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A Lagoa Encantada localiza-se na região sudeste do estado da Bahia, no 
município de Ilhéus, a 34 km da sede, no rio Almada que forma, com seus 
afluentes, a bacia hidrográfica do mesmo nome. Os rios desta bacia abastecem 
de água oito municípios: Almadina, Coaraci, Ibicaraí, Lomanto Júnior, Itajuípe, 
Itabuna, Ilhéus e Uruçuca, que possuem área significativa de vegetação natural 
chamada de bioma “Mata Atlântica”, com florestas secundárias, restingas, 
manguezais, cobrindo uma área de 1670km2. A Lagoa Encantada foi 
transformada em área de preservação ambiental (APA) em 14 de junho de 
1993, através do decreto de número 2.217. Assim, o espaço ocupado pela área 
da APA abarca uma realidade sócio-espacial singular, com fortes 
características da realidade regional com base na lavoura cacaueira. Trata-se 
da maior lagoa natural de água doce da Bahia, com 6,4 km² de espelho d’água, 
cercada por fazendas e mata nativa, situada ao norte de Ilhéus, no distrito de 
Castelo Novo, antigo aldeamento indígena dos Querén. A vila que fica no 
entorno da Lagoa é habitada por pescadores, marisqueiras, trabalhadores 
rurais da cultura do cacau e pequenos empresários. Outras denominações são 
atribuídas ao lugar, desde o século XVI, tais como: Lagoa Grande, Lagoa de 
Itaípe ou Taípe. O que mais caracteriza a Lagoa Encantada é a existência de 
mitos, lendas, como Sereia, Nego D’água, Biatatá e Galo Encantado, entre 
outros, que, segundo seus moradores, manifestam-se de tempos em tempos 
flutuando sobre as águas da Lagoa, alimentando o imaginário. Outro fenômeno 
que aguça o imaginário, povoando-o de cenas inusitadas, são as ilhas flutuantes 
que se movem de uma margem à outra da lagoa, tocadas pelos ventos e pela 
correnteza. Os moradores mais antigos dizem que “a lua deita, sob sete capas”, 
“a noite encanta”, “quem pescar na Lagoa nunca mais retorna”. Os objetivos do 
projeto em questão são: diagnosticar e analisar o significado das águas da 
Lagoa Encantada para os habitantes de seu entorno; levantar a origem e 
significado das lendas e mitos relacionados às águas da Lagoa e sua influência 
no cotidiano das pessoas; investigar o acervo de artes, poesia, literatura 
regional sobre o tema, desvendando a percepção de seus criadores com relação 
ao imaginário popular; elaborar um livro, de alcance popular, para perpetuar a 
beleza e o mistério de lendas e mitos ainda circulantes em pleno século XXI.   
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