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MANEJO SUSTENTÁVEL DE CIPÓ TITICA
(Heteropsis Jlexuosa)

Fábio Silva Gonçalves'
José Francisco Pereira'

o Cipó titica, especle hemi-epífita secundária, pertencente à família
Araceae, com ocorrência em alguns estados da Região Norte, como Pará, Amapá,
Roraima e Amazonas, e também em outras localidades da Região Sul e Sudeste.
Dentro do Estado do Amapá, ocorre principalmente na região de Pedra Branca do
Amapari, onde vem sendo intensivamente explorado. Entretanto, o seu correto
manejo causa pouco impacto na floresta e pode gerar um bom retorno às
comunidades locais. Foi realizado o inventário florestal por meio de parcelas 100 x
100 m para a amostragem de indivíduos adultos e 25 x 25 m para os indivíduos
jovens, que ainda não possuem raizes comerciais, nas localidades do Marinho -
Resex do Cajari, município de Laranjal do Jarí, e Água Fria, município de Pedra
Branca do Amapari, onde foram levantados todos os indivíduos de cipó titica. Na
localidade do Marinho foram encontrados 22 indivíduos adultos por hectare,
totalizando 113 raizes comerciais. Considerando a regeneração, indivíduos que
ainda não possuem raizes comerciais, foram encontradas 576 indivíduos. Na
localidade da Água Fria foram encontrados 127 indivíduos adultos por hectare,
totalizando 568 raizes comerciais, e 234 indivíduos jovens. O estudo mostra que na
Rescx do Cajari também há um bom potencial de manejo de cipó titica, podendo
ser uma fonte extra de renda para população da região. A regeneração natural do
cipó titica mostrou-se abundante na floresta, apesar de que a maioria dos
indivíduos estavam subindo em árvores hospedeiras de pequeno porte ou
arbustos, sendo, portanto, bem provável que venham perecer, caso não consigam
se instalar em hospedeiros de maior porte. Também foi instalado um experimento
de corte de raízes do cipó para estimar seu crescimento médio, de forma a
determinar o ciclo de corte para o manejo sustentável da espécie, sendo que a
primeira medição está programada para o ano de 2007.
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