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Como montar um 

jardim para atrair

Borboletas



O segredo é não correr atrás das 
borboletas...

...é cuidar do jardim para que elas 
venham até você!



O que você precisa?
Qualquer pedacinho de verde já é o sufi ciente para começar . Muitas espécies de borboletas não migram 
e podem permanecer durante todo o ano com você. Porém, não basta fornecer néctar de fl ores para as 
borboletas. Você pode fornecer habitat e alimento para todo o seu ciclo de vida.

As borboletas não se alimentam 

só de néctar! Elas possuem uma 

grande necessidade de sais minerais 

e conseguem isso na terra molhada. 

Crie alguns espaços em seu jardim.

E sempre garanta uma grande exposição 

à luz solar.

Lama e muito sol!

As borboletas na fase adulta em sua 

maioria se alimentam de néctar de 

fl ores. Por isso prepare um jardim com 

uma variedade de fl ores para garantir 

alimento sufi ciente. Confi ra a nossa lista 

com as melhores fl ores para atração. 

Somente garanta plantas que fl oreiam 

em diferentes épocas do ano.

Fontes de Néctar

As borboletas precisam de um local para 

colocar os ovos onde as lagartas vão se 

alimentar. Cada espécie de borboleta 

necessita de uma espécie de planta 

específi ca. Essas plantas geralmente não 

são “bonitas” e sim folhagens. São ótimas 

para fi carem nos cantos do jardim.

Planta Hospedeira
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Plantas Hospedeiras
Cada espécie de borboleta possui uma planta hospedeira específi ca. Na hora de montar seu jardim, a 
escolha dessas plantas será determinante nas espécies de borboletas que aparecerão.

Algumas borboletas que são sucesso!

Existem algumas espécies que são muito mais fáceis 

de conseguir atrair para o seu jardim. Separamos quatro 

plantas que atrairão sete espécies bem comuns em quase 

todo o Brasil!

Se você quiser alguma espécie específi ca, pode procurar no 

google o nome da borboleta e qual sua planta hospedeira. 

Pode nos procurar no insta que fi caremos felizes em 

ajudar....;). Maracujá

Isabella
Eueides isabella

June
Dione june

Pingo de ouro
Agralius vanilae

Flamenguinha
Heliconius erato

Monarca
Danaus plexippus

Asclepia

Methona
Methona themisto

Manacá
de cheiro

Branquinha
Asclepia monuste

Couve
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Cambará
Lantana Câmara

Penta
Penta lanceolata

Amor agarradinho
Antigonon leptopus

Vedélia
Sphagneticola trilobata

Lilás da China
Buddleya davidii

Lavanda
Lavandula dentata

 Melhores fontes de néctar



ABERTO PARA VISITAÇÃO!
Consulte o site e confi ra as datas 
(abertos em dias específi cos):
www.borboletarioaguiasdaserra.com.br  

Estrada da Ponte alta, 4700
São Paulo/SP
40km do Aeroporto de Congonhas

Quer ajudar o Borboletário?
1) Siga nosso insta:        borboletarioaguiasdaserra

2) Venha nos visitar! Além de pegar as borboletas com a mão, você 
consegue curtir um dia gostoso com a família com diversas atividades de 
lazer ao ar livre. Abertos aos fi nais de semana e feriados (fechados em dias de 
chuva. Confi ra a programação no site antes da sua visita)

        borboletarioaguiasdaserra


