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MUNICÍPIO: TAIÓ

Denominação do Artesanato Típico: Artesanato de Asas de Borboletas

Matéria-Prima do Artesanato Típico: Asas de Borboletas

Nome do Artesão: Mário e Ana de Souza

Local de Fabricação do Artesanato Típico e Endereço: Rua do Seminário 203, fone: 35622110

Breve Histórico do Artesanato Típico: Quem começou os trabalhos com as asas de borboletas foi 
Domingos Mendonça, pai da Ana. E em 1972, Ana e Mário, iniciaram sozinhos os trabalhos. Hoje 
fazem parte da Associação Brasileira PRÓ-LEPIDÓPTERO, com a autorização do Ibama.

Principais Características e Técnicas Utilizadas na Fabricação do Artesanato Típico: Primeiro é 
selecionado  o  lugar  na  mata  onde  encontra-se  as  melhores  espécies  de  lagartas.  As  mesmas  são 
trazidas para o viveiro. Depois são selecionadas e colocadas dentro de uma caixa, onde virão casulos. 
O processo  da  lagarta  virar  borboleta  leva em média  1 mês,  dependendo da temperatura.  Para  a 
reprodução deixa-se uma fêmea e 2 machos. Quando a lagarta vira borboleta, pega-se uma por uma, 
mata com um aperto da cabeça. Depois é são selecionadas uma a uma, e somente as que estiverem 
com 4 asas perfeitas são usadas no artesanato. A média de vida de uma borboleta é de 13 a 22 dias.

Peças de Destaque: quadros de 1,00mt x 2,00mt, os mesmos forão para exposição em SP e Inglaterra.

Local de Comercialização do Artesanato Típico e Endereço: Sob encomenda.

Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público: Horário de normal de trabalho

Observações  Gerais/Curiosidades  sobre o Artesanato  Típico:  A reprodução de Borboletas,  foi 
liberado pelo Ibama com registro. As amostras dos trabalhos já foram pra China, EUA, Japão. Em SC 
são poucos os artesãs de borboletas. Três pessoas em Taió, uma em Joinville, e uma em Apiúna. Taió, 
é o melhor em espécies, as mais diversificadas borboletas são encontradas em Taió.
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