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Cercada de mitos, lendas e contos que a todos encanta - daí a sua denominação 
“Lagoa Encantada” - e detentora de um rico acervo de estórias, a Lagoa 
Encantada (ou Lagoa do Almada) reúne também muitas histórias que 
remontam aos tempos da Capitania de Ilhéus, atravessam séculos e chegam até 
os nossos dias. Sendo assim, procuraremos, nesta pesquisa, colocar em 
evidência os marcos significativos dos processos histórico-geográficos 
verificados nesta lagoa e em sua área de abrangência, a partir das seguintes 
orientações gerais: (1) Dar continuidade às pesquisas e estudos já iniciados 
sobre a história da Lagoa Encantada e dos territórios em seu entorno, com 
base no acervo das fontes disponíveis, principalmente um conjunto de 
documentos históricos do Arquivo Público do Estado da Bahia que foram 
micro filmados e digitalizados por uma equipe de pesquisadores do Centro de 
Documentação (CEDOC/UESC); (2) Reunir o máximo possível de dados e 
informações de natureza histórico-geográfica acerca da Lagoa Encantada, com 
vistas a uma elaboração mais apurada de textos e artigos, com foco nos marcos 
significativos dos processos histórico-geográficos verificados naquela região 
desde o período colonial até o presente momento; (3) Construir, com o auxílio 
das ferramentas cartográficas disponíveis na instituição, mapas histórico-
geográficos demonstrando o evolver da ocupação territorial na área da lagoa e 
também as principais transformações/mudanças decorrentes desses processos, 
sobretudo os impactos destes na paisagem e nos recursos naturais local-
regionais; (4) Colocar em destaque o papel singular/peculiar que a Lagoa 
Encantada desempenhou (e ainda desempenha!) no contexto mais amplo de 
Ilhéus ao longo da sua história e (5) Motivar atitudes de preservação do 
patrimônio natural e histórico-cultural da Lagoa Encantada, através da 
apresentação e divulgação de aspectos relevantes da história e da cultura que 
se formou em torno da lagoa, colocando em destaque as potencialidades que 
envolvem o seu meio ambiente circundante. 
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