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1. Somente puxe o 
cipó de árvores que 
possuem mais de três 
fios maduros.

Too totok  patati 
teteawei totok  mãh   
ta ikokorë.



2. Deixe sem coletar 
os fios verdes, retire 
somente os cipós 
maduros.

Tukutuku totopë 
too ikoka  mã , patati 
totopëta mãh  tëapra.







3. Não 
colete os 
cipós que 
possuem 

muitos 
nós.

Toototopë 
mõxoko 

nõr  
mõtahai 
totopë 

tëapra  
mã .



4. Deixe sem coleta 
os fios que estão 
enrolados ao tronco 
da árvore.

Hii hipë pë xok
ham  totopë toorë 
yãyõkõprã  totopë 
tëapra  mã .





5. Deixa a raiz do cipó. 
Corte o cipó um pouco 
acima da base no chão.



Toototopë nasiki ta 
hëaamãh , pei totok   
nasiki hea katareha 
totopëta pëahe



6. Use o peso do corpo 
para puxar o cipó, ou 
puxe com os braços 
erguidos e as mãos 
acima da cabeça.

Peiwa huten  totota 
too ikokorë, wa m
k ha yõrõrõtarun
, peiwaheha wa m k  
rëran .





7. Fique atento na hora 
de puxar o cipó. Proteja 
a cabeça e os olhos de 
galhos soltos.



Too wa totopë ikoka ha 
ata mõyãw õ. Hii hipoko 
r p rë kuwarëpëawei 
hipokon  wahe xëpar
, am  nõnõ praomã  
wamãmõ wãr ãõ.



8. Retire o cipó em outro 
lugar no ano seguinte. 
Deixe as árvores 
aonde os cipós foram 
coletados descansarem 
por três anos para o 
cipó se recuperar.

Ai a raxa kuokõõ 
tëhë, aitë urihi mãxiha 
totopëta too yurë. 
Wa totopërë too 
tëararenõw  tehipë hii 
ham   hãtoopë para  
kõõpë pora katap  ata 
raxa hayuwamã.
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