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Este trabalho se propõe a realizar uma análise sobre o Bairro Ana Lúcia, localizado 
no município de Cruz das Almas, no Recôncavo Sul da Bahia. O sítio natural da 
Cidade tem sofrido modificações sócio-econômicas, populacionais e ambientais, 
devido à ação de agentes modeladores, principalmente pela ação do ser humano. 
Em virtude disso, torna-se necessário a realização de um levantamento histórico a 
fim de identificar, quantificar e caracterizar esses agentes modeladores. Dessa 
forma, este trabalho tem por objetivo analisar a evolução sócio-espacial do Bairro 
Ana Lucia e sua influência na Mata de Cazuzinha, enfocando o uso desordenado do 
solo, em decorrência do crescente processo de urbanização em direção a Mata de 
Cazuzinha. Para tanto, foram realizadas visitas in locus, utilizando como orientação o 
mapa do Bairro, selecionando-se para entrevista, 72 moradores entre as diversas 
ruas do loteamento, procurando-se avaliar a relação homem X uso do solo 
evidenciando-se a necessidade de mudanças nas condições de apropriação do 
mesmo enquanto espaço de moradia. Constatou-se elevado estágio de degradação 
da Mata, com áreas ao redor sendo utilizadas como receptoras de dejetos sólidos, a 
céu aberto, o que tem contribuído para poluição do meio ambiente, neste local. 
Verificou-se também, junto a Administração Municipal, ausência de plano Diretor, 
instrumento legalmente definido pelo Estatuto da Cidade para nortear, 
estabelecendo diretrizes para o planejamento de uso do solo urbano, o que tem 
contribuído para o crescimento desordenado do Bairro. Assim, faz-se necessário 
promover políticas públicas que visem minimizar o uso inadequado e a degradação, 
no sentido de reorientar a população local. 
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