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Objetivo: O trabalho teve como objetivo relatar técnicas de amostragem em campo que
possam ser realizadas, com a finalidade de novos estudos científicos. Metodologia:
Foram aplicadas técnica de Hand Net e a técnica de quadrantes para coleta de insetos.
Logo após, a técnica para captura de anfíbio foi feita no período noturno com o auxílio
de uma lanterna utilizada em campo. Para os mamíferos de pequeno e médio porte
foram usadas armadilhas contendo frutas frescas e emulsão escott. Para os mamíferos
de grande porte, foram feitas observações de pegadas presentes em trilhas do parque. 
Para observação de aves foram utilizados um gravador, sons de canto de outras aves e
um microfone de alta sensibilidade para capturar possíveis respostas aos sons emitidos.
Resultados: Com o uso das técnicas Hand Net foi possível a captura de
macroinvertebrados bentônicos presentes na coluna d’água que são utilizados em
pesquisas relacionadas à qualidade de água. A técnica de quadrantes possibilitou a
captura alguns insetos terrestres que é feita com a finalidade de identificação das
espécies de uma determinada área. Na coleta de anfíbios, foram capturadas algumas
espécies desse grupo. O que favoreceu a observação de uma grande variedade de
espécies que vivem em uma mesma área e as diferenças de sons que ambas emitem.
Na tentativa de captura de mamíferos, não houve sucesso, o que já era esperado, pois
para que estes animais pudessem chegar perto da armadilha e fossem capturados, o
experimento deveria ser realizados por vários dias. Na visualização de pegadas em
trilhas para identificação de mamíferos de grande porte, foram observadas algumas
pegadas características de Jaguatirica e de Guaxinim. E finalmente, na técnica para
observação de aves, pode-se visualizar alguns indivíduos em seu habitat natural como
o urubu-rei, bem como gravar canto de outras espécies ali presentes. Conclusão: As
técnicas de amostragem em campo são variadas e ficam a escolha do pesquisador
utilizar a técnica de acordo com os recursos que possui, pois hoje em dia existem
diversas técnicas mais avançadas do que as utilizadas neste trabalho, porém com um
custo bem mais elevado.
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