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ARTESANATO TÍPICO
(FOLCLORE E TRADIÇÃO)

MUNICÍPIO: AGRONÔMICA

Denominação do Artesanato Típico: Vassoura de cipó

Matéria-Prima do Artesanato Típico: Cipó nativo (espécie   são João)

Nome do Artesão: Sebastião Kiniz

Local de Fabricação do Artesanato Típico e Endereço: Residência de dona Ana 
Hering em Mosquito Grande

Breve Histórico do Artesanato Típico: Utilizada para limpeza em de casa, gramados, ranchos,

Estábulos. Antes da vassoura de cipó, usava-se para estes serviços, vassouras feitas com galhos 
de  vegetação chamadas de vassoura que crescia nas pastagens, era quebrado as pontas desta 
vegetação e amarrado a um cabo ou deixando os caules compridos, faziam a limpeza, estas vassouras 
eram descartáveis, pois quando as folhas secavam, caiam e não mais prestavam, em quando que a de 
cipó tem uma durabilidade de mais de ano dependendo  de como  é usada e guardada, protegida do 
sol e da chuva, pode durar até mais de cinco anos.

Principais Características e Técnicas Utilizadas na Fabricação do Artesanato Típico: Retirar

O cipó  na lua certa, deixar na água curtir alguns dias , depois cortar no tamanho exato, 

Fazer  um maço  amarrar  o  meio  também com cipó,  espalhar  formando  a  vassoura  e  realizar  a 
amarração  tudo com cipó.     

Peças de Destaque : Não tem, todas são iguais, só  varia  um pouco o tamanho.

Local de Comercialização do Artesanato Típico e Endereço: Residência de dona Ana Hering

Mosquito Grande, Mercado  Vô Leandro , Rua 7 de Setembro nº 1675 centro de Agronômica.

Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público: Horário comercial, ou na residência 
durante todos os dias.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Artesanato Típico: Este trabalho, requer habilidade

E o artesão deve gostar do que faz, pois são poucas as pessoas que sabem realizarem.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Bernardete Furlani Rosa

Data de Preenchimento do Formulário: 30/ 05/ 06
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