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RESUMO

A presente pesquisa tem por objetivo expor as consequências do descaso do poder público em relação a uma estrutura abandonada, denominada 
“Antigo Aninga”, que teve utilidade para a sociedade Macapaense como centro de internação e recuperação para menores infratores, através de 
medidas socioeducativas e com o intuito reeducar menores infratores. O local objeto de estudo está situado no bairro Buritizal, na Avenida 
Claudomiro de Moraes, no município de Macapá/Amapá/Brasil. O fato social que despertou atenção para a realização deste estudo foi que o 
prédio vem sendo utilizado por moradores de rua, dependentes químicos ou por menores em situação de risco social. A presença constante 
desses agentes externos vem deteriorando aquele ambiente e tornando-se um local de risco para a comunidade adjacente. O local de estudo é 
um bem público abandonado sofrendo com o acúmulo de lixo e o estado de conservação do local foi ficando cada vez mais deplorável. E com 
isso, a própria população do bairro, que é a mais prejudicada, e também contribui na poluição daquele ambiente, depositando resíduo doméstico 
no entorno da edificação. A metodologia utilizada para a realização do estudo foi à pesquisa de campo, com observação e registros no local 
objeto de estudo. Assim como, a pesquisa bibliografia na doutrina, legislação e em artigos publicados na rede mundial de computadores, que 
contribuíram para a fundamentação teórica do estudo. Observou-se que após o abandono da edificação, qualquer manutenção foi realizada pelo 
Poder Público, o que contribuiu para local virar um verdadeiro lixão a céu aberto. Durante a pesquisa de campo foi observado que nas ruas, que 
ficam ao redor do prédio, onde ocorre o maior dano ambiental, durante registro fotográfico e diálogo informal com a comunidade, foi possível 
constatar que a população tem consciência do que está fazendo, mas ainda é leiga em relação aos danos ambientais, por serem pessoas de baixa 
renda, com baixa escolaridade e com pouca noção dos ricos a saúde proveniente da insalubridade daquele ambiente. O que vem a dificultar na 
participação social do problema, pois desconhece os meios para buscar a solução para o entrave. Como ficou constatado, a falta de informação e 
de conhecimento da população em relação aos danos e riscos ambientais, uma das alternativas, para sanar ou até mesmo diminuir os danos ao 
meio ambiente, seria uma iniciativa em sensibilização por meio da educação ambiental, enquanto o poder público não dá uma destinação para o 
local. Com a educação ambiental dos moradores, o lixo e as queimadas diminuiriam, com a conscientização dos danos que estão sendo causados 
ao meio ambiente. Essa educação ambiental seria feita através de campanhas educativas, campanhas estas realizadas pelo poder público, mas o 
poder público é inerte em relação aos problemas ambientais daquela localidade, como já constatado. Logo o primeiro passo seria chamar a 
atenção do poder público, para que ele com os recursos e estrutura adequada tomassem as devidas providências, com base em estudos e 
pesquisas realizadas. Nesse sentido o meio mais viável, seria com provocação da associação de moradores do bairro, que tem a estrutura e os 
meios, de se manifestar e provocar as autoridades competentes. E com o auxilio do avanço tecnológico da internet com as mídias e as redes 
sociais, são importantes ferramentas de comunicação, para qualquer pessoa ou comunidade, na luta por direitos, o que não deixaria de ser uma 
opção, para amenizar esses problemas ambientais. Problemas esses que além de gerarem danos ambientais geram danos à saúde, com focos de 
dengue, queimadas, e até mesmo a própria segurança dos moradores, sendo uma local grande, se tornou um risco social e ambiental aos 
moradores.
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