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Abstract: This work discusses about urban landscape transformations due to reduction of green areas 
caused by medium density housing areas evolution and their surroundings modifications. Urban 
evolution in Salvador (Brazil) has modified many areas that were full of green and native vegetation 
some day. Some of these old green areas had been transformed into housing districts and this process 
is still developing and changing the nature landscape. Most part of these green areas had been 
occupied with buildings and this shows a representative loss of environment quality in full urban 
space. This work presents an example of these housing areas increase by aero-photos analysis and 
shows how this urban evolution process had made landscape fast changes in about twenty years.  
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1. INTRODUÇÃO. 
 
As áreas verdes têm funções importantíssimas no ambiente urbano e como elemento da paisagem 
urbana. Entre outras, como função social, promovem o contato entre as pessoas e atividades 
recreativas e funcionais. Como função fisiológica, estas áreas drenam e absorvem as águas pluviais e 
servidas, evitando erosões e alagamentos e através da absorção destas águas são alimentados os 
lençóis freáticos. As áreas verdes interferem também no clima, tornando-o mais ameno e na umidade 
do ar (fato importante em regiões de clima tropical), bem como purificam o ar cada vez mais poluído 
do meio urbano. Como função ecológica, estas áreas são o habitat de pequenos animais, aves, insetos e 
micro-organismos, além da própria vegetação. Possuem função estética, emoldurando imóveis e 
formando anteparos visuais, além de terem função de ação psicológica, pois estas áreas dão à 
população a sensação de conforto e relaxamento. As áreas verdes embelezam a região e embevecem a 
população. 
 

Com o crescimento das cidades e com a expansão imobiliária, as áreas verdes estão tendendo a 
desaparecer da paisagem urbana, ficando as praças, parques e as áreas verdes e livres dos conjuntos e 
loteamentos habitacionais como as reservas naturais urbanas. No processo de densificação predial das 
áreas urbanas, os conjuntos habitacionais aparecem para tentar solucionar as demandas habitacionais, 
mas acabam por contribuir com processos peculiares de degradação de áreas verdes que poderiam ser 
assimiladas pelos próprios moradores. Muitas vezes, a realidade proposta com a implantação destes 
conjuntos não corresponde às expectativas da população e as áreas verdes acabam não exercendo as 
funções a que foram destinadas. A degradação e a perda das áreas verdes nos conjuntos habitacionais é 
um fato preocupante, pois implica em perda de qualidade de vida, não só para os moradores do 
conjunto, mas para todo o ambiente urbano.  
 

Assim sendo, este trabalho refere-se a um estudo sobre as alterações na paisagem urbana em virtude 
da diminuição das áreas verdes nos conjuntos habitacionais devido às modificações ocorridas nos 
próprios conjuntos habitacionais e no seu entorno imediato. Para desenvolver esta pesquisa foi 



  

estudado o conjunto habitacional Vale dos Lagos na Cidade do Salvador - BA como forma de 
exemplificar a gradativa perda das áreas verdes nestes conjuntos. Para executar a pesquisa foram 
utilizadas técnicas de análise do ambiente como o estudo de fotografias aéreas da região, bem como 
algumas técnicas de avaliação pós-ocupação como a observação direta, através de vistoria no conjunto 
habitacional em questão. 
 
 
2. A URBANIZAÇÃO E AS ÁREAS VERDES. 
 
O aumento da urbanização tem sido uma tendência mundial e também da maioria das cidades 
brasileiras. O censo de 2000, realizado pelo IBGE, mostra que cerca de 81% da população residente 
no Brasil está localizada nas regiões urbanas, fato que poderia classificar o Brasil como um dos países 
mais urbanizados do planeta, o que é um paradoxo, quando comparado com as grandes dimensões do 
país e com a quantidade de áreas rurais cultiváveis existentes. O crescimento das cidades, resultante 
desse intenso crescimento demográfico nas regiões urbanas, gerou para a população uma enorme 
necessidade por habitações, e muitas destas foram edificadas desobedecendo à legislação urbanística 
de uso e ocupação do solo e o código de obras, como também de forma ignorada pelas políticas 
públicas e com poucos recursos técnicos de engenharia e arquitetura. Esta ocupação desordenada do 
solo resultou na perda de qualidade de vida urbana, com o surgimento das favelas, da poluição das 
águas e do ar, enchentes, desmoronamentos, crianças abandonadas, violência e epidemias 
(MARICATO, 2002). 
 

Esse fenômeno urbano trouxe mudanças significativas para a paisagem das cidades, implicando, entre 
outras coisas, em grandes perdas de áreas verdes, devido ao avanço da ocupação do solo com 
edificações. Para Sanchotene (1992), tanto o crescimento acelerado da população e a ocupação 
desordenada do solo, quanto os problemas sociais desta época, como a especulação imobiliária e os 
níveis insuficientes de conscientização para as necessidades de preservação dos recursos ambientais, 
causaram o gradativo desaparecimento da vegetação nos centros urbanos. A retirada da cobertura 
vegetal para ceder lugar a edificações altera praticamente todos os aspectos do ambiente (o relevo, a 
vegetação, a fauna, a hidrologia, o clima), e é no ambiente urbano que esta interferência humana no 
meio físico natural assume o ponto extremo de alteração (SCHERER, 2001). Com este crescimento 
acelerado a perda das áreas verdes urbanas para ceder lugar às novas edificações é fato constante. Para 
Bartalini, Cunha e Macedo (1986, 2002, 1999), na medida que a população aumenta, esta passa a se 
constituir em um público consumidor dos espaços abertos da cidade, como parques e praças, nos 
momentos de ócio e lazer, criando uma situação contraditória do crescimento urbano no tocante às 
áreas verdes e aos espaços livres, pois, ao mesmo tempo em que a demanda por estes espaços 
aumenta, a sua oferta diminui. O estilo de vida urbano e a estrutura cultural das cidades são elementos 
que associados à tendência da população ao sedentarismo, aumentam a demanda pelas áreas verdes e 
espaços para recreação (OLIVEIRA, 1996). 
 

Souza (2000) mostra que este crescimento urbano também é marcante na Cidade do Salvador, a partir 
do final da década de 1940, quando a cidade é inserida na dinâmica do capitalismo industrial 
brasileiro, e passa a apresentar um intenso processo de urbanização e transformações, sob a lógica 
capitalista e marcada pela exclusão, segregação social e déficit habitacional. Estes fatos sempre 
existiram e, conforme dados do Censo Demográfico de 2000 feito pelo IBGE, fizeram crescer a malha 
urbana de aproximadamente 3.000 para mais de 25.000 hectares, junto com um aumento populacional 
de aproximadamente 290.400 para 2.400.000 habitantes, fato que coloca a Cidade do Salvador como a 
terceira maior capital do país. Este crescimento trouxe como conseqüência os problemas existentes nas 
grandes cidades brasileiras e, entre eles, a perda das áreas verdes na paisagem urbana. 
 
 
3. OS CONJUNTOS HABITACIONAIS 
 
Com o crescimento das cidades, a falta de moradias para as famílias de baixa e média renda foi 
intensificada. O IBGE, na Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 2000, aponta para um déficit 



  

habitacional urbano no Brasil de 5.297.946 moradias, o que vem  provocando mudanças na produção 
de habitação e na sua relação com as políticas públicas, que passaram a interagir com os seguimentos 
capitalista, industrial e imobiliário, buscando soluções para a crise habitacional. Werna et al (2001), 
mostra que no ano de 1964, período do início do governo de uma ditadura militar, e com um déficit 
habitacional estimado em 8 milhões de unidades, foi estabelecido o Banco Nacional da Habitação 
(BNH), órgão federal para financiar a habitação, que durou até 1986 (primeiro ano do período 
chamado de Nova República). Este órgão financiou 4.356.963 unidades residenciais, como uma das 
tentativas para minimizar esta crise, muitas na forma de conjuntos habitacionais, como o Conjunto 
Habitacional Vale dos Lagos, do qual suas áreas verdes são estudadas nesta pesquisa. 
 

Souza (2000) afirma que a no cômputo geral, esta produção formal de habitação foi muito 
significativa, apesar de que a maior parte dos financiamentos tenha recaído sobre as classes de renda 
média, tendo um papel marcante na configuração da paisagem urbana, na expansão da área construída 
das grandes cidades, através da construção em massa de conjuntos de casas e blocos de apartamentos 
de padrão bastante homogêneo e precário, edificados em série, formando grandes conglomerados 
isolados nas periferias urbanas. Desta forma, esta segunda metade do século XX foi marcada pela 
“periferização” das populações mais pobres onde as de baixa renda passaram a morar nas favelas e 
loteamentos clandestinos e as de renda um pouco superior passaram a morar nos conjuntos 
habitacionais do BNH. 
 
A falta de habitações para as classes de menor poder aquisitivo é um gravíssimo problema brasileiro, e 
teve como uma das tentativas de solução a criação de conjuntos habitacionais, como o conjunto 
habitacional Vale dos Lagos, em Salvador, que apresenta problemas de degradação e perda das áreas 
destinadas como verdes como é mostrado neste trabalho. 
 
 
4. O CONJUNTO HABITACIONAL VALE DOS LAGOS 
 
O conjunto habitacional Vale dos Lagos segue o padrão descrito acima, sendo um conjunto do BNH, 
edificado no início da década de 80, através do INOCOOP / BA – Instituto de Orientação as 
Cooperativas Habitacionais. O conjunto teve como empreiteira para a construção do empreendimento 
a Construtora Master Incosa, ficando a elaboração dos projetos executivos e a administração da 
construção a cargo da Cooperativa Habitacional de Monte Serrat – COHAMONT e teve como agente 
financeiro a Caixa Econômica Federal, que financiou o empreendimento e também a compra dos 
imóveis para a uma população de faixa de renda entre 5 a 12 salários mínimos. O conjunto 
habitacional Vale dos Lagos segue também o padrão de ter sido constituído em blocos de 
apartamentos homogêneos e localizado, na época, em uma área periférica da Cidade do Salvador e 
que, hoje, é uma área da cidade com tendência de densificação cada vez maior. 
 

O conjunto habitacional Vale dos Lagos foi entregue aos moradores em 1982, e é composto por 88 
edifícios de apartamentos, com apartamentos de dois e três quartos. Todos os edifícios são de 4 
andares com 4 apartamentos por andar, acesso por escada e com o mesmo padrão arquitetônico; 
totalizando 1.408 unidades residenciais (ver figura 01). 
 

O conjunto habitacional foi edificado em uma área adquirida de 217.200 m2 (contornada em preto na 
figura nº 01), e destes, 41.865,80 m2 foram destinados a ruas, passeios, estacionamentos, caminhos e 
passaram a integrar o domínio público do Município. Ainda 15.119,80 m2 foram doados ao Estado 
para a construção de uma escola e uma creche e 23.933,00 m2 foram ocupados com a construção dos 
edifícios; 4.804,00 m2 foram destinados ao Centro Comercial, a Arquidiocese de Salvador, ao Centro 
Comunal e a recreação e esportes; e 131.476,65 m2 foram destinados a áreas verdes e doados a 
Associação dos Moradores do conjunto habitacional. A diminuição destas grandes áreas, destinadas 
como verdes, que correspondiam à cerca de 60% (sessenta por cento) da área adquirida, é o objeto de 
estudo desta pesquisa. 
 



  

 
 

Figura nº 01: Vista aérea do conj. hab. Vale dos Lagos 
Fonte: Fundação Mario Leal Ferreira 

 

O conjunto analisado fica situado numa região de Salvador, entre a BR-324 e a avenida Paralela (ao 
norte da cidade), conhecida como “Miolo”. Nesta região existiam muitas áreas verdes constituídas de 
Mata Atlântica e é onde ocorre um grande e rápido processo de urbanização e de destruição destas 
matas. Hoje o novo plano diretor da cidade, ainda em estudo, tem nesta região um dos polêmicos 
objetos em discussão, em vista da possibilidade de redução ainda maior das áreas verdes 
remanescentes. Desta forma o conjunto habitacional escolhido para este trabalho espelha o processo de 
urbanização legalmente constituído, através de conjuntos habitacionais, nas grandes cidades, e nele 
foram observadas e registradas as perdas de áreas destinadas como verdes. 
 

Dentro do quadro urbano das grandes cidades, as áreas verdes dos conjuntos habitacionais passam a 
ter cada vez mais, importância fundamental no equilíbrio ambiental e na paisagem dos centros 
urbanos, além de suprir as necessidades de realização das atividades recreacionais e funcionais da 
população imediatamente beneficiada, ou seja, os moradores dos conjuntos habitacionais. 
 
 
5. A EVOLUÇÃO DAS PERDAS DAS ÁREAS VERDES 
 
Com os dados coletados na forma de fotografias aéreas e também resultantes das vistorias no local, é 
possível avaliar a evolução da ocupação imobiliária, tanto na região da cidade onde se situa o conjunto 
habitacional Vale os Lagos como também dentro dos limites do conjunto estudado e, como 
conseqüência desta, as intervenções e os impactos causados nas áreas verdes existentes na paisagem 
urbana. As fotografias aéreas da Cidade do Salvado, do acervo da Fundação Mario Leal Ferreira, são 
referentes aos anos de 1980, 1989, 1998 e 2002 e nelas foram destacadas algumas características 
específicas para enfatizar as transformações ocorridas ao longo deste período de aproximadamente 25 
anos. 
 

A figura 02 a seguir, mostra a área, no ano de 1980, período do início das obras para implantação do 
conjunto habitacional Vale dos Lagos. A imagem mostra a área onde foi implantado o conjunto 
habitacional, que se situa em uma região da Cidade de Salvador conhecida como “Miolo”. 
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Figura nº 02 : Vista aérea em 1980. 

Fonte: Fundação Mario Leal Ferreira. 
 

Nesta época, vê-se que a área ainda é coberta com a vegetação da Mata Atlântica e este período marca 
o início da urbanização e ocupação desta região. Nas proximidades do local do conjunto habitacional 
Vale dos Lagos funcionava o Aterro Sanitário de Canabrava que, nesta época, era o grande depósito de 
lixo da cidade que funcionava ainda como “lixão”, e como conseqüência deste, o início da ocupação 
do bairro de Canabrava, que é visto no lado superior da foto da figura 02.    
 

A área destinada ao conjunto habitacional Vale dos Lagos (contornada em preto na figura 02), 
apresenta um intenso desmatamento com regiões sem nenhuma vegetação e apenas algumas áreas 
(contornadas em branco na mesma figura) apresentam vegetação arbustiva mais densa. Este 
desmatamento mostrado provavelmente é fruto dos trabalhos de terraplanagem para implantação do 
conjunto habitacional. As áreas ao redor do conjunto apresentam áreas com vegetação nativa densa e 
áreas com vegetação resultante de plantios e pastagens, já que o conjunto foi implantado em uma área, 
na época, periférica da cidade.  
 
A figura 03, a seguir, mostra a região no ano de 1989. A imagem mostra o conjunto habitacional Vale 
dos Lagos, já implantado, bem como os conjuntos habitacionais Vivenda dos Pássaros e Moradas do 
Campo (no canto inferior esquerdo) e o crescimento do bairro de Canabrava que chega até os limites 
do conjunto Vale dos Lagos (no canto superior direito). Este período marca o início da ocupação e da 
urbanização desta região, com destaque para o início do crescimento dos bairros de Nova Sussuarana, 
Canabrava e São Marcos, próximos ao conjunto. Também nesta região é inaugurado o Hospital São 
Rafael e, próximo deste, são construídos novos conjuntos habitacionais como o Recanto das Ilhas, 
Colinas de Pituaçu e Conjunto Trobogy. 
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Figura nº 03 : Vista aérea em 1989. 
Fonte: Fundação Mario Leal Ferreira. 

 
No conjunto habitacional estudado são construídas as primeiras edificações nas áreas destinadas como 
verdes no projeto de urbanização do conjunto (pintadas em preto na figura 03); bem como as 
edificações previstas no projeto de urbanização, destinadas para escola, creche e centro comunitário. 
Nas áreas verdes existentes no conjunto apenas algumas áreas possuem vegetação densa e com arvores 
de médio porte (contornadas em branco na figura 03), ficando o restante das áreas verdes apenas 
cobertas com vegetação rasteira, arbustos e poucas arvores de pequeno porte. 
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Figura nº 04 : Vista aérea em 1998. Fonte: Fundação Mario Leal Ferreira. 
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A figura 04 mostra a intensa urbanização da área do conjunto habitacional e do seu entorno, ocorrida 
entre 1989 e 1998 e, como conseqüência desta urbanização, o desaparecimento de grande parte das 
áreas verdes. Na figura vê-se no lado esquerdo da foto uma ocupação do tipo “invasão”, no lado 
direito o bairro de Canabrava (que já se estende por todo este lado), no lado superior os novos 
conjuntos habitacionais Jardim das Limeiras I, II e III e, no lado inferior, os conjuntos habitacionais 
Vivenda dos Pássaros e Moradas do Campo. Neste período, ocorre um grande crescimento dos bairros 
Nova Sussuarana, São Marcos e Canabrava, e as edificações e a área urbanizada se estendem por toda 
a região, com novos conjuntos habitacionais como o Parque Residencial Prisco Viana e o Condomínio 
Lagoa Verde, lojas, supermercados, centro de compras, etc. 
 

Dentro da área do conjunto habitacional Vale dos Lagos é marcante a perda de áreas verdes. Diversas 
edificações são construídas nas áreas reservadas como verdes restando apenas poucas áreas com 
vegetação arbustiva e com árvores de médio porte (contornadas em branco na figura 04). O restante 
das áreas verdes se apresenta em processo de desmatamento, existindo apenas vegetação rasteira e 
alguns arbustos. 
 

A figura 05 mostra a mesma área, no ano de 2002, evidenciando com maiores detalhes as edificações 
construídas nas áreas verdes do conjunto habitacional, pintadas em cinza. Neste período, apenas 
poucas áreas verdes apresentam vegetação mais densa com arbustos e árvores de médio porte 
(contornadas em branco na figura 05), sendo que o restante das áreas verdes apresenta um intenso 
processo de desmatamento, existindo apenas vegetação rasteira e alguns arbustos. A região ao redor o 
conjunto habitacional continua apresentando o mesmo processo acelerado de crescimento descrito 
anteriormente referente ao ano de 1998 e mostrado na figura 04. 
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Figura nº 05 : Vista aérea em 2002. 

Fonte: Fundação Mario Leal Ferreira. 
 

Nas vistorias feitas no conjunto habitacional, foram anotadas as edificações construídas nas áreas 
destinadas como verdes do conjunto habitacional. De modo geral, sem levar em conta o tamanho, a 
qualidade das construções e excluindo as edificações na área já ocupada pelo crescimento da invasão, 
a quantidade e o uso das edificações construídas nestas áreas é majoritariamente comercial conforme 
descrito a seguir: 
 



  

• edificações comerciais – 93 unidades 
• edificações residenciais – 34 unidades 
• edificações mistas (residencial e comercial) – 64 unidades 
• igrejas e templos – 4 unidades 

 

Desta forma, houve uma grande transformação na paisagem do conjunto habitacional e também desta 
região da cidade, fruto de uma intensiva urbanização, em parte constituída através dos procedimentos 
formais e em parte informalmente, onde as áreas antes verdes foram e continuam desaparecendo para 
dar lugar as edificações. 
 
 
6 – ANÁLISE DO PROCESSO DE PERDA DAS ÁREAS VERDES.  
 
Na análise dos dados coletados são identificadas três vertentes de ocupação que resultaram em perdas 
de áreas destinadas como verdes no conjunto habitacional Vale dos Lagos. A Primeira Vertente de 
perda de áreas verdes ocorreu com a própria implantação do conjunto habitacional, situado em uma 
região periférica da cidade, onde ocorreu um desmatamento de praticamente toda a área adquirida para 
a construção do conjunto com a perda da vegetação nativa causando um impacto ecológico negativo 
na área. Alem disso, foram abertos caminhos, ruas e avenidas para acesso ao conjunto e arredores, que 
incrementaram o desenvolvimento da malha urbana na região. 
 

A Segunda Vertente se deu com a apropriação particular de áreas do conjunto, destinadas como 
verdes, com edificações de caráter comercial. Estas, em um primeiro momento vieram a suprir as 
necessidades de consumo dos moradores, visto do isolamento do conjunto habitacional em relação aos 
centros comerciais e de lazer. Em um segundo momento, ocorreu uma desenfreada apropriação 
particular destas áreas com diversas edificações de caráter comercial e residencial, construídas em 
todas as áreas verdes marginais às ruas do loteamento, existindo desde pequenos boxes funcionando 
como bares até mercados e farmácias de médio porte e bem estruturados, bem como desde grandes 
residências até pequenos casebres com acesso por trilhas em terra batida. Cumpre-se observar que 
essas construções, desordenadas e feitas na maior parte de modo ilegal, foram ocupando exatamente as 
margens dos riachos e áreas verdes sujeitas à preservação permanente que antes existiam no 
loteamento. O riacho, onde a comunidade pescou, um dia (segundo o depoimento de moradores), hoje, 
não passa de um fino córrego em péssimas condições sanitárias, servindo de esgoto para essas mesmas 
construções. 
 

A Terceira Vertente se dá com o crescimento urbano do entorno que invade os limites do conjunto 
habitacional, ocupando as áreas verdes do conjunto, o que é visto em todo o seu perímetro. Na Face 
Sul do conjunto, ocorrem perdas de áreas verdes, devido as ocupações com edificações comerciais 
voltadas para a estrada da Muriçoca (acesso principal ao conjunto). Na Face Norte, ocorrem perdas de 
áreas verdes causadas com implantação dos conjuntos habitacionais Jardim das Limeiras I, II e III, e 
com a abertura da rua para acesso a estes conjuntos por dentro do conjunto Vale dos Lagos e que se 
encontra margeada por edificações de uso comercial. Na Face Leste, ocorrem perdas de áreas verdes 
devido ao crescimento do bairro de Canabrava que invade os limites do loteamento com construções 
de uso predominante residencial. Na Face Oeste, ocorrem perdas de áreas verdes causadas pela 
ocupação de áreas devido ao crescimento de uma invasão situada nesta vizinhança.  
 

O conjunto habitacional Vale os Lagos apresenta uma perda significativa das áreas destinadas como 
verdes. Verificou-se que o aumento destas perdas ocorreu na segunda década de existência do 
conjunto, que coincide com a urbanização do entorno, com a construção de novos conjuntos 
habitacionais e o crescimento dos bairros desta região. 
 



  

A diminuição das áreas destinadas como verdes é apresentada nas figuras 06 e 07, a seguir. Nestas 
figuras é utilizada uma fotografia aérea do conjunto habitacional e pintado sobre esta, em tons de 
cinza, as áreas destinadas como verdes. 
 

Áreas Verdes - 1982 Áreas Verdes - 1989 

  
Áreas Verdes - 2002 Legenda 

 

 
 

         Áreas verdes existentes em 1982 
 

Áreas verdes existentes em 1989 
 

Áreas verdes existentes em 2002 

 
Figura nº 06 – Áreas verdes em 1982, 1989 e 2002. 
Fonte: Fundação Mario Leal. Adaptado pelo autor. 

 

Evolução das Perdas das Áreas Verdes. Legenda 
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Figura nº 07 – Evolução das perdas de áreas verdes. 
Fonte: Fundação Mario Leal. Adaptado pelo autor. 

 

A perda de áreas destinadas como verdes continua em ritmo acelerado, nestes últimos anos, com 
edificações e apropriações particulares nestas áreas. Considerando apenas as áreas já edificadas e 
excluindo as áreas apropriadas por particulares, mas que ainda conservam a cobertura vegetal, é 
possível estimar que a perda de áreas destinadas como verdes do conjunto habitacional Vale dos Lagos 



  

já é da ordem de 50 % (cinqüenta por cento). A perda destas áreas verdes traz um impacto negativo na 
paisagem urbana, com a perda de qualidade de vida para toda a população. 
 
 
7 – CONCLUSÕES.  
 
Verificou-se com este estudo um importante processo de ocupação do solo na área denominada de    
“Miolo”, na Cidade do Salvador - BA, iniciado através de construções consecutivas de conjuntos 
habitacionais de padrões típicos para classes de média e baixa renda, resultando diretamente num 
impacto negativo sobre grandes áreas de vegetação na cidade. Esse processo ainda em 
desenvolvimento nesta área, pode ser examinado no estudo particular do Conjunto Vale dos Lagos, um 
dos primeiros conjuntos implantados, cujas áreas verdes vêm se extinguindo desde a sua implantação, 
contribuindo para as modificações na paisagem do próprio conjunto e do entorno.    
 

O processo contemporâneo de urbanização, em Salvador, parece desprezar a importância das áreas 
verdes como elementos promotores de qualidade de vida e como elementos de sustentação da 
paisagem natural, tão importante quanto a paisagem antropomorfizada no conjunto das cidades. Houve 
um notório privilégio em relação ao atendimento das demandas habitacionais, no início da década de 
oitenta do séc. XX, mas não houve preocupação em prover os conjuntos habitacionais construídos de 
um instrumento eficiente que preservasse as áreas verdes dentro dos mesmos. No caso do Conjunto 
Vale dos Lagos, as visitas de campo revelaram um baixo grau de conhecimento da população sobre a 
importância do verde para a comunidade, ainda que esta mesma população manifestasse a falta que 
sente de praças e outras áreas verdes no conjunto.  
 

As perdas dessas áreas verdes do conjunto habitacional ocorreram em três processos paralelos de 
ocupação do solo. O primeiro foi caracterizado pelo desmatamento da área para implantação e 
construção do conjunto. O segundo constituiu-se da apropriação das áreas verdes, dando lugar a 
edificações para atendimento de demandas habitacionais e comerciais dentro do próprio conjunto do 
Vale dos Lagos. O terceiro processo se deu de fora para dentro da área do conjunto, invadindo as áreas 
verdes situadas nos limites deste, e relaciona-se com o crescimento dos bairros e dos conjuntos 
habitacionais vizinhos.  
 

Os padrões de ocupação do solo com edificações em substituição às áreas verdes neste conjunto e 
também nos vizinhos, como se pode observar em loco, são semelhantes, e visam o atendimento de 
necessidades dos moradores em termos de serviços típicos de bairro composto de padarias, mercados, 
farmácias e outros pequenos serviços, mas também foi constatado que muitas das áreas verdes foram 
destruídas por invasões de moradias que não têm relação com o empreendimento, sendo muitas delas 
construídas de forma ilegal. Isso demonstra uma falta de previsão de serviços de infra-estrutura de 
bairro nos projetos, tanto do conjunto analisado como dos vizinhos.  
 

Este estudo demonstra que a iniciativa para solucionar o déficit  habitacional urbano, na área do 
“Miolo”, em Salvador, gerou um impacto muito prejudicial à paisagem natural. No caso do Conjunto 
Vale dos Lagos, mesmo tentando-se reservar áreas verdes dentro das áreas dos conjuntos, a falta de 
um adequado tratamento dessas áreas verdes as deixou suscetíveis à ação antrópica e a simples reserva 
dessas áreas e a sua doação para comunidade do conjunto não foram suficientes para mantê-las 
afastadas da dinâmica da ocupação do solo crescente dentro dos próprios conjuntos. Foi visto pelo 
exemplo do Conjunto Vale dos Lagos e do seu entorno, que, num período de duas décadas e meia, os 
mesmos tiveram uma drástica diminuição da sua massa verde e um real comprometimento da 
qualidade ambiental da sua área. O estudo demonstra também que a paisagem sofreu uma forte e 
direta influência do modo como os loteamentos na área estudada foram implantados e como o tipo de 
projeto e de empreendimento deste conjunto, em particular, favoreceu a devastação dos remanescentes 
verdes e não a sua preservação como previsto. 
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