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Pra que serve o cipó-titica

- Impulsionar a economia do Estado  Amapá era o maior 
produtor de cipó-titica, com uma produção estimada entre 
40 a 50 toneladas de fibras (raiz) por ano (BENTES GAMA 
2007);

- Características  flexibilidade e resistência – a confecção 
de artesanatos, construção rústica, além de ser uma valiosa 
matéria prima para o setor moveleiro, principalmente nas 
regiões sul e sudeste (POTIGUARA; NASCIMENTO, 1994; 
PLOWDEN et al., 2003).
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- Encontrada florestas de terra firme da Amazônia (Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Ferreira 
Gomes, Serra do Navio, Calçoene e Tartarugalzinho.);

Aspectos

- Inicia seu desenvolvimento na superfície do solo e busca seu 
forófito (árvore suporte) crescendo paralelo ao solo -- e escala 
seu forófito em buscar de luz Hemiepífita

Taxonomia

Família: Araceae

Gênero: Heterosis Kunth

Espécie: Heteropsis flexuosa (H. B. K) G. S

- No alto do forófito a “planta mãe” se estabelece, emitindo raízes (cipós) em direção ao solo (nutrir);

- Essas raízes são usadas como amarrios, matéria-prima para confeccionar  utensílios (para seu uso próprio) 
ou para vender;
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•Até 2000, a extração era
enorme devido à exportação
para sudeste e nordeste 
artesãos sem matéria prima
 preocupação os órgãos
ambientais  início aparato
legal Lei (0631/2001)  que
proibia a saída do cipó in
natura e determinava que a
extração só poderia ocorrer
com licença ambiental,
concedida pela SEMA

Não apontava critérios e 
diretrizes para o uso 
racional do recurso

•Resolução/COEMA nº 
05/2002 e (IN 003/2007)
•Estabeleceu as normas para 
o manejo;
•Caracterização das raízes;
•Tempo de pousio.

•COEMA (019/2009) 
regulamentar as boas 
práticas de manejo de cipós

Percebendo essa 
necessidade, o Conselho 

Estadual de Meio 
Ambiente publicou 

Resoluções e IN

•Embora houvesse aparato 
legal para regulamentar a 
atividade de extração e 
preocupação com o manejo 
sustentável, não existiam 
subsídios técnico-científicos 
para amparar a Resolução 
013/09;
•17 de junho de 2013 foi revista 
toda a legislação florestal 
(Instituições fiscalizadoras, de 
pesquisas; de Assistência 
Técnica e Extensão Rural) 
Decreto no 3325

GT de cipó titica 2012/2013 
FAPUR (organizar e atualizar o 
aparato legal do setor florestal 

do AP)

Aparato Legal
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Como tirar?

Quanto tirar? Em que tempo 
tirar?

Quanto tempo 
esperar?

Na reunião  (2012 e 2013) em que estavam presentes as pessoas com habilidades para discutir as leis  no caso 
do cipó-titica não tínhamos todas as respostas para respaldar o Decreto de 17 de junho de 2013 
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Geral
Implantar estudo para avaliar o sistema de manejo do cipó titica no assentamento “Nova Canaã” – Bacia do 
Araguari.

Específicos
 Avaliar a densidade  de cipó-titica em floresta densa da região estudada;

 Identificar as espécies de forófitos de cipó-titica;

 Determinar a taxa de crescimento das raízes;

 Determinar a taxa de emissão de raízes novas;

 Avaliar o efeito de diferentes taxas de coleta sobre a planta mãe;

 Comparar o crescimento e a taxa de emissão ao cortar e ao puxar o cipó durante a coleta.
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PA Nova Canaã, Porto Grande-AP;

Clima:
Temperatura média anual = 35,8°
Umidade Relativa Média = 83,2%
Precipitação pluviométrica = 2.320 a 3350

Vegetação: Floresta de terra firme

Solo: Latossolo arenoso

Material e métodos
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Visita técnica Escolha das áreas (quatro 
parcelas 1 ha)

Inventário todos os forófitos 
(gps, DAP, Ht e Hc)

Inventário das plantas de cipó 
(localização, H  planta em 
relação ao solo, no total 
raízes, maduras, verdes) 

Instalação do experimento
(em uma parcela)

Monitoramento do Parcela 
Permanente

Identificação botânica dos 
forófitos 

Tabulação e análise dos 
dados

a

b
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Arranjo experimental  DIC com dois fatores

MENSALMENTE 

Crescimento das raízes

Novas brotações;

Mortalidade das raízes;
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Ficha de campo para o inventário de forófitos e plantas de cipó-titica  

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

DATA: 

PP-4

n° do forófito Pontos GPS DAP(cm) Ht (m) Hc (m) planta-mãe posição PM PJ subindo
Raízes 

soltas V
Raízes 

soltas M
Raízes 

presas V
Raízes 

presas M
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Coleta de material botânico para identificação dos forófitos.
Diretamente no campo  paratônomo do MPEG

Quando havia dúvida aguardava a árvore apresentar material fértil para:

coleta  herborização  envio para MPEG Realizada apenas em uma parcela de 1 ha
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ALGUNS

RESULTADOS
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Distribuição e densidade  dos forófitos 

Distribuição  aleatória
Densidade  192 forófitos. ha-1 (cipó em vários 
estágios de desenvolvimento)

FORÓFITOS  ADULTOS  com DAP ≥ 10 cm
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Principais famílias botânicas que são forófitos de Heteropsis flexuosa
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269 indivíduos, distribuídos em 109 espécies classificadas em 38 famílias botânicas

Mais de 76% nessas 10 famílias 
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Principais espécies que são forófitos de Heteropsis flexuosa
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Protium apiculatum Swart.,
Protium decandrum (Aubl.) Marchand e
Tetragastris altissima (Aubl.) Swart.;
Pouteria gongriipii Eyma.)
Sloanea grandiflora Sm.)
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Densidade das raízes de cipó-titica
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Total raízes maduras = 371 raízes.ha-1

raízes maduras soltas  = 262 raízes.ha-1

raízes verdes soltas  = 109 raízes.ha-1
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Total = 286
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y = -0,0081x2 + 0,8074x + 1,2571
R² = 0,9216
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y = -0,0051x2 + 0,5663x - 2,4286
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Distribuição das novas brotações em função da intensidade de coleta

PUXADA  METADE DAS RAÍZES  regeneração das mesmas 
pode ser garantida, ou seja, com taxa de rebrota de 100%

Acima de 50% estabelecida uma relação negativa entre a 
intensidade de extração e a regeneração das raízes. 

CORTADAS  a relação negativa a regeneração só é afetada a 
partir do corte de 75% das raízes

Mas a taxa de rebrota foi muito baixa e das que rebrotaram, 
poucas sobreviveram  compromete o estoque futuro de raízes
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A mortalidade não depende de como se coletam as raízes

Mas depende da intensidade de extração em cada forófito

A média geral de mortalidade foi de 3,46 raízes.forófito-1

FV GL SQ QM F 
Tipo de coleta  1 2.13333 2.13333 0.7619 
Intensidade de coleta  4 151.8000 37.95000 13.5536** 
Coleta x Intensidade 4 5.53333 1.38333 0.4940 
Tratamentos 9 159.46667 17.71852 6.3280** 
Resíduos 20 56.0000 2.8000 

 TOTAL 29 215.46667     
 

Médias do Tipo de coleta

Puxado 3.73333 a

Cortado 3.20000 a

Dms 1.27701

Médias da Intensidade
0% 0.0000 a

25% 3.0000 b
50% 3.1666 b
75% 4.1666 b
100% 7.0000 c
Dms 2.01913

MORTALIDADE E CRESCIMENTO VEGETATIVO DAS RAÍZES
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CRESCIMENTO VEGETATIVO DAS RAÍZES

Raízes puxadas

Raízes cortadas

Não compensa 
econômica e 
ecologicamente

Estimula o 
crescimento das 

raízes

2016/2017  constatou-se uma grande 
mortalidade de plantas-mães e raízes e 
foi período de El Niño
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1. A região apresenta densidade de raízes suficiente para exploração sustentável do agroextrativista;

2. As famílias botânicas Burseraceae, Sapotaceae, Fabaceae, Elaeocarpaceae, Myristicaceae,
Chrysobalanaceae, Lecythidaceae, Melastomataceae, Vochysiaceae e Moraceae são forófitos de
plantasde Heteropsis flexuosa.

3. Se extrair todas as raízes de cipó-titica, a planta não emite novas raízes, independente se a extração é
cortada ou puxada

4. A extração das raízes deve ser realizada da maneira como os agroextrativistas tem feito, ou seja,
puxadas;

5. Independente do tipo de coleta as taxas de emissão e de crescimento das raízes são as mesmas.

Algumas conclusões
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Considerações finais
As raízes de cipó-titica como todo PFNM, devem ser exploradas, pois as mesmas em uma intensidade segura
podem regenerar-se.

O tempo de pousio (IN 003/2007) é de cinco anos. Esse estudo chegou em um tempo próximo aos cinco anos,
mas parece ter havido forte influência do efeito El niño, o que pode ter retardado o crescimento e contribuído
com a morte de algumas plantas-mães e raízes alimentadoras.

Dessa forma é necessário o monitoramento por um período maior, a fim de comparar o comportamento das
plantas-mães e suas raízes em ano El niño e ano La niña, bem como nos anos sem influência acentuada desses
fenômenos meteorológicos.

Sugere-se ainda que não se realize coleta nos forófitos que apresentarem menos de seis raízes de cipó-titica.
Esses indivíduos de cipó-titica devem ser preservados na área como matrizes, que disponibilizará frutos e
sementes para garantir a regeneração da espécie, ou até que apresentem número suficiente de raízes para
exploração.
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