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APRESENTANDO  “O CANTO DA ILHA” 
Lena Geise - Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes, UERJ

O informativo digital do Centro de Estudos Ambientais 
e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) – O Canto 
da Ilha – está sendo criado com o objetivo de infor-
mar sobre todas as atividades realizadas no CEADS, 
tanto no Campus Maracanã como na Ilha Grande. 
Será uma fonte de informações atualizadas sobre 
as atividades de pesquisa, extensão e ensino. Num 
primeiro momento traremos notícias recentes. 
Depois da obtenção do ISSN incluiremos, além 
das notícias “do dia”, relatos históricos, desde 
a criação do CEADS – convidando coorde-
nadores e diretores passados a contribuírem 
com relatos sobre as suas respectivas ações 
durante o período no qual estiveram à 
frente do CEADS. Relatos de pesquisa-
dores, professores, alunos e funcionários 
também serão considerados para a 
divulgação.

A sua criação foi feita a partir de soli-
citação da Profa. Sonia Barbosa dos 
Santos, atual Coordenadora Cien-
tífica do CEADS, que me convi-
dou a editorar mais esse empre-
endimento! O primeiro passo 
foi solicitar bolsa de Estágio 
Interno Complementar ao 
Cetreina Uerj, cujo projeto, 
intitulado “Estruturação do 
Informativo e da Revista 
Eletrônica de Divulgação 
Científica
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do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável 
(CEADS – UERJ)” foi contemplado. Foi feita ampla divulgação 
entre algumas unidades acadêmicas da Uerj para selecionar um 
aluno, tendo sido selecionado Lucas Lira, graduando de Ciências da 
Computação. 

Desde a sua inauguração, em 1998 o CEADS tem produzido núme-
ro significativo de trabalhos acadêmicos (http://www.sr2.uerj.br/
sr2/ceadsAntigo/produtos.htm). No entanto, a divulgação científica, 
veiculada diretamente pelo CEADS ainda não havia sido imple-
mentada, não estando de acordo com as novas tendências no meio 
acadêmico - a neurocientista Suzana Herculano-Houzel, em entre-
vista à WebTV da UFABC, ressaltou a importância da divulgação 
científica: “A ciência só faz sentido quando o conhecimento gerado 
é transferido de volta para pessoas e essas podem usa-lo para ter 
uma vida melhor”. Para ela, “a razão de ser da ciência e da divulga-
ção cientifica é gerar conhecimento e esse conhecimento não tem o 
menor sentido se não integrar ao cotidiano das pessoas” (Comuni-
care, 2014).

A divulgação científica no Brasil tem pelo menos dois séculos (Mo-
reira & Massarani 2002). Apresentou fases distintas, com finalida-
des e características peculiares que refletiam o contexto e os interes-
ses da época. As últimas décadas são marcadas por novos meios de 
divulgação. Além disso, têm sido um período rico em experiências 
de divulgação científica, embora o país ainda esteja longe de ter 
uma atividade ampla, abrangente e de qualidade nesse domínio 
(Moreira & Massarani 2002). Esta parte do conhecimento científico 
tem a função de popularizar a ciência, democratizar o acesso ao 
conhecimento científico e estabelecer condições para a alfabetiza-
ção científica (Chassot 2003). Colabora para a inclusão de cidadãos 
em debates sobre temas especializados e que podem impactar seu 
cotidiano. Para essas atividades o CNPq criou recentemente, na 
Plataforma Lattes, a seção intitulada “Educação & Popularização 
de Ciência e Tecnologia”, aonde podem ser inseridas informações 
referentes ao processo de tornar público o desenvolvimento 
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e os resultados das atividades de pesquisa das mais diferentes áreas 
(http://plataformalattes.com.br/).

De acordo com Rubim (2008), “A digitalização da cultura, a veloz 
expansão das redes e a proliferação viral do mundo digital realizam 
mutações culturais nada desprezíveis e desafiam, em profundida-
de, as políticas culturais na contemporaneidade. A aceleração do 
trabalho intelectual; a radicalização da autoria; as potencialidades 
do trabalho colaborativo; a interferência do digital em procedimen-
tos tradicionais; a inauguração de modalidades de artes; a gestação 
de manifestações da cultura digital; a configuração de circuitos 
culturais alternativos; a intensificação dos fluxos culturais, possibi-
litando mais diálogos e, também, mais imposições; enfim, os novos 
horizontes culturais possíveis, com o advento da cultura digital, 
colocam desafios de grande envergadura para as políticas culturais. 
Acompanhar e propor políticas culturais para este expansivo e veloz 
mundo digital é, sem dúvida, um dos maiores desafios presentes na 
contemporaneidade”. 

INTRODUÇÃO
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Nesse sentido que estamos aqui apresentando O Canto da Ilha. O 
nome faz alusão a impressionante vocalização (canto) das popu-
lações do Bugio (Alouatta fusca clamitans), primata carismático e 
presente nas matas da Ilha Grande. Pretende-se, com esse boletim 
informativo, de acesso aberto, visamos dar maior visibilidade ao 
CEADS, tanto na comunidade interna como externa da UERJ.

Foi com enorme alegria que aceitei o convite de minha colega de 
departamento, e amiga de tantas aventuras – Sonia Barbosa dos 
Santos - para editorar esse informativo. Passar alguns dias na Vila 
Dois Rios sempre será maravilhoso. Poder trabalhar com a equipe 
atual do CEADS é fantástico, pois, junto com vários outros servido-
res da UERJ, estamos criando excelência apesar de todas as adver-
sidades a nós impostas pela atual gestão política do estado do Rio 
de Janeiro e do Brasil. Temos trabalhando em condições precárias, 
mas tenho agora um estagiário de área de conhecimento tão dis-
tinto (Ciências da Computação), que sequer sabia da existência do 
CEADS ou mesmo sabia o que são os Alouatta – termo que sempre 
usei para me referir aos bugios! Tudo está caminhando bem, de 
modo alegre e divertido. Será mais uma contribuição da comunida-
de Uerjiana para nós mesmos da Uerj, bem como para a população 
do nosso estado, tão carente de boas notícias. O Canto da Ilha não 
será apenas mais um informativo. Será um veículo de boas notícias 
– sempre.

INTRODUÇÃO
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O Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável 
(CEADS) é um departamento da Sub-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa (SR-2) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Está 
localizado na costa sul do Estado do Rio de Janeiro, na Ilha Gran-
de, Angra dos Reis, em uma área de Mata Atlântica, que integra o 
Programa Reservas da Biosfera da UNESCO. Em 1994, o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro cedeu para a UERJ as áreas e edifica-
ções do extinto Complexo Penitenciário Candido Mendes, onde 
hoje está o Ceads, formalmente inaugurado em 1998. Seus objetivos 
principais são:

- proporcionar condições mínimas para o desenvolvimento de pes-
quisas científicas e o uso de novas tecnologias;

- proporcionar condições para o desenvolvimento de um ensino 
contextualizando teoria e prática, para graduandos e pós-graduan-
dos, da UERJ e de outras IES;

- apoiar atividades de iniciação à docência, extensão e de iniciação 
científica de acordo com as demandas locais;

- fortalecer as relações entre a Universidade e as comunidades 
locais;

- promover parcerias e compartilhar experiências com instituições 
públicas e privadas de ensino superior, pesquisa e extensão e com 
os órgãos de gestão ambiental;

- contribuir para a formulação, desenvolvimento e avaliação de po-
líticas públicas relacionadas à educação, saúde, ambiente e conser-
vação.

INTRODUÇÃO
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Além das atividades de pesquisa desenvolvidas pelos diversos De-
partamentos da UERJ, alguns projetos são desenvolvidos, visando 
o público interno e externo, através da UDT/Ceads (Unidade de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Centro de Estudos 
Ambientais e Desenvolvimento Tecnológico do Ceads).

- Nas ondas da Ciência (Projeto de Iniciação à Docência)

- DivulGA-Ceads (Projeto de Extensão)

- Dia da Ciência no Ceads (Projeto de Extensão voltado aos estu-
dantes da Ilha Grande e entorno da Baía da Ilha Grande)

- Vivências na Mata Atlântica (Projeto de Extensão, voltado princi-
palmente a professores de ensino médio e fundamental)

Cursos de Educação Ambiental para a Gestão da Mata Atlântica 
também são desenvolvidos pela UDT/Ceads em colaboração com o 
Cepuerj, visando o treinamento de pessoal em temáticas de gestão 
ligada à Mata Atlântica.

INTRODUÇÃO
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Nos últimos anos, a Ilha Grande transformou-se de área de segu-
rança nacional em área de patrimônio nacional, tendo a Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, especialmente o Centro 
de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) e 
o Ecomuseu Ilha Grande (ECOMIG), um papel fundamental nessa 
transformação e na conservação desse ambiente. 

Entretanto, essa mudança só foi possível em função do encerramen-
to das atividades prisionais, da presença de remanescentes da Mata 
Atlântica e do reconhecimento pela Constituição Federal de 1988 
da Mata Atlântica como patrimônio nacional.

Local reconhecido pela beleza e riqueza naturais, a Ilha Grande, 
pertencente ao município de Angra dos Reis, no litoral sul flumi-
nense, possui um total de 87% de sua área preservada por legislação 
ambiental. Com área total de 193 km², é a terceira maior ilha oceâ-
nica do Brasil, com fauna e flora nativas da Mata Atlântica, rica vida 
marinha e relevo acidentado e montanhoso, dentre outras caracte-
rísticas. Sua história é também fortemente marcada pela presença 
de unidades prisionais que ali vigoraram por cem anos (1884-1994). 
Com a desativação das instalações carcerárias da Vila Dois Rios, 
em 1994, o turismo se tornou a base da economia local, recebendo 
cerca de 450 mil visitantes por ano. Considerada patrimônio am-
biental, cultural e histórico, a Ilha Grande é um dos pontos turísti-
cos mais importantes do Estado do Rio de Janeiro, atraindo visitan-
tes nacionais e estrangeiros que buscam os seus rios paradisíacos, 
praias, cachoeiras, enseadas, trilhas, natureza e tradicionais vilas de 
pescadores, repletas de especificidades e memórias.

INTRODUÇÃO
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Nas últimas décadas, as atividades de turismo desenvolveram-se 
de forma acelerada, trazendo alguns problemas como a circulação 
inadequada de visitantes pelas matas e a introdução de culturas de 
espécies vegetais e animais estranhas à ilha. Foi neste cenário que a 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) passou a ser ces-
sionária das antigas instalações e das benfeitorias remanescentes do 
extinto Instituto Penal Cândido Mendes e áreas adjacentes (Termo 
de Cessão de Uso nº 21, de 18/10/1994). Esta concessão foi atrelada 
à implantação de um centro de pesquisas e de um museu. 

Em 1998, foi inaugurado o Centro de Estudos Ambientais e De-
senvolvimento Sustentável (CEADS). Foi projetado para a pesquisa 
científica e, desde a segunda metade da década de 1990, vêm reali-
zando importantes projetos em diferentes áreas do conhecimento. 
A vocação do CEADS, como um laboratório de pesquisa localizado 
no Bioma Mata Atlântica, somada à necessidade de um ensino con-
textualizado, através da realização de trabalhos de campo de alunos 
da graduação e da pós-graduação das mais diversas áreas, bem 
como de ações de extensão universitária visando a capacitação e 
transferência de informações à comunidade local, vêm contribuin-
do para o crescimento de suas ações acadêmicas. 

O aumento da utilização e a multiplicidade de demandas fizeram 
com que em 2006, o CEADS se tornasse um Departamento da 
Sub-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (SR-2) – Departamen-
to Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável 
(CEADS) (Ato Executivo de Decisão Administrativa Nº 003/Reito-
ria/2006). Em 2007, a grande relevância da área física sob a admi-
nistração da UERJ fez com que toda a área passasse a integrar os 
limites do Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG), após o Decreto 
Estadual 40.602/2007, que ampliou esta Unidade de Conservação 
(UC) protegida por leis do Estado do Rio de Janeiro.
A partir de 2008, foram conduzidas diversas ações que permitiram 
tornar o CEADS um reconhecido centro de excelência em sintonia 
com sua relevância ambiental e regional.

INTRODUÇÃO
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Isto foi possível por meio da SR-2, que proporcionou apoio, com a 
ampliação de pessoal e investimentos na capacidade instalada de 
suporte às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.

Além de atender a comunidade interna da UERJ, foi planejado para 
funcionar como interface da UERJ com outras instituições de ensi-
no e pesquisa, permitindo a recepção de pesquisadores e estudantes 
do Brasil e do exterior, com conforto e segurança. Possui salas de 
aula, laboratórios, auditório, biblioteca básica, além de lavanderia, 
cozinha, refeitório e alojamentos para estudantes, técnicos e profes-
sores.

São desenvolvidos no âmbito do CEADS projetos de pesquisa dis-
tribuídos em várias áreas de conhecimento: Antropologia, Botânica, 
Ecologia, Educação Ambiental, Educação em Saúde, Engenharia 
de Pesca, Geociências, História, Nutrição, Oceanografia, Sociologia 
e Zoologia. Desde sua implantação, o número de projetos de pes-
quisa no CEADS tem crescido gradativamente na proporção de 10 
a 12% ao ano, resultando no aumento da quantidade e qualidade 
da produção científica da Universidade e no aprofundamento do 
conhecimento dos ecossistemas da Ilha Grande. O CEADS é tam-
bém responsável pela infraestrutura urbana da Praia de Dois Rios 
(manutenção das vias, fornecimento de água, segurança etc) e o 
atendimento da comunidade.

Além do CEADS, estava prevista no Termo de Cessão a instalação 
na Vila Dois Rios de um museu que buscasse preservar e dinamizar 
os vários aspectos que envolvem a memória e as características do 
local e da Ilha Grande. O Ecomuseu Ilha Grande foi criado em 20 
de dezembro de 2007. Seu território é a própria ilha, ainda que os 
principais núcleos do museu e a sua sede estejam instalados na área 
de Dois Rios. A denominada “comunidade do museu” é constituída 
pelos moradores da vila, pela população das demais vilas da ilha e 
pelos acadêmicos, professores e alunos que a visitam e que ali de-
senvolvem atividades de pesquisa, ensino e extensão.

INTRODUÇÃO
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O Ecomuseu Ilha Grande – UERJ é formado por vários núcleos:

Museu do Cárcere – Foi o primeiro núcleo do Ecomuseu, inau-
gurado em 05 de junho de 2009, ainda sob a administração do 
CEADS. Ao final desse mesmo ano o Ecomuseu Ilha Grande 
passou a ser um programa de extensão e unidade da SR-3, voltado 
para atividades de preservação, investigação e divulgação do meio 
ambiente, da história, e da vida sociocultural da ilha. Está instalado 
em prédios da padaria e da guarda do antigo Instituto Penal Cân-
dido Mendes. Tem como proposta servir como importante fonte de 
reflexão sobre as políticas carcerárias e seus reflexos na sociedade 
brasileira, a partir da história das sucessivas unidades penitenciá-
rias da Ilha Grande. Em 13 de dezembro de 2012 as instalações do 
Museu do Cárcere foram ampliadas, com dois prédios e cinco salas 
de exposições, além de sala de informática, administração e reserva 
técnica. Em dezembro de 2014 foi aberta à comunidade a Sede do 
Ecomuseu, num prédio dois andares e várias salas, onde já funcio-
nam as oficinas de reciclagem e artesanato e a Biblioteca Comunitá-
ria. Encontra-se aberto à visitação. 

Museu do Meio Ambiente – Um grande replantio de espécies 
nativas marcou, no dia 12 de novembro de 2015, a inauguração do 
Museu do Meio Ambiente e do Parque Botânico, núcleos do Eco-
museu Ilha Grande. A partir de exposições e outras atividades so-
cioeducacionais, tem por objetivo divulgar as pesquisas científicas 
desenvolvidas sobre a Ilha Grande, abordando questões relativas à 
biodiversidade e ao uso sustentável do meio ambiente. Está locali-
zado em um prédio da antiga fazenda Dois Rios, posteriormente da 
Colônia Correcional de Dois Rios. O Museu do Meio Ambiente foi 
aberto com a exposição “Certos modos de ser Caiçara”, que reúne 
elementos que integram o universo das comunidades localizadas no 
litoral sul fluminense, tais como, saberes, fazeres, crenças, valores, 
ambiente de trabalho, lazer, entre outros. Encontra-se aberto à 
visitação.

INTRODUÇÃO
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Centro Multimídia – Tem como objetivo contribuir para a pes-
quisa, registro, divulgação e memória da Ilha Grande em termos de 
patrimônio, história e cultura, por meio de mídias digitais e acesso 
virtual. O Centro Multimídia tem digitalizado todo o acervo cine-
matográfico e fotográfico sobre a Ilha Grande, disponibilizando um 
importante conteúdo para o conhecimento histórico das prisões e 
da comunidade. Possui em funcionamento a Ecovila Digital, que 
presta um importante serviço à comunidade de Vila Dois Rios e, 
assim que possível, se instalará no antigo Cinema.

Parque Botânico – Visa identificar, organizar e catalogar espécies 
vegetais a fim de implantar um acervo de plantas vivas originárias 
da Ilha Grande. Essa coleção ocupa a área do pátio interno do an-
tigo Instituto Penal Cândido Mendes, que receberá tratamento pai-
sagístico e técnico-científico para o cultivo de espécies da flora que 
sejam testemunhos da história local. Encontra-se aberto à visitação.

A missão do Ecomuseu Ilha Grande é incorporar a comunidade 
como sujeito do processo de desenvolvimento sustentável do terri-
tório da Ilha Grande, por meio da preservação, pesquisa, valoriza-
ção e difusão de sua história, memória, cultura, identidade, de seu 
patrimônio natural, material e imaterial, promovendo a reflexão 
e a ação consciente. O Ecomuseu Ilha Grande tem desenvolvido 
projetos de preservação e recuperação dos patrimônios arquitetô-
nico, histórico, natural e cultural, visando à melhoria da qualidade 
de vida dos indivíduos de Ilha Grande, a partir da valorização da 
memória coletiva, sem desvincular as dimensões ambiental, social, 
educativa, cultural, política e econômica. Tem buscado propor-
cionar o encontro, a interseção e a articulação entre os diferentes 
campos do saber, de forma a contribuir de maneira efetiva para o 
desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, ambiental e 
social do Estado do Rio de Janeiro.

INTRODUÇÃO
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A partir da estrutura construída na Ilha Grande, a UERJ vem 
contribuindo de modo efetivo para o desenvolvimento da pesquisa 
científica em ecologia e meio ambiente, biologia marinha e ocea-
nografia, além de atuar junto à comunidade da Ilha Grande e do 
entorno da Baía da Ilha Grande através de atividades de extensão 
voltadas para a popularização da Ciência, a divulgação científica, o 
resgate da cultura e memória locais e a diminuição das assimetrias 
sociais. Essas atividades, em conjunto, têm permitido a atuação da 
Universidade no desenvolvimento e suporte de políticas públicas 
ambientais, educacionais e sociais, através de parcerias institu-
cionais, agregando pesquisadores em torno de objetivos comuns, 
utilizando os conhecimentos gerados ao longo dos últimos 19 anos 
em prol conservação ambiental, da formação de recursos humanos 
e da articulação dos moradores e pesquisadores visando a constru-
ção coletiva de soluções para as questões socioambientais locais. 
Diante desse contexto, diversas ações foram determinantes para 
alavancar o funcionamento do CEADS e do Ecomuseu Ilha Grande. 
Um dessas ações diz respeito, a obtenção de recursos financeiros 
para a manutenção das instalações e o funcionamento do CEADS 
e do Ecomuseu Ilha Grande que, por estarem localizados em uma 
área insular e de acesso difícil, requerem cuidados e recursos diver-
sos. Nos últimos 10 anos, a UERJ destinou investimentos da ordem 
de R$ 24 milhões na estruturação do CEADS e do Ecomuseu Ilha 
Grande.

As coordenações tanto do CEADS como do Ecomuseu Ilha Grande, 
contando com o apoio dos grupos de pesquisa da UERJ atuantes 
na Ilha Grande, lideraram programas e projetos para captação de 
recursos financeiros junto às agências de fomento, em especial a 
Faperj. Tal ação foi fundamental ao crescimento da UERJ na região, 
tanto em relação à infraestrutura como em relação à produção de 
conhecimento, potencializando a ação da universidade como insti-
tuição relevante no cenário nacional.
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A infraestrutura da UERJ existente Ilha Grande e que é administra-
da pelo CEADS, provê atualmente suporte para mais de 50 projetos 
de pesquisa, extensão, graduação e pós-graduação em desenvolvi-
mento, atendendo a processos integrados de ensino, pesquisa e ex-
tensão, que por sua vez são sustentados em princípios de responsa-
bilidade e de respeito à diversidade biológica e sócio-cultural local.

Cada projeto é responsável por obter recursos para seu desenvolvi-
mento, cabendo ao CEADS e ao Ecomuseu Ilha Grande proverem 
recursos para a manutenção da infraestrutura e equipamentos de 
uso comum. Para atender a seus objetivos têm sido realizadas obras 
de infraestrutura, contratação de pessoal e aquisição de equipamen-
tos para o CEADS e para as unidades museológicas do Ecomuseu 
Ilha Grande. Ao criar condições de funcionamento, esses espaços 
tornam-se campo de pesquisas múltiplas, abrangendo como objeto 
de estudo e patrimônio o território da Ilha Grande, com sua fauna, 
flora, rios, mar, os processos antrópicos, histórias e memórias da 
população local, dentre outros.

Com este histórico, a UERJ representa um importante polo de 
pesquisa, ensino e extensão capaz de contribuir para a conserva-
ção socioambiental da Ilha Grande por meio do desenvolvimento 
de atividades realizadas em colaboração com o Instituto Estadual 
do Ambiente - INEA, Prefeitura de Angra dos Reis, organizações 
não-governamentais, associações de moradores, empresários e as 
comunidades locais.

Neste sentido, a UERJ foca suas atividades objetivando: 1) a con-
servação ambiental da Ilha Grande no que toca aos seus diferentes 
ecossistemas e a sua impressionante riqueza de fauna e flora; 2) 
o estudo deste meio ambiente nas mais diversas áreas do conhe-
cimento visando o avanço científico e a divulgação dos conheci-
mentos produzidos junto aos visitantes e comunidades locais; 3) o 
resgate e a valorização dos saberes e fazeres da população da Ilha 
Grande, bem como a melhoria dos padrões econômicos e sociais 
dessas comunidades.

INTRODUÇÃO

18



Transformar um ambiente carcerário em um grande laboratório 
para o desenvolvimento de um novo modelo que concilie os di-
versos usos deste espaço insular em sintonia com os pressupostos 
da preservação e da sustentabilidade socioambiental é o desafio 
enfrentado pela UERJ desde que se instalou na Ilha Grande. Atra-
vés das ações do CEADS e do Ecomuseu Ilha Grande, que tem as 
suas bases firmemente assentadas nas lições do passado e no seu 
compromisso social com a comunidade, a UERJ vem convidando 
a população a participar dessa transformação, por meio do desen-
volvimento de ações coletivas que visem à construção um presente 
mais sustentável e de um futuro melhor, ecologicamente equilibra-
do e socialmente mais justo.

INTRODUÇÃO
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MENSAGEM DO DIRETOR DO CEADS 
Mauro Geraldes - Departamento de Geologia Regional e Geotec-
tônica, Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro

O paraíso ecológico da Ilha Grande é uma riqueza reconhecida por 
todos que a visitam, pois a impactante diversidade de ambientes se 
torna ao mesmo tempo uma área importante para ser preservada 
e apreciada, como também estudada e compreendida. Estes são os 
objetivos principais do Centro de Estudos Ambientais e Desen-
volvimento Sustentável (CEADES), instalado no campus de Dois 
Rios que foi cedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro por 
50 anos para a UERJ sob a condição de se construir um centro de 
pesquisa e museus para preservação da historia local.

A missão da direção do CEADS é tornar possível o acesso de todos 
os interessados em fazer pesquisas, de forma que Campus de Dois 
Rios está aberto a todas as Universidades sediadas no Estado, 
parceiras em atividades de pesquisas, como também recebe pes-
quisadores do restante do pais e do exterior. Sabemos que apenas 
as investigações e observações de longo prazo permitem o entendi-
mento dos sistemas naturais e o CEADS desenvolve ações que vi-
sam proporcionar condições para a manutenção e desenvolvimento 
da pesquisa científica nas áreas de Ecologia e Meio Ambiente, 
abrangendo os temas Biologia Marinha, Oceanografia, Geociências, 
Zoologia, Botânica e Ecologia da Mata Atlântica.
Desta forma é uma honra e uma responsabilidade assumir a direção 
do CEADS e ao mesmo tempo é uma grande satisfação presenciar o 
desenvolvimento de atividades de ensino de graduação e de pós-
-graduação que visam focar estudos ambientais. 

RELATOS
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Como também é uma grande satisfação participar das ações de ge-
renciamento ambiental, educação ambiental e conservação da Ilha 
Grande e do entorno da Baía da Ilha Grande.

Todos os pesquisadores que devotam seu tempo e conhecimento 
para o estudo do meio ambiente podem se sentir convocados para 
usufruir deste Campus que configura-se como um laboratório de 
pesquisa ao ar livre, um ambiente para ensino contextualizado e de 
ações de capacitação e transferência de informações, atuando em 
diversas vertentes de ações acadêmicas. Assim o CEADS estará atu-
ando no sentido de concretizar sua missão focada na manutenção e 
desenvolvimento da pesquisa científica nas áreas de sistemática de 
fauna e flora e ecologia de ecossistemas.

Continuaremos a receber pesquisadores e estudantes de diversas 
disciplinas que realizam os módulos de aula práticas de campo na 
Ilha Grande para permitir a vivência do estudante com problemas 
reais, permitindo a aplicação de conceitos abordados na teoria e 
colaborar na formação de recursos humanos qualificados.

RELATOS
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UM CONTO DO CANTO 
Lucas Alves Lira - CEADS, Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesqui-
sa (SR2), UERJ

Descobri um universo novo ao desembarcar na Ilha Grande, uma 
nova realidade, uma nova ponte que liga o conhecimento teórico 
a uma riqueza de fauna e flora que jamais havia testemunhado. 
Em um canto da ilha, entre nuvens carregadas e o céu azul como 
horizonte infinito, diante do farfalhar das folhas e do cantar dos 
pássaros me vi em êxtase. Como poderia tão pouco se saber sobre 
esse espaço maravilhoso de pesquisa ambiental tão calmo, tão longe 
de tudo?

Nessas horas, praticamente se impõe uma paz interior.  O mar, o 
azul, o pôr do sol e o cheiro de café me hipnotizavam, deixavam-me 
a sós com minhas imagens e meus pensamentos que também já 
não conseguiam escapar do charme da ilha. Acredito que não haja 
quem não goste desses momentos de reflexão: os olhos se fecham e 
nosso cinema interior se abre para uma profusão de sensações.

RELATOS
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Em tais momentos, percebemos como a vida é bela e como esta-
mos surpreendentemente a sós – uma experiência rara em nossos 
cotidianos, não? É algo que você não sente com seu coração apenas, 
a sensação é física mesmo. Você respira fundo, eleva o pensamento 
e a alma e sente todo seu corpo responder a isso, em um misto de 
arrepio, desligamento e prazer.

Ninguém se vê precisando de um celular (até por não ter sinal) ou 
de qualquer engenhoca eletrônica, simplesmente se deixa aprovei-
tar. Não é por menos, nesses momentos de peregrinação interior o 
único compromisso é de não resistir a liberdade que a nossa ima-
ginação ganhou, observar como a natureza pôde se estruturar de 
maneira tão minuciosa, abrir os ouvidos aos novos sons, que não de 
buzinas e sirenes. 

Chegando ao Rio de Janeiro, retomei a vida rotineira e me curvei à 
fatalidade que as obrigações impõem. O pôr do sol e o cantar dos 
pássaros foram substituídos pelo som do despertador e por minutos 
de transito, mas se em momentos de descanso fechar os olhos ainda 
consigo sentir o cheiro do mar e a falta que me faz aquele canto, o 
CEADS Ilha Grande.  

RELATOS
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UERJ/ILHA GRANDE: NAS ONDAS DA MATEMÁTICA
Sonia Barbosa dos Santos  - Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia 
Roberto Alcantara Gomes, UERJ
 
Marilene de Sá Cadei - CEADS, Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (SR2), 
UERJ

Visando contribuir com o aumento da difusão e divulgação da 
ciência produzida no CEADS, ampliar o diálogo e as parcerias com 
as secretarias de Meio Ambiente e de Educação dos municípios do 
entorno da Ilha Grande e ampliar o diálogo especialmente com as 
comunidades moradoras da Ilha Grande, o CEADS vai participar 
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017, cujo tema deste 
ano é “A matemática está em tudo”. 

A SNCT vai ocorrer de 23 a 29 de outubro, nas dependências do 
CEADS, na Vila Dois Rios e do PEIG (Parque Estadual da Ilha 
Grande –Vila do Abraão).

ATUALIDADES
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O projeto foi um dos 170 aprovados pelo CNPq para receber ajuda 
de custo para a execução. Dentre as atividades já programadas 
temos:

Palestras

1-“O movimento das marés”.  - Prof. Eduardo Leal Esteves (IBRAG-
-UERJ).

2-“Conhecendo o coral-sol e entendendo a dinâmica da invasão 
biológica”. - Profa. Beatriz Fleury (IBRAG-UERJ).

Oficinas

1-“Como contar os grãos de areia da praia”. - Prof. Mauro César 
Geraldes (FGEO-UERJ).

2- “O som do mar”. - Profa. Sonia Barbosa dos Santos (IBRAG-
-UERJ)

3- “Onde estou? Usando a matemática para me localizar”. - 
Prof. Marcelo dos Santos Salomão (FGEO-UERJ)

4-“A matemática do crescimento das plantas”.  - Profa. Cátia Henri-
ques Callado (IBRAG-UERJ).

5- “A matemática no dia-a-dia da comunidade”. - Prof. Gelsom Ro-
zentino de Almeida (IFCH-UERJ).
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6-“Formas, geometria e artes”. - Profa. Marilene de Sá Cadei  (CEA-
DS-UERJ)

Exposição

“Biocenas: a matemática das formas da natureza”. - Prof. Antônio 

Carlos de Freitas (IBRAG-UERJ).

ATUALIDADES
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE NA ILHA GRANDE
Sonia Barbosa dos Santos  - Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia 
Roberto Alcantara Gomes, UERJ
 
Marilene de Sá Cadei - CEADS, Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (SR2), 

UERJ

Visando comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de 
junho) e contribuir para a sustentabilidade socioambiental da 
Ilha Grande, o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento 
Sustentável (CEADS) e o Ecomuseu da Ilha Grande (ECOMIG) da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro realizaram em parceria 
com o Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG-INEA), nos dias 6, 7 
e 8 de junho de 2017 as seguintes atividades:

Dia 6  - Palestra sobre o CEADS, 
proferida pelo Prof. Dr. Mauro 
Geraldes, Diretor do Ceads, no 
âmbito da Mesa Redonda “Ilha 
Grande, Ambiente e Cultura: 30 
Anos Depois do Tombamento”, 
na qual também participaram o 
Prof. Dr. Gelson Rozentino, Di-
retor do Ecomuseu Ilha Grande e 
o Sr. Tercius Barradas, Gestor do 
PEIG.

Dia 7 – Roda de Conversa sobre o PEIG, reunindo alguns morado-
res da Vila Dois Rios e o Gestor do PEIG nas instalações do Ceads. 
Foram debatidas as possibilidades e limitações legais decorrentes 
do fato da Vila estar situada em uma Unidade de Conservação.

ATUALIDADES
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À noite, a comunidade foi recebida para uma sessão de vídeos e 
desenhos animados sobre meio ambiente, no Auditório do Ceads. 
A atividade foi mediada pela Profª. Dra. Marilene de Sá Cadei e os 
graduandos de Engenharia Ambiental e Sanitária Webert Cardoso 
Medeiros Pereira e Mariana Figueiredo Marinho, integrantes da 
ONG Uerj Sustentável. 

Dia 8 - Estudantes da Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega, da 
Vila do Abrão foram recebidos às 9h nas dependências do Ceads 
para duas atividades: um bate-papo sobre o “Mar e lixo: prejuízos 
do lixo para a vida marinha”, que foi ministrado pela bióloga Me-
lanie Lopes Silva integrante do Projeto Praia Limpa (FFP) e um 
“Mutirão de limpeza da Vila Dois Rios”, coordenado pelas professo-
ras Sonia Barbosa dos Santos e Marilene de Sá Cadei e que também 
teve a participação de professores e funcionários da UERJ. Após, os 
estudantes também visitaram as instalações do Ecomuseu.
Neste mesmo dia, à tarde, a enfermeira do Ceads Luana Maria Ri-
beiro de Lira, e a nutricionista convidada Maria Cecília de Carvalho 
Figueira promoveram a “Oficina Reaproveitando Sobras de Ali-
mentos”. Após a elaboração dos alimentos foi realizado um lanche 
comunitário com a degustação dos doces, patês, bolinhos salgados 
e bolos produzidos. À noite, a Profª Dra. Sonia Barbosa dos Santos 
organizou a palestra “Espécies Exóticas e Saúde Ambiental”, na sede 
do PEIG (Vila do Abrãao).
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