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Corredores nas lavouras

orientação das fileiras 
de cultivo pode ajudar 
locomoção de 
pequenos mamíferos

Maria Guimarães

A
s plantas ordenadas em fi-
leiras, formando um campo 
listrado, destoam em tudo das 
ilhas de floresta que despon-
tam aqui e ali na paisagem, 
em geral acompanhando os 
morros. É nessa paisagem, 

nos municípios fluminenses de Gua-
pimirim e Cachoeiras de Macacu, que 
os biólogos Jayme Prevedello e Mar-
cus Vinícius Vieira, do Departamento 
de Ecologia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), avaliaram a 
movimentação de pequenos mamífe-
ros em meio a plantações de mandioca. 
Eles descobriram que as fileiras de cul-
tivo funcionam como corredores que 
facilitam a movimentação dos animais, 
conforme mostram em artigo na revista 
Biological Conservation. 

Para avaliar a capacidade das plan-
tações como conectores dos pequenos 
remanescentes de floresta que ainda res-
tam na região, os pesquisadores captura-
ram marsupiais típicos da mata atlânti-
ca – o gambá-de-orelha-preta Didelphis 
aurita e a cuíca-cinza Philander frenatus 
– e os soltaram em pontos desconhe-
cidos pelos animais: a pelo menos um 
quilômetro de distância, em pleno man-
diocal, em distâncias variadas de outro 
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fragmento de floresta. Cada um deles 
levava, preso às costas, um novelo de fio 
de náilon que se desenrolava à medida 
que o animal avançava, deixando a rota 
registrada. Uma técnica simples e eficaz 
muito usada por biólogos, semelhante à 
que permitiu a Ariadne sair do labirinto 
na lenda grega do Minotauro.

Vieira e Prevedello testaram, ao to-
do, 24 gambás e 37 cuícas, e nas duas  
espécies a maior parte dos animais 
tentou encontrar o caminho de casa 
andando ao longo dos corredores for-
mados por fileiras de mandioca, em vez 
de cruzá-los em rotas perpendiculares 
à orientação da lavoura. “Eles só saíam 
das linhas de plantio quando estavam 
muito próximos de um fragmento de 
floresta, no máximo 50 metros. Mesmo 
assim, alguns ainda escolhiam os cami-
nhos feitos pelos agricultores”, conta 
Vieira, coordenador do estudo.

Isolados - Na área de estudo, esses 
marsupiais raramente saem da mata, 
segundo mostra o grupo da UFRJ. Mais 
recentemente, os pesquisadores cariocas 
acompanharam alguns desses animais 
dentro dos fragmentos de floresta e viram 
que eles saem muito pouco. “A maioria só 
se aventura fora da cobertura do dossel 
quando descobrem uma árvore frutífera 
carregada, no pasto ou na plantação, bem 
perto do fragmento”, diz Vieira, “nesse 
caso eles vão até a árvore e voltam ime-
diatamente para a mata, a não ser que 
haja outro fragmento próximo: vimos 
que 8-10% dos indivíduos avançam até o 
outro fragmento”. A partir dessas obser-
vações, ele e Prevedello defendem que as 
plantações impensadas acabam causando 
uma fratura entre as ilhas de floresta ain-
da mais drástica do que o inevitável. 

Conversando com agricultores, os 
ecólogos averiguaram que na maior parte 
das vezes não há uma justificativa forte fa
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Proposta  
para os 

agricultores: 
reunir ilhas

para a orientação das fileiras de mandio-
ca, a não ser em terreno inclinado. Muitas 
vezes elas são dispostas com base em al-
gum riacho que corta o terreno, alguma 
outra interrupção como uma cerca ou 
mesmo de forma quase aleatória. “Sen-
timos que, na maior parte dos casos, não 
haveria resistência a planejar o plantio 
de forma a melhorar a conexão entre os 
fragmentos de floresta”, afirma Vieira.

Segundo o professor da UFRJ, nin-
guém até agora tinha olhado as planta-
ções com esse enfoque. “Há na literatura 
internacional alguns relatos ocasionais 
de animais seguindo as linhas de plan-
tio, mas sem que a movimentação fosse 
testada como fizemos.” Mesmo que os 
pequenos mamíferos relutem em sair da 
proteção do dossel de sua floresta, Vieira 
não acha impossível que as fileiras pos-
sam servir como trilhas que facilitam a 
migração entre um fragmento e outro 
de mata. “Em nosso estudo não tínha-
mos situações em que a linha de plantio 
chegasse até a mata”, conta, imaginando 
uma situação em que o corredor desim-
pedido se apresente aos animais logo na 
borda de seu hábitat natural.

Vieira tem continuado os estudos 
para entender a relação dos habitantes 
da mata atlântica com as plantações que 
isolam os trechos de floresta e avaliar 
que impacto podem ter ideias simples. 
“Mudar a orientação das fileiras é uma 
solução sem custo que pode ter efeito”, 
avalia. Como não tem custo, ele consi-
dera que vale a pena mesmo que o efeito 
seja modesto. Terminado o projeto de 
Jayme Prevedello, Vieira tem agora ou-
tros estudantes dedicados a estudos na 
mesma região. O gambá e a cuíca são os 
mais comuns entre os pequenos mamí-
feros dessa área de estudo, mas os corre-
dores formados pela mandioca  também 
podem facilitar o trânsito de outros ani-
mais, como roedores e lagartos. n
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