
 
 

A ONU Meio Ambiente realiza de 4 a 11 de junho eventos nacionais para incentivar a 

conexão das pessoas com a natureza e incentivar sua proteção.  

 
DESCARTE INADEQUADO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

Comemora-se no mês de junho a semana 

mundial do meio ambiente, que tem por 

finalidade apoiar a participação da comunidade 

sensibilizando na preservação do patrimônio 

natural do nosso país, dando a importância aos 

cuidados com o meio ambiente para a melhoria 

da qualidade de vida. 

O meio ambiente pode ser considerado como 

qualquer espaço em que um ser vive e se 

desenvolve, oferecendo-lhes condições 

importantes para a seu desenvolvimento e 

sobrevivência. A vida se torna mais escassa em 

um ambiente com pouca reserva de água, solo 

de baixa fertilidade e atmosfera insalubre, por 

isso a importância de se preservar o meio em 

que vivemos para as futuras gerações. Apesar 

de existir uma inter-relação entre os seres 

vivos e com o meio ambiente, cabe ao homem 

atuar de forma consciente sobre essa relação. 

Entretanto, o homem tem sido responsável por 

grandes e rápidas transformações ao meio 

ambiente em que ele vive, principalmente a 

partir dos avanços tecnológicos 

proporcionados pela Revolução Industrial, 

permitindo buscar o consumo do que é prático 

e rápido, gerando uma quantidade cada vez 

maior de resíduos, e que na maioria das vezes 

são descartados de maneira inadequada. 

Hoje um dos grandes impactos ambientais que 

enfrentamos é o lixo e o seu descarte 

impróprio. Define-se lixo todo e qualquer 

resíduo sólido resultante das atividades 

humanas, considerado sem utilidade. O lixo 

deve ser considerado como um problema de 

toda sociedade e não individual. Segundo o 

artigo 225 da Constituição da República 

Federativa do Brasil estabelece que: “Todos 

tem direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preserva-lo para as futuras 

gerações”.  

  Os resíduos gerados no meio urbano 

tem sido um desafio tanto para o poder 

público como para a sociedade. O descarte dos 

resíduos sólidos tem ocorrido de forma 

inadequada tanto pelo poder público quanto 

pela população. A população faz esse descarte 

nas ruas, rios, locais próximos de residências, 

o que além de causar problemas de ordem 

estética, em período chuvoso pode dar acesso 

a vetores causadores de doenças, 

consequentemente causando um alto 

agravamento de degradação ambiental. No 

caso do destino final são deixados a céu aberto 

pelo poder público, tornando-se uma ameaça 

constante à saúde pública (Figura 1). 
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduos_s%C3%B3lidos_urbanos 

(Texto: Eleilde Almeida Araújo - Discente do Curso de Ciências Naturais; e 

Meubles Borges Júnior - Tutor do PET).  

 
PROJETOS DE PESQUSIA-AÇÃO NAS ÁREAS DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E CIÊNCIAS HUMANAS  

A partir do mês de março os petianos começaram 

a desenvolver dois projetos de pesquisa. 

Considerando que o PET Ciências Naturais – 

Campus Bacabal é formado pelos cursos de 

Ciências Humanas e Ciências Naturais: Projeto de 

Pesquisa-Ação I: Intolerância Religiosa nos 

Espaços de Educação Formal; Projeto de 

Pesquisa-Ação II: Problemas e Desafios no 

Descarte dos Resíduos na Cidade de Bacabal-MA. 

Além desses projetos, toda última quinta-feira do 

mês continuamos dando prosseguimento ao 

Projeto Cine Filosofia com o objetivo de 

promover debates e discussões estabelecendo 

uma conexão direta entre filosofia e ciência de 

forma interdisciplinar, utilizando o cinema como 

uma introdução ao pensar. 

 
HUMOR ACADÊMICO 

 
Fonte: http://piadasnerds.etc.br/tag/fisica/page/13/ 

ENTREVISTA COM A PROFa. Ms. DIANA C. DINIZ 

O PET Ciências Naturais entrevista a professora 

Ms. Diana Costa Diniz Coordenadora do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, da 

Universidade Federal do Maranhão, graduada em 

Pedagogia pela Universidade Federal do 

Maranhão (2003), Mestre em Educação pela 

Universidade Federal do Maranhão (2009). 

Atualmente é professora assistente do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, na 

Universidade Federal do Maranhão, na cidade de 

Bacabal no Maranhão. Exerce a função de 

Coordenadora do referido Curso, Tutora do PET 

Conexões/Educação do Campo, exerce docência 

nas disciplinas Filosofia da Educação, Política e 

Planejamento Educacional, Gestão e 

Organização de Sistemas Educacionais, História 

da Educação e Educação do Campo.  

(Entrevistado por: Lucas Casimiro Soares Ferreira – discente do 

Curso de Lic. em Ciências Humanas; Matheus Casimiro Soares 

Ferreira - discente do Curso de Lic. Em Educação do Campo).  
 

PET CIÊNCIAS NATURAIS – UFMA/ BACABAL: 

Integrantes 

Tutor: Meubles Borges Júnior 

Peteanos: Ângela Maria dos Santos Sousa, Eleilde Almeida 

Aráujo, Eliúde dos Santos Alves, Francisca Amanda Sampaio da 

Silva, José Orlando lima Meneses, Lucas Casemiro Soares 

Ferreira; Matheus Casimiro Soares Ferreira, Sávio Nascimento 

Lago, Taynah Rayane Silva Moreira, Tiago Rodrigues dos Reis, 

Wesliany Everton Duarte. 

 

NOSSA PROGRAMAÇÃO: 

Seguimos com o Cine Filosofia, que ocorre toda última 

quinta-feira do mês e com os projetos de Pesquisa-Ação. 

Além dessas atividades temos a previsão de participação 

no próximo ENAPET que ocorrerá no mês de julho.  

 

Para ler os artigos e textos na integra, além 
de conferir nossa programação completa, 

consulte nossa página:  
https://petbacabal.wordpress.com 
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