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RESUMEN 

BARRAGEM DO RIO SANTANA- POVOADO DO RIO ENGENHO: 1998  
2008- (RE)- CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO–ILHÉUS-BAHIA-BRASIL  

Este trabalho tem o propósito de fazer uma retrospectiva histórica -1998  e 2008- da   
(re) construção do espaço geográfico e da transformação ambiental do povoado do 
Rio do Engenho, pertencente à Vila do Couto no município de Ilhéus- Bahia- Brasil. 
Visa-se a análise dos geossistemas e sua transformação pelas unidades de ocupação, 
devido a construção da barragem de acumulação sobre o Rio Santana  e os agentes 
dos impactos ambientais e suas conseqüências; as mudanças nos geossistemas  e de 
como estas mudanças tem  interferido na   relação  do homem  com as questões 
ambientais. Para o desenvolvimento deste campo de investigação científica, partiu-se 
da idéia de que os geossistemas, no processo de sua ocupação, visam a formação de 
unidades ambientais de maior complexidade (as unidades sócio-ambientais), que 
deverão ser analisadas no processo de análise sócio-ambiental, o qual deverá ser 
resultado de pesquisas futuras. O geossistema é definido como um conjunto inter-
relacionado de formações naturais e antropo-naturais, que segundo Mateo, 2002, 
pode ser considerado como um sistema que contém e produz recursos, um meio de 
vida e da atividade humana. Para isto, foram feitas pesquisas bibliográficas, 
entrevistas com as autoridades responsáveis pela construção de engenharia; aula de 
campo, que consistiu na identificação e caracterização das unidades (geossistêmica e 
geoecológica) e na comprovação das informações quanto ao funcionamento e 
dinâmica da natureza que, além de reforçar a compreensão da historia e da evolução 
do sistema do uso e ocupação do espaço, analisou-se as mudanças da paisagem local, 
verificou-se os impactos e registrou-se os efeitos e conseqüências ambientais. Uma 
das etapas  do trabalho foi o de  observação e registros dos geossistemas, como 
unidades naturais a fim de distinguir suas modificações e transformações como 
resultadas das ações dos diferentes tipos de ocupação. Foram feitas entrevistas  e  
fotografias com os moradores, para interpretações  socioeconômica e identificação 
dos procedimentos de manejo através de conservação direta, tendo como base o 
levantamento de dados históricos e suas potencialidades para resolução de problemas 
ambientais para análise do espaço  estudado. Após as atividades do campo, foi feito 
um relatório descriminando as condições ambientais registrados como resultados do 
trabalho de pesquisa. Concluiu-se que a construção da barragem para captação de 
água para os bairros localizados no Sul do município de Ilhéus provocou uma 
mudança radical no percurso do rio, devido ao represamento, assoreamento das 
margens por causa dos  restos de construção, abandonadas pela empresa responsável 
pela obra, redução do volume de água á jusante do rio.  O reservatório impede a 
migração dos peixes que estão adaptados nesse curso de água, antes da construção da 
barragem; a qualidade e a quantidade das espécies aquáticas se alteraram, 
desaparecendo moluscos e peixes que serviam de base como atividades econômicas 
da população que vendiam seus produtos nas feiras livres de Ilhéus.Outro grande 
prejuízo á população, foi a  diminuição dos produtos da  pesca  e o não-acesso á água 
captada, além da redução da água do rio  durante o período da maré baixa. Como 
prática de analise e investigação e, pela possibilidade de desenvolver a aprendizagem, 
a pesquisa e o estudo da dinâmica e manejo da paisagem do Rio do Engenho, 
facilitou a aplicação e o desenvolvimento de um trabalho científico direcionado à 
organização do espaço geográfico.   A contribuição da teoria sistêmica em sua 
aplicação prática e teórica é de grande relevância para ciência geográfica 
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principalmente em estudos de planejamento territorial e análise ambiental, dada a sua 
capacidade de hierarquizar, sistematizar e espacializar elementos geográficos tanto da 
área física quanto da humana. Nesse sentido adota-se como objeto de análise no 
presente estudo a organização espacial do todo e suas partes partindo da concepção 
sistêmica e não simplesmente de informações segmentadas, pois essas só fazem 
sentido se bem alicerçada em uma teoria reconhecida universalmente como a teoria 
sistêmica. O geossistema bacia hidrográfica é o local que permite observar-se de 
forma evidente a pressão da sociedade sobre os recursos naturais e os reflexos desses 
à própria sociedade. 

1. CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS E AMBIENTAIS 
 
O estudo da história antropogênica da formação das paisagens atuais é importante, 

pois os resultados da utilização econômica superpõem-se e inscrevem-se na memória 
dos geossistemas, determinando em grande parte propriedades relevantes para o 
homem, como o caráter estável dos processos antropo-naturais, os problemas ecológicos 
que surgem na assimilação, ocupação e apropriação dos geossistemas e as vias de sua 
solução. 

O enfoque antropogênico no estudo das paisagens dedica-se a estudar os 
problemas de modificação e transformação das paisagens, sua classificação e 
características, os impactos geoecológicos e a dinâmica antrópica das paisagens 

Este trabalho de investigação cientifica tem como objetivo principal efetuar uma 
análise integrada da degradação ambiental e procura-se o aprimoramento de 
conhecimento científico sobre a dinâmica e o manejo de da foz do Rio Santana, através 
dos seus ecossistemas que permita compreender melhor a progressiva devastação da 
natureza e estimular uma reflexão sobre a forma de apropriação, uso e manejo do 
represamento de suas  águas e entorno, analisando as conseqüências desta obra, na vila 
do Engenho, Ilhéus, Bahia,  localizada na  faixa costeira da região Costa do Cacau – sul 
da Bahia 
 
 
 

2. VILA DO RIO DO ENGENHO: LOCALIZAÇÃO E CARACTERISTICAS 
GERAIS 

 
Situada no município de ILHÉUS, á margens do rio Santana, á 5 km de sua foz e 

a 23 km da sede do município, nas coordenadas de 14º 5’9’’ S e 38º 59’ 38’’ W, a Vila 
o rio do Engenho é  pertencente ao distrito de Maria Jape. 

O rio Santana nasce nas fraudas da serra de Guaitaracas, que divide os 
municípios de Ilhéus e Uma, entre outros afluentes, os ribeirões Santaninha, macuco e 
Buerarema e se lança na Coroa Grande, na baía de ILHÉUS. 

 O rio Santana nasce nas fraudas da serra de Guaitaracas que divide os 
municípios de Ilhéus e Uma. Recebem entre outros afluentes, os ribeirões Santaninha, 
Macuco e Buerarema e se lança na Coroa Grande, na Baía de Pontal, depois de se cortar 
o município de sul a norte. É navegável no seu curso inferior por canoas e pequenos 
barcos durante a maré alta, quando esta invade o seu leito. Sendo de menor volume 
d’água teve seu entalhe menos pronunciado com vertentes  

Na sua foz, á jusante da barragem, o padrão de drenagem do rio Santana é  
classificada como dentrítica,  cuja característica desta formação é que  o material de 
origem e a rocha matriz oferecem resistência uniforme a erosão.( Figura1). 
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Figura 01 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Santana 

 
Fonte: (MARQUES, 2008, p. 30) 

 
Possui 25 domicílios, utilizados como segundas-residências pontos comerciais e 

residenciais, uma escola e um posto de saúde, onde funcionou, segundo Marcis (2000), 
todo o complexo do engenho de açúcar: casa de purgar, das moendas, a roda d’água, 
além de senzalas e demais instalações como serraria, olaria e casas de farinha e a 
historia da existência da escravidão 

Com o avanço do tempo e a implantação de novas formas de uso e apropriação 
do espaço, a paisagem  atual da Vila do Engenho, foi historicamente transformada nas 
mãos do homem e por meios de suas culturas, cujas atividades era  fazer uso dos seus 
recursos naturais,portanto, alterando suas fisionomias e fatalmente destruindo suas 
formas, deixando suas marcas na paisagem através dos costumes, da economia e do 
lazer.  

O uso de suas terras é destinado a pequenas propriedades agrícolas, e seus 
recursos naturais são destinados ao extrativismo vegetal, caça, pesca e mariscagem. 

A Vila é resultante as atividades açucareiras do século XVI, nas terras da 
Capitania de São Jorge dos Ilhéus, que tem como testemunho a capela de Nossa 
Senhora de Santana, construída pelos jesuítas, além de uma ruína do engenho que 
pertenceu á Mem de Sá e posteriormente doado aos jesuítas e hoje, é um Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, tombada pelo IPHAN  

Para CORRÊA e ROSENDAHL (1998), a paisagem tem uma dimensão 
morfológica, ou seja, é um conjunto de formas criadas pela natureza e pela ação 
humana, e uma dimensão funcional, isto é, apresenta relações entre suas partes. Produto 
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da ação humana ao longo do tempo, a paisagem apresenta uma dimensão histórica. Na 
medida em que uma mesma paisagem ocorre em certa área da superfície terrestre, 
apresenta uma dimensão espacial. Mas a paisagem é portadora de significados, 
expressando valores, crenças, mitos, e utopias: tem assim uma dimensão simbólica. 

O rio Santana apesar de pequeno, tem um papel histórico relevante porque à sua 
margem direita a cerca de 5 km da foz do rio, encontra-se a vila de Santana ou Engenho 
de Santana onde existe uma capela multissecular consagrada a Nossa Senhora de 
Santana pelos jesuítas no século XVI. São vistas ainda as ruínas do Engenho que 
pertencia a MEM DE SÁ e posteriormente, por doação aos jesuítas (Figura 2). 

 

 
 
Figura 02- Capela de Nossa Senhora de Santana, 2008 
 

Em função da vulnerabilidade da economia cacaueira e as relações entre outras 
atividades econômicas na faixa costeira da região Costa do Cacau – sul da Bahia, foram 
sendo implantados fluxos de bens e serviços, como o turismo, que aceleram a ocupação 
do litoral e das terras antes produtoras de cacau e hoje sofrendo uma urbanização 
descontrolada. 

É necessária efetuar uma investigação científica que analise as formas como a 
crise ambiental é real, sob o ponto de vista da comunidade envolvida e/ou inserida na 
região pesquisada, numa ótica integrada dos fatores naturais e humanos. Neste sentido o 
homem deve ser considerado como elemento integrante do meio e esse merecem 
cuidados específicos de conservação, devendo compor uma paisagem em equilíbrio, em 
conjunto com o seu apropriador, numa visão de que é mais viável antecipar os 
problemas do que reagir a eles, depois de ocorridos. 

Fundado em 1548, segundo Coelho Filho (2000), o Engenho de Santana, 
produziu açúcar por 300 anos e no dia 13 de fevereiro de 1548, Antonio Machado, 
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proposto do futuro governador do Brasil, acompanhado de seus oficiais, partiu do rio de 
Ilhéus, atual Baía do Pontal, a bordo da qual foi erguida a Vila de São Jorge. 

A vila de São de Jorge foi o resultado de um projeto para a criação da Capitania 
do ciclo do açúcar, que para Coelho Filho (2000), foi uma execução do projeto de 1546 
a 1550, na fase da falência das capitanias, como regime colonial e desmonoramento do 
regime colonial e abandono da Costa. Neste projeto as terras foram divididas em 
sesmarias, distribuídas da baía de Pontal até Barra de Taípe, tendo Vila de São Jorge, 
água para mover os moinhos, cujo donatário foi Jorge  Figueredo que convidou Mem de 
Sá, Fernão Alvares e Lucas Giraldo para dividirem custos e riscos. 

O engenho de Santana foi o centro econômico da Capitania durante séculos, 
sendo considerado um modelo para os fazendeiros da região, conforme afirmação de 
(MARCIS, 2000). 

O desenvolvimento econômico geralmente provoca grandes processos de 
degradação no ambiente natural e também injustiças na distribuição dos benefícios 
sociais. Esse tipo de desenvolvimento resulta em um significado crescimento da 
pobreza. 

Assim busca-se nesta pesquisa, contribuir de forma efetiva na análise e 
apresentação de alternativas de manejo ambiental, sugerindo ainda ações de 
monitoramento, visando parcerias com a sociedade, para ordenar políticas e programas 
de planejamento ambiental que possam amenizar e harmonizar as relações entre a 
Sociedade e a Natureza, quanto à gestão, a ocupação, as estruturas geoeconômicas e o 
uso dos recursos naturais, no espaço geográfico litorâneo na Vila do Engenho, a partir 
da construção da barragem, na sua foz. 

A Região teve seu território ocupado mesmo antes da criação das Capitanias 
hereditárias. Juntamente com todo o Sul da Bahia, a ocupação de seu território ocorreu 
com movimentos de avanços e recuos devidos: à ausência de definição econômica da 
parte dos colonizadores; a presença de índios Aimoré e Tupiniquim, como mão de obra 
dedicada a um regime de trabalho de estilo comercial, além do cultivo da lavoura de 
subsistência para os colonos e os jesuítas, a rivalidade entre os colonos, a insalubridade, 
as dificuldades de comunicação e de penetração nas terras além do litoral 
desestimularam consideravelmente a imigração e a permanência nessa área.  

De todo modo, os primeiros esforços de ocupação da região objetivaram extrair 
suas riquezas naturais e enviá-las à metrópole portuguesa, caracterizando assim, desde o 
princípio, uma relação de exploração com vistas à exportação. Esse sistema foi 
responsável, na região, pela formação dos primeiros núcleos de povoações dispersos 
pelo litoral, o que descaracterizava a paisagem natural, justificando a idéia de que, a 
identidade da paisagem é determinada, antes de qualquer coisa, pela visibilidade. 

  Entre o século XIX e as primeiras décadas do século XX, a cacauicultura se 
expandiu, atraindo significativo número de pessoas para a região. Nesse momento, a 
economia regional se transformou com a substituição de uma policultura de semi-
subsistência pela monocultura do cacau, que passou a dominar o cenário econômico da 
Bahia (SEI, 1997). 
 Mais tarde ocorreu a interiorização das plantações devido à necessidade de 
ampliação da área de cultivo. Com isso, o município de Ilhéus articulou-se com outras 
partes da região, estabelecendo a ligação com Itabuna, através de estrada de ferro; 
surgiu o pólo Ilhéus-Itabuna, importante pelo desenvolvimento demográfico e 
articulação político-administrativa da região. A função portuária de Ilhéus e a 
penetração da ferrovia até Itabuna contribuíram para a rápida ascensão desses núcleos 
urbanos, que, em face da proximidade e da complementaridade de suas funções, 
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formaram um bipólo líder do subsistema urbano mais bem estruturado do Estado na 
primeira metade do século XX (Figura 03)  
  
 

 
 

Figura 03 - Uso da terra no entorno da represa do Rio Santana, 2008 
 

Para CORRÊA e ROSENDAHL (1998), a paisagem é produto da ação humana 
ao longo do tempo e paisagem apresenta uma dimensão histórica, é portadora de 
significados, expressando valores, crenças, mitos, e utopias: tem assim uma dimensão 
simbólica. 

A Vila do Engenho de Santana vem enfrentando sérias dificuldades sócio-
econômicas e ambientais, necessitando planejar o seu futuro para crescer em qualidade 
e promover o desenvolvimento ordenado do território, para, assim, garantir melhor 
qualidade de vida aos seus moradores com vistas ao resgate do patrimônio histórico de  
seu espaço geográfico, respeitando os espaços rurais e naturais, pois   as qualidades 
físicas da paisagem são aquelas que tem valor de habitat, presente ou potencial que 
configuram uma paisagem de acordo com CORREIA  e ROSENDAHL(1998). 

As atividades no meio rural apresentam-se como um elemento turístico positivo 
de preservação e revitalização do espaço e da cultura de uma localidade ou região, visto  
pois o mesmo poderá fazer o turista retornar ao passado procurando suas raízes, ou 
buscar a vivência com a intimidade do meio rural,retomando a historia do lugar, na 
identificação da sesmaria de Mem de Sá, localizada  nas margens do rio do Engenho, 
onde construído um engenho de grande porte,  com grandes instalações, movido a 
energia hidráulica, com mão de obra escrava. 

Neste contexto o turismo na área rural, que quando bem planejado pode se 
constituir numa atividade potencial de renda, emprego e desenvolvimento das 
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comunidades, favorecendo o crescimento e a economia local auxiliando na preservação 
da diversidade biológica, como também, melhorando a utilização dos recursos 
disponíveis atenuando os desequilíbrios regionais.  

Historicamente as atividades rurais do passado podem ser hoje, um dos fatos de 
comparação, registro e conhecimento da paisagem que, de acordo com CORREIA e 
ROSENDAHL (1998) o conteúdo da paisagem é encontrado, portanto, nas qualidades 
físicas da área que são importantes para o homem e nas formas do seu uso da área, em 
fatos de base física e fatos da cultura humana 

A implantação de novas formas de uso da terra na Vila do Engenho e, 
principalmente, nos ambientes costeiros, ocorreu na maioria das vezes de maneira 
inadequada, sem o devido estudo das questões ambientais. A fragilidade ambiental 
dessas zonas é bastante elevada e as modificações nesses sistemas pela ação antrópica 
causam danos irreversíveis.  

Exemplos de danos causados nos ambientes costeiros, característicos da Vila do 
Engenho, podem ser identificados em todo o território brasileiro, onde se pode observar 
o desmatamento dos biomas costeiros, o aterro dos manguezais, o lançamento de 
efluentes domésticos nos cursos de água alterando por completo os índices de qualidade 
da água, construções nas zonas de praias que alteram a dinâmica da deriva de 
sedimentos, resultando em níveis diversos de impactos aos sistemas ambientais e 
interferindo na paisagem. 

Paisagem é, numa determinada porção do espaço, o resultado da combinação 
dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo 
dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 
indissociável, em perpetua evolução, de acordo com a afirmação de (BERTRAND, 
1971). 

Todos esses problemas ambientais podem ser identificados na Vila do Engenho, 
onde a zona costeira apresenta grande complexidade.  

O estudo do meio natural no contexto atual tem como objetivo entender as 
relações das sociedades humanas com a natureza, dentro de uma perspectiva 
absolutamente dinâmica nos aspectos culturais, sociais, econômicos e naturais. Por essa 
razão, o estudo do meio natural só pode atingir a visão sistêmica da realidade das 
sociedades se adota uma análise que levem em consideração a sociedade no passado, no 
presente e sua tendência para o futuro. 

Para Ross (2003), os estudos ambientais aplicados ao planejamento visam atender 
as relações das sociedades humanas de um determinado território com o meio natural, 
ou seja, com a natureza desse território. Para o autor, a natureza é vista como recurso 
que serve como um suporte para a sobrevivência humana. Sendo assim, é pressuposto 
da pesquisa ambiental ter como objeto de análise as sociedades humanas com seus 
modos de produção, consumo, padrões sócio-culturais e o modo como se apropriam e 
tratam os recursos naturais.  

Dentro desta perspectiva, os estudos ambientais de abordagem geográfica têm 
sempre como referenciais uma determinada sociedade (comunidade) que vive em um 
determinado território (município, país, estado, região, lugarejo, bacia hidrográfica, 
etc.), onde desenvolvem suas atividades, com maior ou menor grau de complexidade, 
em função da intensidade dos vínculos internos e externos que mantém no plano 
cultural, social e econômico.  

Deste modo, o entendimento holístico, no plano socioeconômico e ambiental de 
uma sociedade que vive em um determinado lugar, é necessário um profundo 
conhecimento de sua história, seus padrões culturais, dinâmica socioeconômica atual, 
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seus vínculos como o “mundo externo”, seus recursos naturais/ambientais disponíveis e 
do modo como trata estes recursos. 

Os processos geoecológicos (naturais ou de interação) consideram-se como 
problemas ambientais. Por problema ambiental subentende-se a combinação dos 
diferentes objetos da racionalidade ambiental, manifestam-se os processos que 
desarticulam a estrutura e funcionamento dos geossistemas naturais, tendo como 
conseqüência dificultar o cumprimento das funções socioeconômicas e as deficiências 
gerais de sustentabilidade em grupos sociais. 

Entre os processos geoecológicos naturais, podem-se distinguir os seguintes: 
erosão, deflação, perda da biodiversidade, degradação das pastagens, degradação do 
solo (perda do horizonte húmico, compactação), salinização, redução do nível de água 
subterrânea, laterização, inundações, etc. 

Entre os processos geoecológicos de interação (formados pela influência decisiva 
da ação antrópica) podem-se distinguir os seguintes: contaminação (do solo, atmosférica 
e da água), alteração dos recursos hídricos etc. 

Em dependência da alteração dos mecanismos de formação e regulação sistêmica 
das paisagens e do grau e amplitude dos processos degradantes e do nível de 
degradação, pode-se determinar o estado ambiental dos geossistemas.  

Entre os processos geoecológicos naturais, podem-se distinguir os seguintes: 
erosão, deflação, perda da biodiversidade, degradação das pastagens, degradação do 
solo (perda do horizonte húmico, compactação), salinização, redução do nível de água 
subterrânea, laterização, inundações, etc. 

Entre os processos geoecológicos de interação (formados pela influência decisiva 
da ação antrópica) podem-se distinguir os seguintes: contaminação (do solo, atmosférica 
e da água), alteração dos recursos hídricos etc. 
Em dependência da alteração dos mecanismos de formação e regulação sistêmica das 
paisagens e do grau e amplitude dos processos degradantes e do nível de degradação, 
pode-se determinar o estado ambiental dos geossistemas. 
 
 

3. IMPACTO AMBIENTAL NO RIO DO ENGENHO 
 

A diminuição da fauna, baixa vazão, modificação do índice de natalidade são 
alguns efeitos da construção de uma barragem no rio Santana, realizada no distrito do 
rio do Engenho com o objetivo de abastecer os bairros da zona sul de ILHÉUS. Essa foi 
uma das conclusões a que se chegou depois de uma analise dos impactos sócio-
ambientais provocados pela obra. A barragem foi erguida sem nenhuma preparação da 
área para minimizar os danos ao ecossistema local. 
 A não observância da necessidade da construção de contenção da margem 
esquerda da represa, relacionada com o desmatamento em todo o seu entorno, provocou 
o escorregamento do solo, sendo acumulado no leito da barragem, o que provoca um 
rápido e intenso assoreamento  
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Figura 04 – Vista parcial da Barragem do rio do Santana, 2008. 
 
  A barragem apesar de beneficiar a comunidade com o armazenamento de água 
para o abastecimento da população, se não for bem estudada e planejada, produz efeitos 
negativos a essa mesma comunidade.  

A sobrevivência da população ribeirinha local também sofreu os impactos da 
construção da barragem. A pesca, principal atividade econômica da comunidade ficou 
prejudicada com a diminuição da fauna do rio dificultando o processo da piracema, pois 
com a maré baixa a vazão do rio, à jusante da barragem, diminui e não é suficiente para 
chegar até a barragem, reduzindo, assim, a quantidade de espécies de peixes, mariscos e 
moluscos, que influencia na qualidade de vida dos moradores que vivem da atividade 
pesqueira. A barragem dificultou a subida dos peixes à nascente para a reprodução, 
provocando o desaparecimento de algumas espécies. 

Dentre os vários impactos ambientais negativos causados pela construção de 
engenharia, foram comprovados os processos de erosão das margens e assoreamento da 
barragem. 

Alguns dos principais problemas decorrentes da erosão e assoreamento são 
relatados segundo Carvalho (1994): (i) a erosão nas terras devido a enxurradas produz 
sulcos em locais indesejáveis, como demonstrados nas figuras 05 e 06; (ii) 
deslizamentos de barrancos em rios modificam a calha e provocam depósitos aluviais no 
leito; (iii) em áreas agrícolas como a área de estudo, promove a remoção da camada 
fértil, com o empobrecimento do solo; (iv) aumenta o risco de desertificação; (v) a 
erosão à montante dos rios provoca a destruição de nascentes; (vi) modifica a dinâmica 
de escoamento da água na superfície e na calha dos rios; (vii) trabalhos de mineração 
em cursos de água prejudicam demasiadamente a calha do rio, provocando a 
degradação; (viii) a erosão em torno de estruturas pode provocar danos irreversíveis e 
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(ix). O desprendimento e escorregamento de terras e vertentes podem provocar danos 
catastróficos como a destruição de obras; envolvendo mortes. 

O escoamento superficial e o aporte sedimentar servem como indicativos de 
desequilíbrios ambientais geralmente provocados por intervenção humana acelerando a 
erosão e assoreamento nas camadas superficiais do solo e influenciando na dinâmica 
dos leitos dos rios. Os processos de mudanças no uso da terra com práticas 
conservacionistas podem atenuar a aceleração desses impactos ambientais. 

Neste caso o assoreamento foi composto pelos materiais da natureza e por 
depósito de sobras de materiais de origem antrópica, provocando uma situação de 
péssima qualidade no manejo dos recursos naturais. A construtora deveria ter feito a 
drenagem no leito e a contenção das margens contra prováveis deslizamentos de parte 
dos pacotes sedimentares, cujos testemunhos são registrados na (Figuras 05, 06 e 07) 

 

 
 
 

Figura05 - Assoreamento da barragem logo após a construção-1998 
 

 
 

Figura 06 - Condições ambientais do entorno da barragem-1998 
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Figura 07 - Leito do rio , á jusante da barragem, durante a maré baixa.1998 

 
A interação homem-natureza tem na história características de uso e de posse que 

variam segundo épocas e significados econômicos diferentes. É através dos níveis de 
força de trabalho e dos meios de produção que se constrói o espaço geográfico, com 
identidades de técnicas que revelam os homens e seu grau de produção e transformação 
das qualidades naturais da paisagem onde estão inseridos. 

É importante que as leis que regem a qualidade ambiental levem em consideração 
não somente os aspectos técnico-econômicos dos projetos, mas também as condições 
ambientais. É necessária a participação de um público consciente em conhecimento e 
análise para que seja facilitada a explicitação dos critérios adotados para identificar e 
avaliar os impactos. 

Em dependência da alteração dos mecanismos de formação e regulação sistêmica 
das paisagens e do grau e amplitude dos processos degradantes e do nível de 
degradação, pode-se determinar o estado ambiental dos geossistemas. Os processos 
geoecológicos (naturais ou de interação) consideram-se como problemas ambientais. 
Por problema ambiental subentende-se a combinação dos diferentes objetos da 
racionalidade ambiental, manifestam-se os processos que desarticulam a estrutura e 
funcionamento dos geossistemas naturais, tendo como conseqüência dificultar o 
cumprimento das funções socioeconômicas e as deficiências gerais de sustentabilidade 
em grupos sociais. 

Entre os processos geoecológicos naturais, podem-se distinguir os seguintes: 
erosão, deflação, perda da biodiversidade, degradação das pastagens, degradação do 
solo (perda do horizonte húmico, compactação), salinização, redução do nível de água 
subterrânea, laterização, inundações, etc. 

Entre os processos geoecológicos de interação (formados pela influência decisiva 
da ação antrópica) podem-se distinguir os seguintes: contaminação (do solo, atmosférica 
e da água), alteração dos recursos hídricos etc. 
Em dependência da alteração dos mecanismos de formação e regulação sistêmica das 
paisagens e do grau e amplitude dos processos degradantes e do nível de degradação, 
pode-se determinar o estado ambiental dos geossistemas. 

Concluiu-se que  a construção da barragem para captação de água para o bairro de 
Ilhéus provocou uma mudança radical no percurso do rio, devido ao represamento, 
assoreamento das margens por causa dos  restos de construção deixadas pela empresa 
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responsável pela obra, redução do volume de água á jusante do rio.  O reservatório 
impede a migração dos peixes que estão adaptados nesse curso de água, antes da 
construção da barragem; a qualidade e a quantidade das espécies aquáticas se alteraram, 
desaparecendo moluscos e peixes que serviam de base como atividades econômicas da 
população que vendiam seus produtos nas feiras livres de Ilhéus. 

 Outro grande prejuízo á população, foi a diminuição dos produtos da  pesca  e o 
não-acesso á água captada, além da redução da água do rio  durante o período da maré 
baixa. Como prática de analise e investigação e, pela possibilidade de desenvolver a 
aprendizagem, a pesquisa e o estudo da dinâmica e manejo da paisagem geográfica em 
Vila do Engenho, facilitou a aplicação e o desenvolvimento de um trabalho científico 
direcionado à organização do espaço geográfico. 
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