












RECÔNCAVO

O Território do Recôncavo é composto por 20 municípios e está localizado em torno da Baía de Todos os 
Santos, abrangendo não só o litoral mas também toda a região do interior circundante à Baía. As faixas 
climáticas são bem distribuídas entre os tipos subúmido a seco no oeste, úmido a subúmido na porção 
central e úmido, no leste. Na economia, destaca-se o setor de comércio e serviços, seguido pela indústria e 
agropecuária. O território é destaque na história da Bahia pela intensa participação de seus habitantes 
nas lutas pela independência do estado e por manter intensas tradições culturais indígenas e de matrizes 
africanas que contribuem para a formação da identidade da cultura baiana. As dimensões material e 
imaterial, vinculadas ao patrimônio arquitetônico, às comunidades, às festas populares e à religiosidade 
evidenciam a potencialidade turística da região.

VALE DO JIQUIRIÇÁ

O Território de Identidade Vale do Jiquiriçá está localizado majoritariamente no Centro Sul Baiano e 
abrange 20 municípios. Predomina o clima subúmido a seco, que contorna a porção de clima semiárido na 
região central do território. Na economia, o setor de comércio e serviços predomina com 70% do PIB. A 
região tem relevância no cenário estadual graças ao potencial do ecoturismo, que tem como atrativos 
principais cachoeiras, rios, �orestas nativas e grutas. Os festejos juninos, especialmente em Amargosa e 
Itiruçu, a paisagem exuberante, como a da Cachoeira dos Prazeres, entre Jiquiriçá e Ubaíra, e o 
artesanato local são algumas das atrações turísticas e culturais do território.
 
PORTAL DO SERTÃO

O Território do Portal do Sertão tem 17 municípios e localiza-se no Centro Norte Baiano. Predomina o 
clima subúmido a seco, ocorrendo também o semiárido, o úmido a subúmido e uma pequena porção de 
área úmida. O setor de comércio e serviços predomina na economia, seguido pela indústria e 
agropecuária. O Portal do Sertão é um importante eixo de entroncamento rodoviário do Nordeste 
brasileiro. Pela área do território passam rodovias estratégicas que ligam o litoral sul, o centro-sul e a 
Região Metropolitana de Salvador às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Suas manifestações 
culturais têm in�uência do modo de vida sertanejo, constituindo as vaquejadas, a Semana Santa e os 
festejos juninos como eventos signi�cativos, que dinamizam inclusive a economia e o turismo na região.




































































