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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo um estudo sobre o meio ambiente artificial urbano: o caso do antigo Centro Educacional Aninga em 
Macapá/AP. A problemática levantada é saber quais as impactos ambientais e sociais causados pelo abandono de uma estrutura predial pelo 
Poder Público no meio ambiente artificial urbano, no caso, o denominada “Centro Educacional Aninga”. As hipóteses levantadas são a 
proliferação de lixão a céu aberto, tornando o local insalubre e o aumento da criminalidade associada ao consumo de substância entorpecentes 
no meio ambiente artificial. O local da pesquisa está situado no bairro Buritizal na cidade de Macapá, sendo utilizado por moradores de rua e 
usuários de substâncias entorpecentes. Anteriormente o local era utilizado como Centro de Internação e ressocialização de adolescentes 
infratores, mas através da observação in locu  verificou-se que o local, inicialmente criado com o intuito reeducar adolescentes infratores, presta 
hoje um desserviço a sociedade, servindo para a reunião de jovens no mundo das drogas e do crime. Observou-se que o local passou a ser 
ocupado por pessoas que muitas vezes que não estão conscientes do seu papel social, o acúmulo de lixo, associado a sua queima, aumentou 
drasticamente com o passar dos anos de abandono do local, o estado de conservação do local ficou cada vez mais deplorável e insalubre. E com 
isso, a própria população do bairro é prejudicada, sendo um dos agentes a contribuir com a poluição. Destaque-se que nenhuma manutenção ou 
qualquer tipo de intervenção do Poder Público fora observada no local, o que o caracteriza como um verdadeiro lixão a céu aberto. Além disso, 
importante destacar que o local tem servido de moradia para quatro famílias. A situação estrutural do prédio só tem piorado, e a população, seja 
por ausência de políticas publicas ou consciência e educação ambiental, não se dá conta do mal que está proporcionando ao meio ambiente 
artificial urbano, com má utilização do local. Diante do que foi constatado nas ruas que ficam ao entorno do prédio, ocorre o maior dano 
ambiental, identificando-se que a população é leiga em relação aos danos ambientais, muitas vezes por serem pessoas de baixa renda, com pouco 
estudo, e com poucas oportunidades na vida, o Estado tem uma grande parcela de culpa (responsabilidade subjetiva) em relação ao que ocorre 
no local. Dentre os vários fatores destacam-se a falta de informação da população em relação aos danos ambientais e os riscos reflexos para a 
própria população em face da ausência de uma destinação adequada para o prédio público. Com uma reeducação ambiental aos moradores, o 
lixo e as queimadas diminuiriam, com aumento significativo do grau de conscientização dos danos que estão cometendo ao meio ambiente. Essa 
reeducação ambiental seria feita através de campanhas educativas, campanhas estas realizadas pelo poder público, mas o que se observa é uma 
inércia em relação aos problemas ambientais daquela localidade. O avanço da tecnologia, com a internet, as mídias e as redes sociais, poderiam 
servir de suporte para qualquer pessoa difundir os problemas ambientais, a exemplo do presente caso no meio ambiente artificial urbano, na 
busca por soluções para esses problemas ambientais, que além de gerar danos ambientais, geram ainda danos à saúde, com focos de dengue, 
queimadas, e até mesmo a própria segurança dos moradores. Outra opção seria a desapropriação por parte da União, baseada no interesse social 
e na utilidade pública, ressalta-se que a desapropriação deveria ser feita pela União pelo o fato do imóvel ser de titularidade do Estado. A situação 
chegou em um estado alarmante que a população só pede que seja tomada alguma providência em relação a destinação do prédio.
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