Censo
de Árvores Urbanas” do Instituto Butantan realizado por meio do Programa de
Aprimoramento Profissional – PAP, que apesar de elaborado não contava à época com
verba para implantação. Também se estabeleceu um procedimento padrão para a
manutenção e manejo arbóreo do Instituto.
Atualmente
Atualmente a área de 750 mil m² do Instituto Butantan é constituída por
aproximadamente 60% de área verde preservada (Figura 34) (INSTITUTO, 2016). A
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antiga área onde houve a construção de lagos artificiais durante a década de 1980 e
seu posterior aterramento e drenagem durante a década de 1990, abriga uma parte da
área verde mais utilizada pelo Instituto Butantan para pesquisas e divulgação da ciência
e da biodiversidade in situ.

Figura 34. Área do Instituto Butantan com grande destaque para seu Parque. INSTITUTO, 2016.

Esta área conta com a Trilha da Floresta, uma trilha que originalmente compunha
um dos caminhos que circundavam os lagos, próximo à divisa entre IBu e USP. Ela foi
mantida devido à realização de manutenções em uma grande caixa d’água que
abastece parte do setor de produção de vacinas. Esta trilha é composta por uma
fitofisionomia reconhecida como Bosque Heterogêneo, com a presença de árvores
nativas e exóticas, muitas destas, por regeneração espontânea, onde, provavelmente,
foi facilitada devido à proximidade com a floresta remanescente de vegetação nativa
conservada na USP.
Esta área é utilizada para pesquisas sobre aves, borboletas, abelhas, mosquitos,
morcegos, entre outros, além da atividade “#vempassarinhar” que une contemplação da
natureza, observação de aves e divulgação da ciência.
A Casa do Horto localizada dentro do HOC, funciona como um anexo do Museu
Biológico. É um espaço ser utilizado pela equipe de educadores do Museu Biológico, e
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comporta

também

as

diversas

atividades

de

pesquisa

desenvolvidas

pelos

colaboradores do Museu Biológico, onde se inclui o Observatório de Aves. A área verde
é utilizada na divulgação científica com atividades que envolvem público escolar e
espontâneo, e a equipe do Museu Biológico, também utiliza a área para pesquisas
sobre os animais anteriormente citados, e ainda com, morcegos, marsupiais, macacos
e pequenos roedores.
O extenso gramado que forma o heliponto do Instituto Butantan é avidamente
utilizado pela população, que aos finais de semana comparecem com crianças e
usufruem da área para brincar e praticar esportes. Esta área também é utilizada em
eventos como o AvistarBrasil, que ocupa a área com atividades de divulgação da
ciência e da biodiversidade.
As alamedas possuem paisagismo com plantas ornamentais, no entanto, os
jardins possuem espécies (principalmente arbustivas) predominantemente exóticas, por
exemplo: clorofito (Chlorophytum comosum), grama-japonesa (Ophiopogon japonicus),
lambari (Tradescantia zebrina), azaléia (Rhododendron simsii), agapanto (Agapanthus
africanus), coroa-de-cristo (Euphorbia milii), piteira-do-caribe (Agave angustifolia var.
marginata), entre outras.
Estas alamedas são utilizadas para tours históricos em datas especiais
promovidos pelo Museu Histórico. Também é utilizado para atividades físicas de
visitantes que moram no entorno, e dos funcionários que contam com o auxílio de um
treinador físico contratado pela instituição. Além disso, também é utilizado em atividade
de divulgação científica, como o “vemborboletar”, onde grupos são levados para
conhecer as diversas espécies de borboletas que podem ser encontradas nessas
alamedas.
Apesar de existirem atividades de divulgação da ciência nas áreas verdes e trilha
do Instituto Butantan, estas ocorrem apenas em datas especiais, ou a cada dois meses,
de forma que, estas áreas poderiam ser mais utilizadas pela população em visitas
monitoradas, e principalmente, por grupos organizados, como escolares, terceira idade,
dentre outros, que possuam interesse em conhecer a biodiversidade destas áreas, as
histórias delas, saber sobre as pesquisas que nelas são realizadas, lhes conferindo um
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uso maior e mais frequente. Desta forma, acredita-se que a implementação de roteiros
específicos para aplicação nas áreas verdes do Instituto Butantan pode contribuir
também para a promoção da saúde pública, aproximando o visitante destas áreas,
promovendo caminhadas e contemplação da natureza, aliadas a divulgação científica,
atividades tão propícias às áreas verdes do Parque do Instituto Butantan.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, o Instituto Butantan ocupa uma área total de 27 hectares – com um
conjunto de edificações que ultrapassam 400 unidades. A instituição científica insere-se
em destacado cenário urbano, cuja densa vegetação constitui-se em característica
paisagem formada ao longo de sua peculiar trajetória aqui narrada. Nessas condições,
o acervo construído não pode dissociar-se do panorama vegetal que o envolve, criando
um verdadeiro Museu a céu aberto, onde diversas narrativas se complementam, suas
áreas verdes, suas edificações, seus personagens históricos, suas conquistas e seus
planos futuros, tudo converge para que o Instituto Butantan atraia cada vez mais
visitantes, cumprindo a função conferida por seu fundador e suas origens: a da
divulgação da ciência e da promoção da saúde pública.
Desta forma, espera-se que o levantamento histórico realizado sobre as áreas
verdes do Instituto Butantan auxilie na compreensão de suas mudanças, formações e
fitofisionomias, de modo que contribua na eliminação de dúvidas de visitantes que
venha a ocorrer durante as atividades de divulgação científicas já realizadas, e, esperase que este levantamento ajude a compor uma narrativa para roteiros de atividades
aplicáveis às áreas verdes e trilhas do Parque do Instituto Butantan.
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ANEXO A - Resposta da CETESB ao protocolo de solicitação nº 34059189848 aberto
em 07/06/2018 através do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC. Fonte: Acervo do
Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO B - Escritura de compra e venda da Fazenda Butantan, pertencente a Arnaldo
de Oliveira Barreto, ao Governo do Estado de São Paulo, representado por Luiz Arthur
Varella, com Nota registrada sob o nº 125 fls. 157, de 8 de novembro de 1899. Fonte:
Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO C - Doação de área do instituto Butantan à Mitra Arquidiocesana de São Paulo,
para construção da igreja Paróquia Nossa Senhora dos Pobres. Fonte: Acervo do
Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO D – Cronologia do processo de adequações ambientais do Instituto Butantan.
Fonte: Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO E - Projeto de Recuperação de Área Degradada – RAD proposto pelo
Departamento de Projetos da Paisagem – DPP da Secretaria do Meio Ambiente. Fonte:
Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO F - Of. TBD-090/96, carta enviada aos condôminos da Rua Corinto para
notificar os moradores do entorno sobre a nova instalação da Seção de Obtenção de
Plasmas Hiperimunes. Fonte: Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO G - Resposta do ex-diretor do Instituto Butantan Isaías Raw enviada por fax a
Carlos A.R. Zarattini, para divulgação no jornal O Butantã de 08 de maio de 1997, como
forma de exercer direito de resposta à manchete “Crime ecológico no Butantã”.
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ANEXO H - Reportagem veiculada pelo Jornal da USP, de 9 a 15 de junho de 1997,
sobre a criação de um novo parque no bairro do Butantã, construído em área cedida
pela Universidade de São Paulo. Fonte: Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de
Documentação.

118

1/1

119

ANEXO I - Resposta da diretora Hisako Gondo Higashi para o jornal O Estado de S.
Paulo, exercendo seu direito de resposta à reportagem veiculada na sessão “Seu
Bairro”, onde moradores fazem reclamações sobre o Bairro Butantã. Fonte: Acervo do
Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO J - Reportagem do Jornal da USP sobre reinauguração da Praça do Relógio
em 17 de setembro 1997. Fonte: Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de
Documentação.
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Anexo K - Provável documento redigido pelo Diretor da Divisão Cultural, Henrique
Moisé Canter, à diretora Hisako Gondo Higashi Higashi. É possível ver a assinatura de
Canter na última folha do documento que ganha nova numeração e trata de assuntos
da Biblioteca. Fonte: Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO L - Requerimento de Informação nº 3.510 solicitando à Secretaria da Saúde
esclarecimentos sobre notícias vinculadas ao nome do Instituto Butantan. Fonte: Acervo
do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO M - Resposta da diretora Hisako Gondo Higashi Higashi enviada a
Coordenação dos Institutos de Pesquisa – CIP em atendimento aos esclarecimentos
solicitados. Fonte: Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO N - Projeto de Recuperação de área Degradada – RAD elaborado pelo
Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais – DEPRN. Fonte: Acervo
do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO O - TBDC-Ofício-26/97, Henrique Moisés Canter informa contatos com a
Companhia Energética do Estado de São Paulo – CESP e Construtora Independência.
Fonte: Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO P – Relatório de Visita Técnica ao Instituto Butantan emitido pela Companhia
Energética do Estado de São Paulo – CESP. Fonte: Acervo do Instituto
Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO Q - Ofício CT/M/6300/97, emitido pela Companhia Energética do Estado de
São Paulo – CESP disponibilizando mudas para o Instituto Butantan. Fonte: Acervo do
Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO R - Nota Fiscal nº 101198 emitido pela Companhia Energética do Estado de
São Paulo – CESP comprovando retirada de mudas pelo Instituto Butantan. Fonte:
Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO S - Projeto de Lei n° 734/97 publicado em 14 de novembro de 1987, propõem a
criação do Parque Estadual do Instituto Butantan. Fonte: Acervo do Instituto
Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO T - Resposta do Secretário do Meio Ambiente, Fabio Feldmann, à proposta de
criação do Parque Estadual do Instituto Butantan. Fonte: Acervo do Instituto
Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO U - Resposta da diretora Hisako Gondo Higashi Higashi sobre proposta de
criação do Parque Estadual do Instituto Butantan. Fonte: Acervo do Instituto
Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO V - Rascunho com texto direcionado ao MPESP citando plantios e solicitando
vistoria da obra. Fonte: Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.
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ANEXO W - Ofício nº 645/99-4-PJMAC – Pt. nº 008/94 de 13 de abril de 1999 sobre
arquivamento do processo que versa sobre danos ambientais no Instituto Butantan.
Fonte: Acervo do Instituto Butantan/Núcleo de Documentação.

170

1/2

171

2/2

APÊNDICE B
PROPOSTA DE ROTEIRO PARA APLICAÇÃO
NAS ÁREAS VERDES DO PARQUE DO
INSTITUTO BUTANTAN

“Mudar o mundo é um trabalho que jamais termina. Nesse sentido,
é menos um trabalho e mais um estado de espírito: atento a como
as coisas são, disposto a dividir responsabilidade por elas, e
determinado a não tornar o desespero convincente, mas sim a
tornar a esperança uma possibilidade.”
– John-Paul Flintoff

Apresentação
Este roteiro é destinado aos educadores e pesquisadores do Museu Biológico
para aplicação nas áreas verdes do Parque do Instituto Butantan. É um guia teórico que
foi elaborado com base em experiências com trilhas e roteiros de educação ambiental e
divulgação científica em outros parques urbanos da cidade de São Paulo, bem como,
após a realização de pesquisas históricas sobre as áreas verdes desta instituição, e
pesquisas relacionadas aos benefícios para a saúde física e mental dos seres humanos
causados pelo contato com a natureza, sendo este um importante meio de promoção
da saúde pública.
As informações contidas neste material servem de apoio para adquirirem
informações e repertório básico necessário para cada etapa das visitas intermediadas.
Este é um texto aberto à críticas e sugestões construtivas, podendo ser alterado
quando houver necessidade, permanecendo sempre atualizado e rico em informações
e ideias, se tornando atemporal.

Dicas para ser um bom mediador
1- Autoconfiança: você precisa estar seguro do que fala para que transmita segurança
para quem te escuta. Durante a visita dos grupos, surgem muitas dúvidas por parte dos
visitantes e deve-se responder apenas aquelas que se tem certeza. Afirmar que não
sabe algo, mas que irá se informar também demonstra competência.
2- Dê espaço de fala: é importante estar consciente sobre a carga de contribuição que
todas as pessoas podem ter, de forma que a fala do outro colega de trabalho e do
visitante é tão importante quanto a tua.
3- Enriquecer o conhecimento: estudar, fazer cursos, assistir a palestras, comparecer à
congressos, feiras, e afins, ler livros e artigos, assim como, estar a par das notícias
sobre as pesquisas internas, te manterá atualizado e contribuirá para seu desempenho.
4- Respeitar os limites: a capacidade física dos visitantes para percorrer trilhas e
realizar as demais atividades sugeridas deve ser avaliada assim que se encontra com o
grupo, de modo que a atividade saia conforme o planejado, sendo além de instrutivo,
também, prazeroso aos visitantes.
5- Manter espírito de equipe: é muito significativo reconhecer também os limites dos
colegas de trabalho, lembrando sempre que juntos formam uma equipe e que a soma
de todas as ações e esforços (sejam elas durante o atendimento aos grupos, trabalhos
de manutenção, planejamento de novos projetos e atividades, tarefas administrativas
ou de atendimento ao público do parque) geram um resultado e, para que este seja
positivo, todos devem se ajudar. Trabalhar em harmonia é fundamental para um
ambiente saudável. Evitar fofocas, intrigas, conflitos e manter sempre o respeito são
primordiais.
6- Aceitar críticas e sugestões: assim como em qualquer momento de nossas vidas,
estamos sujeitos a cometer erros em nosso trabalho e, sendo assim, devemos ser
flexíveis para reconhecer estes erros. Devemos estar dispostos, com a mente aberta,

para receber críticas construtivas e, às vezes, pedir um feedback/opinião para um
colega de trabalho pode ter grande valor para um bom desempenho.

Considerações iniciais
Mudanças do ambiente: Todos os roteiros são aplicados em meios naturais, isso
significa que a dinâmica dessas áreas deve ser considerada, já que nenhuma vez a
floresta, jardins e campos estarão exatamente iguais. As plantas possuem seus ciclos
naturais de floração e frutificação, sendo necessário estar sempre se adaptando a eles,
de maneira que é possível ter sempre um roteiro novo dentro do roteiro sugerido a fim
de incluir novas espécies como, no caso da fauna, as espécies migratórias e sazonais
que utilizam o parque, e no caso da flora, as espécies espontâneas ou que estão em
evidência naquela estação ou mesmo dia. Além disso, devem ser considerados os
fatores não naturais, como plantios, podas, roçadas e outros serviços de manutenção
que são realizados nas áreas verdes.
Preparação: Caso haja muitos dias sem visitar a trilha ou espaço onde a atividade será
realizada, deve-se vistoria-la a fim de se garantir que o caminho esteja desobstruído. É
importante se comunicar com outras áreas e estar atento aos informes de isolamento
de área. Caso haja distribuição de algum material, como panfletos, estes devem ser
separados conforme o número de visitantes que compareceram à atividade e entregues
ao final dela com o intuito de se evitar que o material distribuído seja jogado/perdido
pelo caminho, principalmente na Trilha da Floresta, com exceção, de materiais que o
uso seja destinado durante a atividade.
Ponto de encontro: Por ser um local de fácil localização e com estrutura – sanitários e
bebedouros

próximos

–,

arborizado

–

oferecendo

bancos

e

sombra

–,

e

convenientemente próximo à área de estacionamento – facilitando o deslocamento de
turmas grandes como as escolares –, para todas as atividades o ponto de encontro e
recepção definido é a área da bilheteria, próximo ao serpentário.
Tempo de atividade: Em todos os roteiros devem ser considerados o tempo do grupo,
ou seja, se estão cansados, dispostos, interessados ou não, isso irá determinar a
quantidade de paradas e o tempo utilizado dura as explanações dos mediadores, de
forma a tornar o roteiro o mais adequado e prazeroso aos visitantes.

Adequações: Conforme o perfil de público, as atividades e principalmente a linguagem
empregada deve ser adaptada, evitando-se termos complexos e/ou ao utilizá-los que
sejam esclarecidos com o uso de exemplos simples, traduzindo o conhecimento
científico de maneira a promover a difusão deste conhecimento ao público não
especializado.
Exceções: No caso de grupos escolares deve-se ter o discernimento sobre
determinadas situações, principalmente no que cabe as escolas do setor público. Estas
costumam agendar e/ou comparecer com mais alunos do que o indicado (máximo 40),
pois aproveitam seus poucos recursos disponíveis e oportunidades para comparecem
com o máximo de alunos possível, costumando lotar o ônibus alugado trazendo entre
44-48 alunos. Pode ocorrer, também, de alunos não estarem com calçados
apropriados. Cabe a equipe que atenderá o grupo e a atividade realizarem estes
diagnósticos e agirem com bom senso.
Divulgação: Estas devem ser divulgadas por meio da fixação de um folheto em local
estratégico do parque, como próximo da bilheteria e por meio de informes enviados por
e-mails na rede própria do Instituto, como meio de divulgação interna, e nas redes
sociais oficiais e extraoficiais, como Instagram, Facebook, Twitter e site do Instituto
Butantan ou relacionados, como meio de divulgação externa, e as inscrições realizadas
próximo à bilheteria com 30 minutos de antecedência à realização da atividade.
Seguindo um padrão pré-estabelecido no site do Instituto Butantan, as
informações sobre as novas atividades podem ser inseridas na aba do Museu Biológico
seguindo o modelo abaixo:
Nome da atividade, seguido de: objetivos da atividade; público-alvo; quando;
duração; número de participantes; agendamento (telefone e e-mail).
Agendamento: As inscrições deverão ser feitas por meio telefônico ou e-mail para
todas as atividades, com exceção das atividades realizadas aos finais de semana.

O agendamento é o momento de retirada de dúvidas e de informações sobre a
atividade e estrutura de apoio do Parque, esclarecendo dúvidas sobre opções de
alimentação destinadas ao público no Parque e no entorno, acessibilidade das
atividades e do Parque, horário de funcionamento do Parque, entre outras que
surgirem.
As atividades agendadas podem ser realizadas de terça à sexta-feira. Com
exceção de atividades em datas especiais voltadas ao público espontâneo que podem
ser realizadas aos finais de semana. Segunda-feira não haverá atividades agendadas,
sendo um dia destinado a folgas, reuniões, treinamentos e planejamentos da equipe.
Sugere-se que algumas atividades sejam indicadas apenas para o período da
manhã – como a de PANC’s –, outras mais indicadas para o período da tarde – como a
dos polinizadores, ao considerar que são mais ativos nas horas mais quentes do dia –
enquanto outras podem ser realizadas em ambos horários, desde que haja monitores
disponíveis.
Sugere-se que o agendamento seja anotado em caderno, de maneira que este
esteja “fixado” em um local de fácil manipulação e ao alcance no momento do
agendamento por telefone ou e-mail. Manter um agendamento em um meio físico faz
com que não haja dependência de energia elétrica, computadores e/ou internet, no
entanto, não cancela a possibilidade de se manter uma agenda digital.
Os grupos escolares ou ligados a alguma instituição devem enviar no momento
da confirmação do agendamento um ofício em papel timbrado devidamente assinado e
carimbado via e-mail, com as seguintes informações: nome da escola/instituição,
telefone para contato, dia e horário da visita, quantidade de visitantes. Em caso de
atividades realizadas aos finais de semana com agendamento no dia, pode-se utilizar
uma ficha simples de agendamento.

Em caso de grupos escolares, alguns professores gostam de relacionar assuntos
que estão ou foram discutidos em sala de aula, perguntar no momento do agendamento
se o professor/tutor pretende realizar a atividade com o Museu Biológico devido a
alguma prática de aula específica pode tornar a atividade ainda mais interessante e de
fácil compreensão para os alunos.
Questionário de avaliação: Sempre que possível deve-se aplicar o questionário de
avaliação da atividade aos participantes ao fim da mesma, garantindo assim o máximo
de formulários respondidos, o que não ocorre quando os formulários de avaliação são
aplicados posteriormente de forma eletrônica. Ainda assim, é indicado que o e-mail do
visitante espontâneo seja anotado na ficha de inscrição da atividade, de forma que
possa se alimentar uma agenda eletrônica de interessados em receber as futuras
atividades realizadas pelo Museu Biológico em datas especiais.
A aplicação do questionário aos grupos escolares deve ser destinada apenas
aos professores/tutores do grupo, sendo um único questionário de avaliação por escola,
mesmo quando divididos em dois grupos, deve-se aconselhar os professores/tutores a
responderem conjuntamente. Este modo de avaliação foi adotado ao considerar o
professor/tutor presente na atividade como o representante da instituição de ensino,
logo, habilitado para avaliar se a atividade cumpriu com o esperado pela instituição que
a agendou. Ao final da atividade o questionário deve ser grampeado junto ao ofício, ao
final de cada ano ou outro período pré-determinado será possível realizar a tabulação
dos dados de satisfação, perfil de visitantes, quantidade de pessoas atendidas, entre
outros.
Quanto aos visitantes espontâneos e demais grupos, o questionário deve ser
destinado a cada um dos participantes, desde que sejam maiores de 16 anos. A idade
estipulada foi adotada ao considerar que alguns roteiros aplicados aos finais de semana
podem ser realizados com menores de idade desacompanhados de um responsável
desde que acima desta idade.

Para o preenchimento dos questionários os respondentes receberão prancheta
de apoio e caneta. Na impossibilidade de responderem ao questionário no local, o
mesmo poderá ser enviado por meio eletrônico através do uso do Formulário Google.
Medidas de segurança: Todas as atividades devem considerar a segurança do
visitante, evitando-se coloca-los em situações de risco. Todas as atividades que
envolvem algum tipo de risco, como a realização da trilha, devem ser comunicadas aos
bombeiros do Instituto Butantan, informando o dia, horário e número de pessoas
agendadas para a atividade em questão, de forma a estar precavido em caso de
necessitar de apoio para remoção ou primeiros socorros de visitantes.
Número de monitores: Em caso de grupos não escolares de até 20 pessoas, o
número mínimo de monitores indicado (2) continua, pois se deve considerar sempre a
segurança do grupo, de forma que variáveis e imprevistos devem ser levados em conta,
como por exemplo, algum visitante se machucar, ter um mal-estar, necessitar voltar de
imediato da atividade, dentre outra circunstância extraordinária, deve-se manter um
monitor com o visitante que precisa de auxílio enquanto o outro continua com o restante
do grupo dando continuidade à atividade.
Recursos humanos: É indicado o mínimo de 5 (cinco) funcionários para a execução
das atividades propostas, sendo dois monitores para atendimento no período da manhã
e outros dois no período da tarde, considerando que enquanto dois estão trabalhando
diretamente com o grupo em atendimento os outros três realizam atividades de apoio
ao Museu Biológico, dentre eles: atendimento telefônico e por e-mail dos
agendamentos; apoio as atividades administrativas pertinentes ao Museu Biológico;
atividades de manutenção e preparação de material para atendimento ao público e
realização das atividades; apoio as ocorrências relacionadas a fauna e flora do Parque
do Instituto Butantan. Ainda, deve-se considerar a quantidade de funcionários propostos
como a viabilizar uma escala de folga.

Sugere-se que mesmo que não haja atendimento a grupos nos fins de semana,
que a escala mantenha os funcionários durante estes dias, ponderando as possibilidade
de ocorrências relacionados a fauna e flora do Parque, a realização de apoio as
atividades que ocorrem durante estes dias na área do Parque, e a necessidade de uma
equipe orientando os visitantes por esta área, estes que possuem muitas dúvidas
quanto ao que é realizado em cada prédio, qual pode ser visitado, quais áreas do
Parque são destinadas à visitação e quais atividades são propostas para atendê-los,
prestando um trabalho ambiental e turístico.
Para as atividades iniciais propostas, o profissional de Biologia é essencial e
suficiente, no entanto, considerando a elaboração de novos roteiros e o enriquecimento
do conhecimento e da troca profissional, uma equipe multidisciplinar contendo
profissionais do Turismo, História, Museologia, Gestão Ambiental, Veterinária, Ciências
Naturais e áreas afins, podem ser considerados no futuro crescimento da equipe e da
área de atuação do Museu Biológico.

Os roteiros
Abaixo estão sugestões de roteiros de recepção de grupos, apresentação do
Laboratório do Museu Biológico do Instituto Butantan e encerramento de atividades.
Roteiro padrão de recepção e apresentação da atividade:
Bom dia!
Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Instituto Butantan!
Meu nome é __________, serei a (o) mediadora (or) da atividade de hoje.
A atividade que faremos hoje se chama _________, ao realiza-la pretendemos
que

vocês

conheçam

um

pouco

mais

sobre

____________________________________. A previsão é de ____h____ de atividade.
Começaremos dentro de 10minutos. Quem quiser encher as garrafas de água, utilizar
os sanitários ou comer, solicito que o façam agora para melhor conforto de vocês e
devido não ser permitido em determinadas áreas, a fim de evitarmos resíduos.
Roteiro padrão de apresentação do Museu Biológico:
No Museu Biológico são desenvolvidas diversas linhas e pesquisa, em sua
maioria convergindo para um tema comum que é a biodiversidade, com especial foco
em conservação e biodiversidade urbana. Nele são estudados diversos animais, dentre
eles: aves, borboletas, abelhas, morcegos, macacos, gambás, serpentes, aranhas,
entre outros. Temos biólogos, ecólogos, ornitólogos compondo a equipe, e cada um de
nós hoje vai tentar passar para vocês um pouco do conhecimento que fomos
construindo com as pesquisas realizadas neste lugar grande lugar é o Instituto
Butantan. Por isso, hoje vamos falar sobre (tema).
Roteiro padrão de finalização das atividades e despedida dos grupos:
Agradecemos muito que tenham vindo realizar esta atividade conosco, foi um
grande prazer recebe-los. Vamos distribuir para vocês um folheto para que vocês

saibam as outras atividades que realizamos, vocês também podem entregar para
alguma outra pessoa que possa se interessar em realizar estas atividades. A nossa
equipe está à disposição para retirar dúvidas por e-mail e/ou telefone, ambos os
contatos podem ser encontrados neste folheto.
Obrigada pela visita e até a próxima!
Estrutura dos roteiros
Para melhor estruturação e compreensão do conteúdo estes roteiros foram
elaborados seguindo o esquema abaixo:
•

Título: nome chamativo para convidar o público para a atividade.

•

Proposta da atividade: local onde será desenvolvida; tempo de duração; em
poucas palavras o que é; nível de dificuldade.

•

Indicação da atividade: indicação de faixa etária/tipos de grupos; observações
que devem ser consideradas.

•

Recomendações: o que levar e/ou usar para participar.

•

Imagem do percurso: imagem contendo o traçado do percurso que será
realizado.

•

Cronograma: horário das atividades com passo a passo.

•

Explicação detalhada da atividade: quais os detalhes do roteiro, como os
caminhos que serão percorridos, paradas sugeridas, abordagens e preparações
prévias.

Roteiro para aplicação nas áreas verdes do Instituto Butantan

Foram elaborados quatro roteiros para aplicação nas áreas verdes do Parque do
Instituto Butantan: Trilha da Biodiversidade, Onde está a PANC?, Ciclo Sem Fim,
Jardim dos Polinizadores e Datas Especiais.
A seguir os roteiros serão apresentados:

● Trilha da Biodiverdade – sua proposta de realização é dentro da Trilha da Floresta
com duração aproximada de 2h00 e compreende a apresentação de espécies da flora e
fauna durante toda a extensão da trilha, que possui um total de 2km ida e volta e nível
de dificuldade fácil.
É indicado para vários tipos de grupos, escolares, visitantes espontâneos,
funcionários, terceira idade, estes últimos desde que possuam condições de
locomoção, pois por ser uma trilha, mesmo de nível de dificuldade fácil, há desníveis no
solo que devem ser considerados. Em dias de chuva ou subsequente a chuvas a trilha
deve ser evitada devido se tornar escorregadia.
Recomendações: repelente; água; calçado confortável para caminhada e calça
comprida.

Cronograma:
 09h00 – Encontro com o grupo na área da bilheteria. Aplicação
do roteiro padrão de recepção e apresentação da atividade.



09h15 – Caminhada pelo Museu de Rua até a entrada da Trilha da Floresta.
Orientações sobre as regras de uso da trilha.



09h20-11h30 – Caminhada pela Trilha da Floresta.



12h00 – Encerramento da atividade na saída da Trilha da Floresta.

Aplicar os questionários de avaliação da atividade.

No caso de grupos com visitantes espontâneos aos fins de semana:


08h30-09h00 –
Inscrições. No caso de
grupos escolares:



12h00 – Encerramento da atividade na saída da Trilha da Floresta.
Acompanhamento do grupo que está dividido até a área da bilheteria para que
toda a turma seja reunida. Aplicar os questionários de avaliação da atividade
aos professores/tutores.

Atividade detalhada:
Toda a atividade deverá ser acompanhada por dois mediadores onde um deles
deverá guiar o grupo e outro se posicionar ao final do grupo, garantindo que o mesmo
permaneça junto e evitando dispersões e efeito sanfona. Indica-se que para a
realização da trilha sejam formados grupos de no máximo 20 pessoas, se este grupo for
escolar os alunos devem ser divididos em dois grupos, aonde um monitor vai à frente
com o primeiro grupo e o segundo monitor deve ir após alguns minutos, para garantir
um bom espaçamento, acompanhado de um dos professores/tutores da escola para
fechar o grupo. No caso de dois professores/tutores ou mais presentes, devem se
distribuir entre os dois grupos formados para dar apoio na atividade.
Durante a caminhada pela trilha haverá algumas paradas, nela serão
apresentadas espécies estudadas pelo Instituto Butantan ou que podem ser
relacionadas a alguma das atividades realizadas pela instituição, dentre elas atividades
de pesquisa, vacinas, arquitetura e historicidade dos edifícios e da área do Instituto,
educação e cultural. Inicialmente o grupo receberá orientações específicas sobre a
atividade na Trilha da Floresta, onde não será permitida a alimentação durante seu

percurso, assim como, a alimentação de animais, a abertura de novas trilhas, sendo
recomendada a caminhada em fila única nos trechos mais estreitos, evitando o
pisoteamento da vegetação lateral e o alargamento da trilha.
Todas as paradas serão realizadas durante a ida, sendo a volta sem mais
paradas. O encerramento da atividade será realizado na saída da Trilha da Floresta,
acompanhando a turma até a área da bilheteria, onde todos devem ser reunidos,
liberando-os para usar os sanitários e descansar nos bancos encontrados na área.
Para a realização deste roteiro são sugeridas as seguintes paradas:

Abaixo as áreas indicadas para parada:
Área 1: Ao iniciar a trilha podemos utilizar o pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha) como
exemplo do uso de nome popular e nome científico, o uso da nomenclatura binominal e
em latim. Como exemplos que podem ser utilizados para facilitar a compreensão do uso
de nome científico e nome popular estão alguns produtos que compramos no
supermercado, como por exemplo: Amido de milho, mais conhecido como Maizena;
Hastes de algodão flexíveis, mais conhecidos como Cotonetes; Palha de aço, mais

conhecido como Bombril; dentre outros, assim como o nome próprio e o apelido de uma
pessoa, como Francisco, também chamado de Chico. Estes exemplos podem ser
utilizados considerando a idade média do grupo e seu nível de conhecimento sobre o
assunto.
O pau-jacaré é uma árvore nativa de Mata Atlântica, recebe este nome devido a
sua casca que se assemelha com a pele do jacaré. É uma árvore de crescimento
rápido, podendo atingir mais de 10 metros em torno de apenas 5 anos. Esta espécie
possui flores que atraem polinizadores, principalmente as abelhas produtoras de mel, o
que nos dá a oportunidade de fazer a relação da espécie com a pesquisa sobre abelhas
nativas sem ferrão realizada pelos pesquisadores, além disso, nesta área em específica
há uma armadilha de atração de abelhas, proporcionando uma explanação com
exemplos de métodos de captura utilizado pelos cientistas.
Área 2: Esta área é propícia para a abordagem sobre a fisionomia e arranjo vegetal que
compõem atualmente a floresta que cerca a trilha. O local conta, inclusive, com uma
placa informativa, oferecendo apoio à fala do mediador. Procura-se explicar o que é um
Bosque Heterogêneo, fazendo-se referências às árvores nativas e exóticas que estão
ao redor, elucidando sobre a importância desta fisionomia que é considerada
importante para a recuperação da Mata Atlântica, servindo como corredor ecológico,
ressaltando o tamanho os 45.000 m² de área verde preservada da instituição.
Área 3: Nesta área podemos encontrar asclepia (Asclepias curassavica), gênero
botânico conhecido por atrair borboletas, em especial a borboleta monarca (Danaus
plexippus), além de conhecidos por sua toxicidade que é metabolizada pelas lagartas
destas borboletas, a tornando impalatável. Os pesquisadores também realizam
pesquisas com borboletas, realizando um monitoramento das borboletas do Parque, até
o momento foram encontradas 282 espécies de borboletas vivendo aqui no Butantan.
Além disso, os pesquisadores realizam estudos para descobrirem se são mais
rápidas ou não em diferentes estações do ano (diapausa), quais se alimentam de
frutas, como é seu ciclo de reprodução durante as quatro estações do ano, e, como
elas lidam com a alimentação com folhas novas e com folhas envelhecidas. Todos

estes estudos podem fazer com que compreendamos, dentre outras coisas, o quanto o
aquecimento global pode influenciar e afetar o ciclo de vida desses animais, e
consequentemente outras populações e nichos ecológicos, e até mesmo a nós
humanos, ao considerar seu importante papel como polinizador.
Área 4: Durante os meses de outro-dezembro são encontradas muitas frutas-de-sabiá
(Actinus arborescens), uma planta que possui vários interesses, dentre eles, o uso
como Planta Alimentícia Não Convencional – PANC, (Lorenzi, 2014), interesse
medicinal como fármaco anticancerígeno e como planta de atração para animais
frugíveros, em especial as aves, como o próprio nome sugeri, o Sabiá (Turdus sp.).
Este local se torna propício para mencionar os trabalhos de pesquisa com aves
que são realizados pelo Observatório de Aves – Instituto Butantan, tanto na área das
aves, como na área das serpentes, devido ao apoio que as imagens instaladas na trilha
proporcionam ao mediador. No que diz respeito a biodiversidade de serpentes, a
indicação de visita ao Museu Biológico se torna indispensável na fala do mediador.
Área 5: Novamente esta área conta com o apoio de placas, sendo está com
informações sobre epifitismo. É possível intermediar o assunto usando analogias como
a exemplificada na placa, onde as grandes árvores com variadas bromélias são
comparadas com um grande prédio onde cada apartamento é representado por uma
bromélia, que serve como uma verdadeira casa para diversos tipos de vida. Este
momento pode ser utilizado para esclarecer as diferenças entre epífitas e lianas.
Área 6: Contando com o apoio de mais uma placa para sinalizar a parada, esta possui
por conteúdo a explicação sobre outras fisionomias vegetais encontradas na área do
Instituto Butantan, onde pesquisadores da área botânica encontraram plantas
características de cerrado. Este assunto pode ser aproveitado para elucidar sobre como
era está área verde no início da década de 1901 quando a área era caracterizada por
grandes áreas de plantações, várzea e mata de capoeira. Como ela foi transformada
durante a década de 1980 com a construções de 4 lagos com pequenas ilhas em cada
lago para o uso das aves e extensos gramados logo à frente do local onde estão
parados. Como elas ficaram durante a década de 1990 com o aterramento e drenagem

da área que mais uma vez alterou a paisagem. E, finalmente, como ela está agora
mesmo depois de tantas transformações, com uma mata que se recupera, compondo
um belo dossel e servindo a tanta biodiversidade.
Área 7: Esta parada é próxima ao portão de uma área de estacionamento da USP, o
que pode ser aproveitado para explicar a relação histórica do Instituto Butantan com a
Universidade de São Paulo, onde as áreas da Universidade anteriormente pertenciam
ao Instituto, citando a compra da fazenda São Joaquim e as atuais parcerias, onde o
Instituto e a USP firmaram associação em programas de ensino e pesquisa em
biotecnologias em 2009 e mais recentemente, em 2016, o estabelecimento de parceria
para fomentar pesquisas sobre o zika vírus. Além disso, vários pesquisadores do
Butantan participam de programas de Pós-Graduação oferecidos pelas Unidades de
Ensino e Pesquisa da Universidade, como Instituto de Biociências, Faculdade de
Medicina, Faculdade de Saúde Pública, Instituto de Química, Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia e Instituto de Ciências Biomédicas, sendo este último, co-criado
pelo Instituto Butantan junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
Área 8: A última parada é realizada em frente a caixa d’´água, onde é comum que os
visitantes se tornem muito curiosos sobre a estrutura. Ao esclarecer que a caixa d’água
serve como um abastecimento da área de vacinas do Instituto Butantan, é possível
retornar à fala para as pesquisas biotecnológicas realizadas ali, explorando a temática
ao citar a importância da vacinação, esclarecendo e retirando dúvidas sobre sua
produção, citando a variedade de vacinas que são produzidas pela instituição, graças
aos avanços científicos ocasionados pela pesquisa. A diversidade de microorganismos
também pode ser citada como meio de entender a importância destes seres, assim
como, a indicação de visita aos museus Microbiológico e Histórico do Instituto Butantan,
havendo espaço para citar também o quarto museu do Instituto Butantan, o Emílio
Ribas, assim como sua contribuição para a saúde pública.
Há diversas outras espécies que podem ser abordadas durante a trilha, assim
como os assuntos que podem ser relacionados, todos com foco na divulgação da

ciência, com muitas falas voltadas para a ciência produzida internamente no Instituto
Butantan.

● Onde está a PANC? – sua proposta de realização é pelas alamedas arborizadas do
Instituto Butantan e Horto Oswaldo Cruz – HOC, com duração aproximada de 2h00,
onde os visitantes serão apresentados às Plantas Alimentícias Não Convencionais –
PANC encontradas durante o percurso, que terá aproximadamente 1,5 km total sendo
circular com nível de dificuldade fácil.
É indicado para vários tipos de grupos, escolares, visitantes espontâneos,
funcionários, terceira idade. Este roteiro deve ser evitado durante as horas mais
quentes do dia, pois mesmo com alamedas arborizadas esta área do Parque costuma
receber bastante sol, o que pode tornar a caminhada árdua.
Recomendações: boné; repelente; água; calçado confortável para caminhada.

Cronograma:
 08h30 – Inscrições
 09h00 – Encontro com o grupo na área da bilheteria.

Aplicação do roteiro padrão de recepção e apresentação da atividade.


09h15 – Descida ao Horto Oswaldo Cruz. Apresentação dos slides.

O local deve ter sido preparado com antecedência para receber e comportar o
número de participantes previsto.


09h30-10h45 – Caminhada pelas alamedas arborizadas.



11h00 – Encerramento da atividade na área da bilheteria.

Aplicar os questionários de avaliação da atividade.
OU


11h00 – Encerramento da atividade com degustação de receitas feitas com
Plantas Alimentícias Não Convencionais – PANC no Horto Oswaldo Cruz.

Aplicar os questionários de avaliação da atividade.
Atividade detalhada:
A atividade deve ter início dentro do HOC onde os visitantes assistirão uma
breve apresentação (que se preferir, pode ser palestrada com o apoio de slides), que
deve durar aproximadamente 15 minutos incluindo perguntas e respostas, sobre o local,
seu fundador, a relação deste com as “plantas úteis” e a definição de PANC. Em
seguida, o grupo saíra para uma caminhada pelas alamedas do Instituto Butantan, onde
se sugere o seguinte caminho:
•

Saída do Horto Oswaldo Cruz, subindo a Rua Emílio Ribas em direção ao Prédio
Vital Brazil, realizando o contorno deste por toda Rua Henrique da Rocha Lima,
usando o passeio público de pedestres para descer até a Rua Roberto Kok.
Caminhar pela Rua Roberto Kok até chegar ao cruzamento da Rua Emil Von
Behring descendo-a até virar a direita em um pequeno caminho que há em frente
ao Museu Histórico, onde pode-se percorrer a parte de baixo do heliponto,
seguindo este caminho até chegar na Rua Rodolf Virchow, retornando por fim à
área da bilheteria próximo ao serpentário pela Rua Emílio Ribas. Ou, seguindo a
opção de roteiro com degustação, chegando à Rua Emílio Ribas onde se localiza
a entrada do Horto Oswaldo Cruz, retornando para ele.

Durante a caminhada o grupo conhecerá plantas que costumam nascer
espontaneamente em quintas, canteiros e terrenos baldios, que possuem grande
potencial nutritivo, mas são pouco consumidas devido à falta de conhecimento ou
costume. Será elucidada a importância da valorização do cultivo de vegetação nativa e
da pesquisa botânica para se investigar as propriedades e usos de plantas, assim como
Francisco Carlos Hohene realizava no HOC.
É indicado parceria para estabelecer degustação de pratos elaborados com
PANC, de maneira que este roteiro pode ser opcional, ou seja, com ou sem
degustação. Os grupos agendados que manifestarem a vontade de fechar a atividade
com degustação, deve aguardar um retorno de confirmação do agendamento, para que
os mediadores entrem em contato com o parceiro e verifique a disponibilidade. Tendo
em vista os pratos elaborados e a quantidade de pessoas demanda custos, deve-se
acordar um valor por pessoa para a degustação, no entanto, se for a escolha do grupo
no momento do agendamento, todos os participantes devem efetuar o pagamento, pois
se aberto para apenas alguns participarem, pode não valer o deslocamento, tempo e
material gasto do parceiro.

Nas áreas abaixo podem ser encontradas as seguintes PANC’s:
Área 1: Malvaviscus (Malvaviscus arborius); Coração de banana (MusaXparadisiaca);
Fruta-do-sabiá (Actinus arborescens); Jatobá (Hymenaea courbaril); Beijinho (Impatiens
walleriana);
Área 2: Alfavaquinha (ocimum campechianum); Dente-de-leão (Taraxacum officinale);
Jerivá (Syagrus romanzoffiana);
Área 3: Jasmim-manga (Plumeria rubra); Pinhão (Araucaria angustifolia); Cabeludinha
(Myrciaria glazioviana);
Área 4: Hibiscus (Hibiscus sp.);
Área 5: Major-gome (Talinum paniculatum);
Área 6: Jussara (Euterpe edulis); Paineira (Ceiba speciosa).

Dentre outras áreas, a área 4 e 5 possuem canteiros muito propícios a
abordagem, no entanto são necessários mais trabalhos de identificação das espécies
que ali se encontram.
Aqui pretende-se propor o uso de variadas áreas verdes proposta, no entanto,
este roteiro também pode ser aplicado na Trilha da Floresta.

● Ciclo sem fim – sua proposta de realização é dentro do Horto Oswaldo Cruz. – HOC,
com duração média de 2h00, onde os visitantes serão apresentados a estruturas
naturais presentes em um ecossistema encontradas durante o percurso, que terá
aproximadamente 350 m total, sendo contínua com o mesmo percurso de ida e volta,
caracterizado por uma parte com calçamento impermeabilizado com canteiros laterais e
outra por solo exposto, com nível de dificuldade fácil. A sugestão é que este roteiro seja
aplicado como atividade prática após alguma apresentação relacionada ao tema.
É indicado principalmente para Ensino Fundamental I, II e grupos de terceira
idade devido ao percurso ser curto e de fácil acesso, no entanto, pode ser aplicado a
Ensino Médio devido à complexidade que assunto pode alcançar. É altamente
recomendado que se use repelentes nesta área devido a grande quantidade de
pernilongos, sendo aconselhável que isto seja notificado no momento do agendamento
devido casos de alergia.
Recomendações: repelente; água; calçado confortável para caminhada.

Cronograma:
 09h00 – Encontro com o grupo na área da bilheteria.
Aplicação do roteiro padrão de recepção e apresentação da atividade.
 09h15 – Início da atividade no HOC.
 10h30 – Finalização e encerramento da atividade no HOC.
Aplicar os questionários de avaliação da atividade.
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 09h00 – Encontro com o grupo na área da bilheteria.
Aplicação do roteiro padrão de recepção e apresentação da atividade.
 09h15 – Início da atividade no HOC. Apresentação de slides com conteúdo
relacionado à atividade.
 09h45 – Início da atividade no HOC.
 11h15 – Finalização e encerramento da atividade no HOC.
Aplicar os questionários de avaliação da atividade.
Atividade detalhada:
Esta atividade não possui pontos específicos de parada ou início e fim devido a
grande dinâmica do assunto e do local de aplicação, n entanto, é indicado o início do
percurso como a entrada do HOC, seguindo pela pequena trilha até o final (próximo a
fábrica) e retornando pelo mesmo caminho até a Casa do Horto
Para se abordar os diversos ciclos envolvidos nos ecossistemas, os mediadores
podem utilizar toda a paisagem natural ao redor como ferramenta, o solo, água, ar,
nutrientes, microrganismos, interferências físicas e químicas, e diversos serviços
ecossistêmicos podem ser abordados e observados. Neste local é facilmente
encontrado: fungos, formigueiros e serapilheira. Além de contar com uma área de
viveiro, onde há mudas que podem utilizadas durante a explanação e até mesmo
durante atividades especiais, onde ao final da atividade pode-se realizar o plantio (que
deve ter local e cova preparada com antecedência).
Evapotranspiração, Mutualismo, Parasitismo, Valoração de Recursos Naturais,
dentre outros assuntos podem ser sugeridos para aplicação de uma palestra antes da

atividade. A divulgação cientifica deve ser realizada sempre com base em estudos
científicos e atualizados.
Nesta atividade também é possível estabelecer relações com as atividades e animais
pesquisados, ou que fazem parte da exposição dos Museus da instituição.

● Jardim dos polinizadores – sua proposta de realização é dentro do Horto Oswaldo
Cruz. – HOC e alamedas da “Vilinha” do Instituto Butantan, com duração aproximada
de 2h00, onde os visitantes serão apresentados às colmeias de abelhas e bolsões de
borboletas que podem ser encontradas durante o percurso no parque, que terá
aproximadamente 650 m total, sendo contínua com o mesmo percurso de ida e volta,
caracterizado por uma parte com calçamento impermeabilizado e outra por solo
exposto, com nível de dificuldade fácil.
É indicado para vários tipos de grupos, escolares, visitantes espontâneos,
funcionários, terceira idade. Esta atividade conta com um lanche comunitário e uma
roda de conversa.
Recomendações: repelente; água; calçado confortável para caminhada.

Cronograma:
 08h30 – Inscrições
 09h00 – Encontro com o grupo na área da bilheteria.
Aplicação do roteiro padrão de recepção e apresentação da atividade.
 09h15 – Início da atividade descendo ao HOC, posteriormente descendo a
Vilinha e retornando HOC.
 11h30 – Finalização da atividade no HOC com lanche comunitário.
Aplicar os questionários de avaliação da atividade.
Atividade detalhada:
Esta atividade visa associar o tema abelhas e borboletas em um único roteiro,
incluindo a atividade “#vemborboletar” que já é realizada com visitantes espontâneos no
Parque do Instituto Butantan. Desta maneira, o roteiro indicado é: Descida dos
visitantes até o HOC onde será explanado o tema polinizadores, com apresentação de
abelhas e borboletas (sugere-se a roda de conversa, porém, pode-se utilizar slides para
estas explanações, com a ajuda de figuras para ilustrar melhor os exemplos e
informações dados durante a conversa), e em seguida sair à procura de ninhos de
abelhas nativas que podem ser encontradas na área do próprio HOC. Após a
apresentação das abelhas, acompanhadas de explicações sobre as pesquisas
realizadas com elas e a retirada de dúvidas, inicia-se o tema borboletas. Após a
explanação o grupo seguirá para a Vilinha, localizada na Av. Osasco até a entrada de
uma clareira, local propício para encontrar borboletas devido a luminosidade, umidade,
e disponibilidade de alimentos. Para finalizar o grupo retorna para o HOC onde farão
um lanche comunitário, encerrando a atividade.
Esta área possui um projeto em andamento para planejar um jardim para atrai
estes polinizadores e um meliponário, de forma que, se implementados também serão
utilizados neste roteiro.

Áreas indicadas para paradas:
Área 1: Nesta área do Horto Oswaldo Cruz podem ser encontradas ninhos de abelhas
nativas como a jataí da terra (Paratrigona subnuda), caixas utilizadas em meliponários e
“armadilhas” de atração de abelhas.
Área 2: Nesta área é possível encontrar diversas espécies de borboletas,
principalmente as pertencentes a tribo Ithomini. Há flores e frutos das quais se
alimentam, e todo um ecossistema ideal para estarem ali em especial.

Roteiros para datas especiais:

Mais roteiros podem ser elaborados para datas especiais, que também podem
ser chamadas de datas ecológicas. Abaixo são citadas algumas dessas datas:
12/02 Dia de Darwin
01/03 Dia do Turismo Ecológico
22/03 Dia internacional da Água
13/04 Dia Nacional da Conservação do Solo
17/04 Dia Nacional da Botânica
19/04 Dia do Índio
03/05 Dia do pau-brasil
22/05 Dia Mundial da Biodiversidade
27/05 Dia da Mata Atlântica
05/06 Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia
17/06 Dia Internacional de Combate à Desertificação
17/07 Dia de Proteção às Florestas
03/09 Dia Nacional do Biólogo
11/09 Dia do Cerrado
21/09 Dia da Árvore
22/09 Dia Nacional de Defesa da Fauna
01/10 Dia Internacional do Morcego
02/10 Dia Nacional do Habitat
16/10 Dia da Ciência e da Tecnologia
05/11 Dia da Cultura e da Ciência
30/11 Dia do Estatuto da Terra
29/12 Dia Internacional das Diversidades Biológicas

Também pode-se elaborar roteiros para as semanas temáticas que já fazem
parte do calendário do Instituto Butantan, como: Semana da Ciência e Tecnologia;
Primavera dos Museus; Semana de Férias, entre outros.

