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O CONTEXTO SOCIAL E EPIDEMIOLÓGICO DOS
MORADORES ASSENTADOS EM ÁREA DE MANGUEZAL

The social and epidemiological context of settlement
inhabitants in mangrove areas.

RESUMO

Fortaleza é uma metrópole que apresenta distribuição de renda perversa e problemas de
ocupação do solo.  A Baixada do Aratu é uma Área de Preservação Permanente localizada
no curso do rio Cocó, cujo manto vegetal é constituído por manguezal.  A especulação
imobiliária e a falta de uma política de habitação empurraram para a Baixada aproximadamente
200 famílias que residem na área em condições sub-humanas. A pesquisa, de natureza
qualitativa, teve como objetivo conhecer a realidade social e epidemiológica dos moradores
da Baixada do Aratu, tendo sido realizada em janeiro e fevereiro de 2001, através de
questionário e visita domiciliar, com amostra de 70 famílias. Encontrou-se que 90% das
famílias obtêm água tratada através de ligações clandestinas e 10% a retiram de poços
sem qualquer tratamento. Os barracos são construídos com madeira e barro do manguezal
ou com restos de material de construção. As doenças mais comuns são as respiratórias,
com 54%, seguidas de hipertensão arterial (14%), alcoolismo (11%), doenças diarréicas
(8,5%), doenças dermatológicas (6%) e 6,5% por outras causas.  Verificou-se a associação
entre precárias condições de vida, problemas de saúde reincidentes e crescentes agressão
à natureza. Conclui-se que mais estudos devem ser desenvolvidos com o objetivo entender
as relações que ocorrem entre tais fatores para o serviço de saúde vinculado à Universidade
de Fortaleza, possa ser capaz de construir uma proposta de intervenção adequada à realidade
dos moradores.

Descritores: Saúde; Meio ambiente; Epidemiologia.

ABSTRACT

Fortaleza is a metropolis that presents a perverse income distribution and ground occupation
problems. “Baixada do Aratu” is a Permanent Preservation Area located along the Coco
River, whose vegetation consists mainly of mangrove. The real estate speculation and
the lack of a habitation policy have brought to “Baixada” approximately 200 families
who live in the area under sub-human conditions. This qualitative research had the aim
of knowing the social and epidemiological reality of that location’s inhabitants. It was
carried out between January and February, 2001, by means of a questionnaire and domiciliary
visits, with a sample of 70 families. It was found that 90% of the families obtain treated
water through clandestine connections and 10% remove it from wells without any treatment.
The barracks are constructed with wood and clay from the mangrove or with construction
material remains. The most common diseases are the respiratory ones with a prevalence
of 54%, followed by high blood pressure (14%), alcoholism (11%), diarrhea (8.5%),
dermatological diseases (6%) and 6.5% of other causes. An association between precarious
life conditions, recidivistic health problems and increasing nature aggression was noticed.
It is concluded that more studies must be carried out in order to thoroughly understand
the relations that occur between those factors, so that, from the University of Fortaleza
health service, one be able to construct an intervention proposal in adequacy to those
inhabitants’ reality.

Descriptors: Health; Environment; Epidemiology.
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INTRODUÇÃO

Hoje, o que mais se discute no cenário político brasileiro
são os temas relacionados a  desenvolvimento, modernidade
e globalização.  No entanto, o que se denuncia é o contraste
entre riqueza e pobreza, tecnologia e degradação ambiental,
impondo uma realidade que aprofunda ainda mais as
desigualdades sociais.

Aumento da violência urbana, desemprego, baixos
índices de escolaridade e superpopulação das cidades, são
alguns dos aspectos de um sistema profundamente
excludente, que denuncia  desrespeito à cidadania e aos
direitos sociais.

Destacamos deste contexto os grupos populacionais que
vivem nas cidades e que habitam os chamados cinturões de
pobreza, universo do nosso estudo.

Ao  observar as cidades em todo o mundo e
principalmente nos países em desenvolvimento como o
Brasil, é que percebemos as disparidades sociais, interligadas
pela trama que tece o seu tecido social.

Nessa observação, visualizamos a  construção de uma
cidade polarizada. De um lado, a cidade com infra-estrutura,
saneamento básico, pavimentação das ruas, rede de serviços
básicos e um belo conjunto arquitetônico. Do outro lado a
cidade se compõe por cortiços e favelas, não dispondo da
mínima estrutura básica necessária, tornado-a, nos países sub-
desenvolvidos, o cenário privilegiado de denúncia do modelo
de segregação espacial, social e político.

No Ceará, estado localizado na Região Nordeste do
Brasil, o fenômeno de migração do homem do campo para
as cidades aumenta ao longo das últimas décadas. A
população urbana do território cearense, que na década de
1980 era de 2.810.351 habitantes (1), hoje, segundo o último
censo (2), é estimada em  5.304.554 habitantes, o que
representa um crescimento populacional de 53%, fato esse
favorecido pela inoperância de uma política agrária que seja
capaz de fixar o homem à terra.

Fortaleza, a capital do estado do Ceará, tem sido um
dos pólos de atração dessa população. No entanto, o homem
pobre do campo, ao chegar à capital em busca de melhores
condições de vida, encontra como quase única alternativa,
morar em bairros periféricos de Fortaleza (3),  aumentando,
dessa forma, as estatísticas dos excedentes do sistema
produtivo, tendo no subemprego a principal forma de
sobrevivência.

Outro grave problema que Fortaleza apresenta refere-
se à ocupação do solo urbano. A cidade conta com regiões
muito populosas em sua periferia, enquanto que, nos bairros
mais centrais, ainda são encontrados grandes vazios
demográficos, situações determinadas pela especulação

imobiliária e pela  ineficácia política de ocupação do solo
urbano.

Como podemos observar, o fenômeno de urbanização
crescente revela questões complexas, e a cidade de Fortaleza
as reproduz, criando novas realidades a serem compreendidas
e explicadas.

Na verdade(4),  a cidade por meio do crescimento urbano
desordenado, sofre transformações e mutações constantes.
As mudanças urbanas, os crescentes aumentos das áreas de
risco, a questão ambiental  e de moradia, podem se revestir
em conflitos e formas de expressão política em várias
direções, dentre elas a denúncia da escassez de políticas
públicas efetivas, o que possibilita as múltiplas lutas que a
cidade, o cidadão e a cidadania suscitam. E sem dúvida,
dentro dessa multiplicidade, a questão da saúde é uma delas.

Tomando o pensamento acima como referencial,
entendemos que a saúde e suas interfaces com a moradia, a
necessidade de ocupar áreas de risco e a questão ambiental
urbana são dos aspectos mais evidentes e carentes de estudos
e soluções  em uma cidade como Fortaleza.

Para fazer uma análise do processo saúde/doença (5), é
necessário olhar a realidade de forma articulada, levando
em consideração as condições naturais do ambiente, os
fenômenos do dia a dia, a biologia humana, as mediações do
meio geográfico no território onde se desenvolve a
reprodução social das classes, e, enfim, as grandes
determinações estruturais

Apontada como a quinta cidade brasileira mais populosa,
Fortaleza conta no início do Século XXI, com 2.138.234
habitantes (2), o que representa aproximadamente 40% da
população total residente na área urbana do estado do Ceará.

Os indicadores econômicos dessa cidade apontam para
um quadro que pede atenção.  Segundo dados do Banco
Mundial, publicado no Plano Estratégico da Região
Metropolitana de Fortaleza (6), 48% da população cearense
recebe menos que meio salário mínimo por mês,
concentrando-se em Fortaleza 20% desse contingente
populacional.

 Os indicadores demográficos e sociais da região
metropolitana de Fortaleza(7),  apontam que: 23,5% da
população é analfabeta,  o grau de urbanização é de 81,5%,
a cobertura de esgotamento sanitário é de apenas  38,2% e
que 25,6% da população não é agraciada com rede de
abastecimento de água. Isso tem levado a um quadro de
pauperização da população, que se reflete em várias questões,
como por exemplo a da habitação, que impõe às classes
trabalhadoras de baixa renda, bem como aos excedentes do
sistema produtivo, terem como única alternativa habitar
precários barracos em fundos de vales, encostas de morros e
aterros sanitários.
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      Hoje, uma das mais críticas situações enfrentadas
pelos grandes centros urbanos como Fortaleza, é abrigar em
fundos de vale a população pobre, fato que evidencia o íntimo
relacionamento entre modelo de produção, segregação sócio-
econômica, espacial e degradação ambiental.

Fortaleza possui 600 favelas, 60 das quais consideradas
como ocupações de risco, pois a classe de baixa renda, sem
dinheiro para comprar ou alugar casa para morar, tem como
alternativa a invasão de terrenos públicos  ou privados, onde
erguem seus barracos,  em locais que não possuem um
mínimo de infra-estrutura, denominadas como categoria
habitacional de favelas (7).

 Selecionamos como cenário desta pesquisa a Baixada
do Aratu localizada em Fortaleza, por ser uma área adscrita
ao Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI) um Centro
de Saúde-Escola da Universidade de Fortaleza - UNIFOR
ao qual estamos vinculadas, que presta assistência em nível
de atenção primária de saúde à população carente e serve de
campo de estágio aos alunos do Centro de Ciências da Saúde
da UNIFOR, caracterizando-se referido serviço como um
núcleo de integração docente-assistencial.

A Baixada do Aratu está localizada no bairro Edson
Queiroz, às margens do Rio Cocó. A mais recente área de
invasão da Baixada compreende uma área de manguezal,
classificado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis (8) como Área de  Preservação
Permanente (APP), área de relevante interesse ecológico,
onde não é permitida a ocupação humana em todo o seu
território, por possuir características naturais extraordinárias
e abrigar exemplares raros da biota, portanto, com proteção
absoluta  segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente(9).

As condições de vida das pessoas que ali residem são
subumanas, pois os barracos foram e estão sendo levantados
dentro do manguezal, onde esses grupos populacionais,
naquele local, provavelmente jamais terão acesso a certos
itens de infra-estrutura básica como rede de esgoto, água
tratada e coleta de lixo.

A Baixada do Aratu foi escolhida como foco do estudo,
ainda, dada a maior vulnerabilidade de sua população devido
ao desequilíbrio entre as condições sócio-econômico-
ambientais e o processo saúde-doença, fato evidenciado pela
miséria que grassa naquela área e pelos repetidos problemas
de saúde que vimos constatando ao longo dos últimos anos.

Torna-se, portanto, necessário conhecer a realidade
social e epidemiológica dos moradores da Baixada do Aratu,
a fim de subsidiar a construção coletiva de uma proposta de
intervenção para os problemas mais sérios identificados pela
presente pesquisa.

MÉTODO

O universo da pesquisa foi a Comunidade do Dendê,
onde foi feito um recorte da territorialidade e elegeu-se como
núcleo problemático uma micro área  dessa mesma
comunidade denominada de Baixada do Aratu.

O recorte deu-se ao fato dessa área possuir características
diferenciadas do resto da favela, pois trata-se de uma área
de manguezal que foi intensificado o processo de invasão
há pouco mais de oito anos e cuja situação de moradia põe
aquelas famílias em situação de significativa vulnerabilidade,
no que se diferencia dos demais moradores que habitam a
parte alta do Dendê.

A área geográfica da Baixada do Aratu (8,9,10). faz parte
dos 375 ha de manguezal da bacia fluvial do Rio Cocó,
principal bacia hidrográfica de Fortaleza, sendo toda sua
extensão caracterizada como uma área de preservação
permanente, protegida contra destruição ou degradação de
suas espécies animais e vegetais, sendo portanto destacada
como área de proteção absoluta e faixa de preservação de
primeira categoria, pois possui características naturais
extraordinárias tais como: alto índice de nutrientes minerais
e matéria orgânica, que serve de fonte de alimento para
diversas espécies marinhas, aves e animais da fauna que
ocorrem nesse ecossistema; servem de bacia de oxidação
química e biológica, posto que transformam as substâncias
orgânicas e minerais em nutrientes; possuem grande
importância para o desenvolvimento da pesca; impedem a
eutrofização dos estuários, pois retém os poluentes metálicos;
protegem o litoral das grandes marés que atingem a costa e
ainda servem de espaço de educação para a preservação da
biodiversidade.

Embora legalmente protegido por Lei, (10) o baixo curso
do rio Cocó já se encontra bastante degradado, por meio do
desmatamento dos manguezais, presença de edificações,
construção de avenidas, poluição, pesca predatória e
ocupação de áreas ribeirinhas com assentamento tipo favela
como a da Baixada do Aratu.

O estudo tem enfoque quantitativo observacional
descritivo. Realizado dentro do contexto onde se produz e
reproduz o fenômeno que buscamos compreender, pois trata-
se de uma problemática multifatorial, motivo pelo qual nosso
objeto de estudo não foi visto de forma isolada, mas de forma
a considerar os aspectos sócio-econômicos, epidemiológicos
e ecológicos.

        Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se
um questionário com perguntas semi-estruturado aplicados
por ocasião  das 70 visitas domiciliares realizadas, o que
corresponde  a 28% do total de domicílios existentes na área.
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Os questionários foram respondidos pela pessoa responsável
pelo domicílio na ocasião da visita.

      As questões que nortearam o estudo abordaram: a
escolaridade, renda familiar, situação empregatícia,
condições de saneamento básico do domicilio e da área e
quais doenças mais comuns acometiam seus moradores.

      Incluiu-se no estudo todas as famílias da Baixada
do Aratu, cujas casas estivessem abertas por ocasião da visita
da pesquisadora e que tivessem um responsável adulto
disponível para responder o questionário. Excluiu-se
obviamente as casas que estavam fechadas, as que tinham
apenas criança no momento da visita e os moradores que
não aceitaram participar da pesquisa. Vale ressaltar que
observamos grande número de casas fechadas ou que tinham
apenas crianças.

Em atendimento aos preceitos éticos(11), submetemos o
projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Antes de responder
ao questionário, cada pessoa abordada foi informada sobre
os objetivos da pesquisa, sua autonomia para aceitar ou não
responder às perguntas, bem como lhe foi garantido
anonimato e a certeza da devolução dos resultados do estudo.

Os dados foram coletados durante os meses de janeiro e
fevereiro e março de 2002, para conhecer o perfil social e
epidemiológico dos moradores da Baixada do Aratu, tendo
em vista a elaboração de proposta de intervenção,  para os
problemas mais sérios apontados por seus moradores.

Utilizamos como método de análise, o método dialético,
o que significa compreender a dinâmica da própria sociedade,
que perpassa o modelo de produção, a problemática
ambiental, o processo saúde-doença e as dimensões sócio-
espaciais.

RESULTADOS

Nos 70 moradores entrevistados encontramos dados que
confirmaram a precariedade de vida dos residentes na
Baixada do Aratu.

O grau de instrução dos entrevistados é muito baixo,
pois 25 (35,7%) das pessoas pesquisadas são analfabetas ou
semi-analfabetas (tabela 1).

Tabela 1: Distribuição dos entrevistados da Comunidade
Baixada do Aratu segundo escolaridade, renda familiar e
situação empregatícia do chefe de família, Fortaleza 2002.
N=70

Variados

Escolaridade Entrevistados       %
Analfabeta 04 5,7
Alfabetizada ( lê e escreve) 21 30,0
1º grau incompleto 45 64,3

Renda familiar *
1 Salário mínimo 31 44,3
2 Salário mínimo 13 18,6
2,5 Salário mínimo 04 5,7
Sem renda 22 31,4

Situação empregatícia
Emprego fixo 20 28,6
Trabalho avulso 33 47,1
Desempregado 17 24,3

* Valor do  salário mínimo em 2002.

A situação de pobreza na área pesquisada, uma vez que
entre as famílias sem renda ou com renda de até um salário
mínimo temos 53 (75,7%) dos domicílios pesquisados. Por
sua vez, a situação empregatícia, aponta para a instabilidade
das famílias e para a impossibilidade de almejarem uma
moradia digna e diferente das que ocupam na Baixada do
Aratu (tabela 1).

Um total de 50 (71,4%) famílias tem seus chefes sem
empregos fixos, isto implica que elas estão fortemente
submetidas ao não atendimento de necessidades básicas como
alimentação, cuidado da própria saúde, vestuário, entre
outras. Instabilidade financeira e pobreza extrema são fatores
que impulsionam a desagregação familiar e, junto a outros
fatores, lançam os jovens aos males das grandes cidades como
à violência, à prostituição e o uso de drogas (tabela 1).

A crescente pauperização da população de Fortaleza,
leva as famílias a migrarem de outros bairros da cidade para
as favelas. Encontramos que 17 (24,0%) das famílias
pesquisadas vieram dos diversos bairros de Fortaleza e que
53 (76,0%) delas procedem da parte mais elevada da Favela
do Dendê e que não é alagada pelo manguezal.
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As características dos domicílios pesquisados são as mais
precárias, e envolvem riscos para a saúde de todos e
implicando em aumento da degradação ambiental. A maioria
das casas não é construída à base de barro, cimento e tijolos.
Ao contrário, o que predomina são as construções de taipa,
em que se usa o barro e a água do próprio mangue.
Encontramos também que 54 (77%) das casas têm de 1 a 2
cômodos e 16 (23%) têm  3 cômodos ou mais, enquanto que
41 (59%) delas abrigam até 4 pessoas e 29 (41%)  abrigam
de 4 a 6 pessoas.  Soma-se a isso o fato de que 100% das
casas não dispõem de rede de esgoto e não possuem
instalações sanitárias (tabela 2).

Tabela 2: Condições de saneamento básico dos domicílios
da Comunidade Baixada do Aratu, Fortaleza – 2002. N=70

Aspectos Sim Não
Rede de esgoto - 70
Instalações Sanitárias - 70
Destino Adequado dos Dejetos - 70

Tabela 3: Distribuição das doenças mais comuns na
Comunidade Baixada do Aratu referidas pelas pessoas
pesquisadas Fortaleza 2002.

Doenças mais comuns Nº. %
Afecções dermatológicas 04 6,0
Outras 05 6,5
Doenças diarréicas 06 8,5
Alcoolismo 07 11,0
Hipertensão arterial 10 14,0
Infecções respiratórias 38 54,0
Total 70 100,0

Outra doença que apresentou um elevado índice foi a
hipertensão arterial, o que caracteriza o envelhecimento da
população e coloca como grande desafio dos serviços de
saúde combater as doenças relacionadas ao
subdesenvolvimento como as imunopreveníveis,
parasitárias, carências e as doenças crônico-degenerativas.

DISCUSSÃO

Fortaleza é uma metrópole que apresenta distribuição
de renda perversa e graves problemas de ocupação do solo.
Essa análise nos fez entender que as várias formas de
carecimento dos moradores da Baixada são resultantes das
relações sociais que são historicamente determinadas. Essas
carências resultam na falta de uma vida digna, e trazem, na
sua essência, as implicações econômicas, sociais e políticas
constituintes do tecido social.

Pode-se apontar como fatores determinantes dessa
indevida ocupação a exclusão social e demográfica, a que se
sujeita a população local, conseqüência negativa do sistema
capitalista vigente e da deficiência das políticas agrárias.
Habitar tal localidade não é a resultante pura e simples de
uma opção, mas da convergência de fatores que induzem
aquelas pessoas à margem da urbanização planejada, indução
esta cujo requisito primordial é a escassez de recursos
financeiros.

Como se sabe, a pobreza e a baixa escolaridade
alimentam-se reciprocamente em um ciclo vicioso que
dificulta a superação de muitos desafios sociais, até porque
restringem e até mesmo impedem o acesso a bens sociais
como saúde, educação, habitação, emprego, entre outros . O
que foi reforçado quando levantamos outras variáveis, como
renda familiar e situação empregatícia dos chefes das famílias
pesquisadas.

Uma das decorrências diretas da ocupação da área em
estudo é o alto índice de doenças respiratórias que acometem
aquela população. Tal ocorre (12), sobretudo, devido ao solo
lamacento e pobre em oxigênio e ao alto índice de umidade
relativa do ar, que chega em média a 70% - nível altamente
desaconselhável para a constante exposição humana. A
incidência de infecções respiratória em Fortaleza (13)  aumenta
a partir do mês de maio, sendo esse o mês de maior pico.
Isso nos leva a admitir que a prevalência de infecções
respiratórias nessa comunidade alcança índice ainda mais
elevado nesse mês que coincide com o elevado índice
pluviométrico na cidade, aumentando a área alagada da
Baixada e, por conseguinte, o acometimento dos moradores
pelas doenças respiratórias.

As doenças dermatológicas, as infecções respiratórias e
as parasitárias estão relacionadas as condições ambientais
que estão expostos os moradores da Baixada do Aratu que
não contam com esgotamento sanitário, coleta de lixo,
abastecimento de água e  limpeza pública, agravados por
possuir temperatura elevada, solo alagado, presença de
vetores patogênicos e provocando ainda, poluição ambiental.

Outra relação que decorre do presente estudo é aquela
existente entre o alto índice de desemprego ou de sub-
emprego e a baixa escolaridade dos moradores da Baixada.
35% das pessoas pesquisadas são analfabetas ou semi-
analfabetas, sendo que, o restante que possui alguma
escolaridade, não chegou a concluir a 5ª. Série do ensino
fundamental. A pouca ou nenhuma instrução é um fator de
segregação social que aborta, em grande parte, as perspectivas
de melhoria de vida daqueles mo radores, perpetuando sua
situação de pobreza extrema.
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De tudo que se viu e analisou, destacam-se ainda dois
grandes principais problemas advindos da instalação indevida
de famílias na Baixada do Aratu. Primeiro, a situação de
total insalubridade em que vivem aquelas pessoas, sujeitas a
afecções as mais diversas, não gozando de um mínimo de
qualidade de vida necessária à existência dita digna. Segundo,
e não menos alarmante, é a conseqüente degradação
ambiental da região, área de preservação permanente,
refletindo, direta ou indiretamente, em todo o ecossistema,
pois os desequilíbrios encerram, em si, o princípio da
totalidade e da interdependência.

A destruição do ecossistema não abrange apenas a fauna
e a flora, mas desencadeia o processo que envolve o relevo,
as águas de superfície, o solo, comprometendo, juntamente
com outras agressões em outros locais, a vida no planeta.
Vale ressaltar que os moradores da Baixada do Aratu não
recebem incentivos materiais que lhes permitam sobreviver
ou prosperar protegendo a biodiversidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquis a levou à constatação sobre a estreita
associação entre precárias condições de vida, problemas de
saúde reincidentes e a crescente agressão à natureza. As
condições de vida das pessoas que residem na Baixada do
Aratu são subumanas, em face da miséria que grassa na área,
pois os barracos foram e estão sendo levantados dentro do
manguezal, onde esse grupo populacional, provavelmente
naquele local, jamais terá acesso a certos itens de infra-
estrutura básica, como rede de esgoto, água tratada e coleta
de lixo. Essas condições deixam as pessoas vulneráveis
sobretudo a doenças respiratórias, verminoses e a freqüentes
reincidências, uma vez que o conjunto desses fatores favorece
esse quadro enquanto as famílias residirem no local.

Embora as doenças dermatológicas e respiratórias sejam
comuns na clientela de baixo nível sócio-econômico, chama
atenção o alto índice de prevalência dessas doenças no grupo
populacional em estudo, o que se explica pela área de
manguezal, de substrato altamente lamacento. As condições
de moradia e saneamento básico dessa população são
precárias, porque a maioria das casas são de taipa, sem
reboco, construídas em área úmida, com madeira e barro do
próprio manguezal, o que não permite a construção de
instalações sanitárias

Como a maioria das casas não possui nenhum tipo de
instalação sanitária, os moradores satisfazem suas
necessidades fisiológicas em sacos plásticos e os dejetos são
jogados no lixo que é coletado pela Prefeitura de Fortaleza
ou a céu aberto no próprio manguezal.

Já que 100% dos domicílios não têm como dar destino
adequado ao lixo e dejetos e o sistema de coleta pública de
lixo não passa dentro da Baixada do Aratu, os moradores
têm como opção jogar a céu aberto ou levá-los a ruas distantes
que são servidas pelo sistema público de coleta.

As doenças mais comuns encontradas na Baixada do
Aratu são as infecções respiratórias. As condições climáticas
da área de manguezal(12) apresentam umidade do ar elevada,
variando entre 60% e 90%. Essa variação é mais acentuada
em áreas devastadas, onde as condições ambientais
favorecem o agravamento no quadro de doenças respiratórias,
pois o solo do manguezal possui substrato altamente
lamacento, alagado, lodoso,  pobre em oxigênio, o que
favorece a sobrevivência de bactérias anaeróbicas. A
umidade do ar é moderada e a temperatura, nestas áreas
desmatadas, provoca a incidência direta dos raios solares
sobre o solo e eleva a até 39º C , e por isso é pouco
recomendável à permanência do homem nesse habitat.

Por outro lado, as condições climáticas da área
pesquisada também funcionam como uma agravante, pois
em áreas devastadas de manguezal, a umidade do ar e a
temperatura são elevadíssimas, o que ocasiona as doenças
respiratórias e torna a permanência dos moradores da Baixada
pouco recomendável nesse habitat. A degradação ambiental
é fato real e concreto e as intervenções inadequadas que os
moradores fazem sobre o meio ambiente produzem o
desequilíbrio em todo o ecossistema de manguezal.

No entanto, é necessário aclarar ser o sistema capitalista
que empurra os moradores para a Baixada, sendo aquele
espaço o único território possível de habitar, tendo em vista
suas condições de existência. Essas condições determinam e
mantêm o processo de exclusão e segregação, pela falta de
opção de habitar em condições mais dignas.
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