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Espécies florestais que hospedam o cipó-titica
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O cipó-titica é uma hemiepífita, que, por produzir fibras 
longas e resistentes, é muito utilizado para a confecção de 
artesanatos e móveis. Na floresta, essa liana necessita de 
um forófito (espécie hospedeira) para que obtenha a luz 
necessária para seu desenvolvimento. Este trabalho teve 
por objetivo identificar os forófitos das plantas de cipó-
-titica, verificando se existe preferência por determinadas 
espécies. O estudo foi realizado em uma parcela perma-
nente de um hectare, localizada em uma propriedade ru-
ral do Assentamento Nova Canaã, Porto Grande, Amapá.  
Na parcela foram alocados quatro transectos de 100 m, 
equidistantes de 25 m, para facilitar o caminhamento na 
floresta, marcando todos os forófitos com Circunferência 
à Altura do Peito (CAP) ≥ 30 cm. Cada forófito foi georre-
ferenciado, com auxílio de GPS de alta precisão, plaquea-
do numericamente e coletadas as informações de CAP e 
altura. A identificação, até nível de espécie, foi realizada 
por um parataxônomo do Museu Paraense Emílio Goeldi 
(MPEG). As árvores que não foram identificadas, foram 
submetidas à coleta de material botânico fértil, que foi 
herborizado e enviado para o laboratório do MPEG. Com 
relação às plantas de cipós, foram coletadas as seguintes 
informações: posição (copa e/ou fuste) em que se encon-
travam as plantas-mães e presença de outras espécies 
de lianas nos forófitos.  Foram encontradas 38 famílias 
botânicas associadas com o cipó-titica, sendo que as fa-
mílias Burseraceae, Sapotaceae, Fabaceae, Elaeocarpa-
ceae, Myristicaceae, Chrysobalanaceae, Lecythidaceae, 
Melastomataceae, Vochysiaceae e Moraceae, correspon-
deram a 70,26% do total. As espécies Protium apiculatum 
(Swart.); Protium decandrum (Aubl.) Marchand.; Tetra-
gastris altissima (Aubl.) Swart.; Pouteria gongrijpii Eyma.) 
e Sloanea grandiflora Sm.)  foram os principais forófitos 
de cipó-titica, somando 26% do total de forófitos existen-
tes na parcela. Vale ressaltar a questão de que o cipó não 
tem preferência por altura, podendo ocorrer no fuste ou 
na copa dos forófitos.
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