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EMENTA:  Utilização de métodos e técnicas de levantamento, experimentação e coleta de dados 
ecológicos. Técnicas de observação e estudo de comportamento animal.  Métodos estatísticos para 
tratamento de dados. 
 
Informações Gerais 

A disciplina será realizada no período de 4 a 10 de maio de 2014, na área do Parque Estadual 
da Ilha Grande, Angra dos Reis, administrado pelo Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro. 
Trata-se de um curso intensivo de caráter essencialmente prático e que visa não apenas apresentar um 
conjunto de métodos e/ou técnicas mas, a partir da formulação de hipóteses, definir metodologias de 
coleta e análise de dados, aplicando-as no campo, sob a supervisão direta do corpo docente. 

Estaremos alojados no Holandês Hostel (www.holandeshostel.com.br), localizado na Rua da 
Assembléia S/N, Vila Abraão, Ilha Grande, Angra dos Reis (tel. 24-3361-5034). Essa pousada 
proporciona uma infraestrutura que pode ser considerada excelente, se comparada com algumas das 
condições que ecólogos frequentemente encontram para desenvolver seu trabalho de campo. O rígido 
cumprimento das instruções a seguir torna-se muito importante para o desenvolvimento do curso de 
forma proveitosa e segura para todos, além de assegurar a continuidade da disciplina no contexto 
acadêmico da UnB. 

Cada aluno será responsável pelo seu próprio deslocamento até a Ilha Grande. O início 
(abertura) da disciplina ocorrerá no dia 4 de maio (domingo) mediante uma reunião de docentes e 
alunos no Holandês Hostel, às 20h. As reservas na pousada já estão efetuadas e o Departamento de 
Zoologia tem a expectativa de poder cobrir todos os custos de alojamento e alimentação do grupo. 

Informações sobre como chegar à Ilha Grande podem ser encontradas em vários sites da 
internet. A cidade melhor (mais próxima do Rio) para fazer a travessia de barco até a Ilha Grande é 
Mangaratiba, mas outra opção é Angra dos Reis. Barcas saem diariamente de Mangaratiba e Angra 
para a Vila do Abraão em Ilha Grande (viagem de cerca de 1:30h), mas só ocorre uma saída por dia. 
Existem escunas e barcos particulares que também fazem a travessia. Confiram os detalhes no link 
“Como Chegar” do site do Holandês Hostel. Outro site para conferir os horários das barcas é 
http://www.ilhagrande.com.br/como-chegar/horarios-para-abraao/. A viagem de ônibus da rodoviário do 
Rio de Janeiro até Mangaratiba é de cerca de 2 horas.  
 
1.  O seguinte material deverá ser providenciado por cada um dos alunos: 
Lembramos que a Ilha Grande é relativamente remota, e estaremos trabalhando frequentemente no 
meio da mata. Portanto, lembrem de trazer itens e objetos de higiene pessoal, e importantíssimo, 
remédios de uso habitual ou emergencial. Abaixo listamos algumas coisas importantes. 
 
TRABALHO:    USO PESSOAL: 
caderneta de campo   objetos pessoais  
tesoura e pinça(s)   camisa de mangas compridas  
calculadora científica   chapéu 
cantil     roupas de campo  



bornal     blusa impermeável ou agasalho   
lápis, caneta, régua   botas e/ou sapatos de campo 
pincel fino    medicamentos de uso habitual 
lanterna e pilhas   filtro solar/repelente 
canivete    sabonete 
bússola (se tiver)   toalha de banho    
        
Optativo: equipamento fotográfico, notebook 
 
2. Horários de trabalho e refeições  
 
O dia útil começa às 06:00 h e não se encerra antes das 21:00 h, estando prevista a seguinte rotina de 
trabalho: 
Manhã: coleta de dados no campo 
Tarde: tratamento de dados e preparo do relatório escrito 
Noite: apresentação oral e discussão dos trabalhos; apresentação pelos docentes dos trabalhos a 
serem desenvolvidos no dia seguinte pelos diferentes grupos. 
 
Nos horários vagos (21:00 às 06:00 h) serão oferecidas atividades optativas (observações e coletas 
noturnas). 
 
3. REGULAMENTO: NUNCA SE AFASTE DO GRUPO DE TRABALHO OU DA ÁREA DO 
ALOJAMENTO SEM O CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE UM DOCENTE. 

 
É PROIBIDO: 

a) Provocar estampidos, emitir gritos e barulhos que possam perturbar a fauna local; 
b) Acender fogueiras; 
c) Fazer uso de substâncias entorpecentes ilegais; 
d) Jogar lixo de qualquer espécie nas trilhas. Todo lixo produzido, inclusive papel higiênico, deve 
obrigatoriamente ser recolhido e trazido de volta à sede; 
e) Coletar plantas, flores, sementes, animais que não estejam contemplados na execução do 
projeto da disciplina; 
f) Gravar nomes, datas ou sinais nas pedras, árvores, placas ou outros bens do Parque; 
g) Caçar, capturar, molestar ou perseguir animais silvestres; 

 
O NÃO CUMPRIMENTO DAS REGRAS ACIMA LISTADAS, ASSIM COMO O USO DE 
QUALQUER SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ILEGAL RESULTARÁ NO DESLIGAMENTO DO 
ALUNO DA DISCIPLINA E RETORNO IMEDIATO PARA BRASÍLIA, CUSTEADO PELO 
PRÓPRIO.  

 
 

PROGRAMA DA DISCIPLINA "ECOLOGIA DE CAMPO"  (1°/ 2014) 
 
4 maio (domingo):  Reunião com alunos às 20 h no Holandês Hostel 
5 maio (segunda):  Reconhecimento e apresentação dos principais ambientes da área de trabalho. 

Definição dos grupos de trabalho e de mini-projetos de pesquisa pelos docentes. 
6 maio (terça):  Projetos 
7 maio (quarta):  Projetos 
8 maio (quinta):  Projetos 
9 maio (sexta):  Projetos 
10 maio (sábado):  Retorno a Brasília 
 



Obs.:  Este programa poderá sofrer modificações, em função de condições locais específicas e 
problemas imprevistos.  


