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COSTA DOS
COQUEIROS

PARAÍSO BAIANO
PARA O MUNDO
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L
ocalizada no litoral norte da 
Bahia, a Costa dos Coqueiros 
se estende por 193 quilômetros 

de praias, sol, belezas naturais, 
riquezas culturais e muito misticismo. 
A região oferece uma vasta estrutura 
turística, que vai desde localidades 
místicas e rústicas, como a aldeia 
hippie em Arembepe, até os mais 
sofisticados resorts.  

As belezas naturais ainda primitivas 
do litoral norte da Bahia, permitem 
a integração socioeconômica de 
diversos municípios do seu entorno, 
possibilitando o desenvolvimento 
da região principalmente no 
segmento de lazer com uma gama 
de equipamentos turísticos que 
facilitam aos visitantes explorar as 
belezas naturais como a flora, dunas 
e uma extensa malha hidrográfica.

O verde dos coqueirais, o azul do 
mar, as ruínas de um antigo castelo 
colonial e uma moderna infraestrutura 
hoteleira compõem um dos cenários 
mais procurados por visitantes de 
todas as partes do mundo.

As praias da Estrada do Coco são 
conhecidas por proporcionar aos 
visitantes e nativos banhos de mar 
em águas calmas, quentes e quase 
sempre cercadas de quebra-mar 
natural. O local ainda conta com a 
presença de lagoas, rios e paisagens 
deslumbrantes. Fazem parte do 
conjunto de belezas naturais da região 
os rios Jacuípe, Pojuca e Joanes, 
sendo este último ponto excelente 
para prática de esportes náuticos.OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE ESTE 

ROTEIRO SÃO: MATA DE SÃO JOÃO, 
JANDAÍRA, ENTRE RIOS, CONDE, 

LAURO DE FREITAS, ESPLANADA, 
DIAS D´ÁVILA E CAMAÇARI.
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Com praias paradisíacas, a 
região possibilita, entre junho e 
setembro, passeios de escuna 
para avistar as baleias Jubarte 

que desfilam sua graça por 
estes mares. Mais em direção 
ao litoral norte, o turista pode 
tomar um delicioso banho de 

rio, praticar esportes aquáticos, 
comer deliciosos peixes e frutos 

do mar, beber água de coco 
caminhando pela mata ciliar.

NA PRAIA DO FORTE, É POSSÍVEL 
CONHECER O PROJETO TAMAR, O 

INSTITUO BALEIA JUBARTE E AS RUÍNAS 
DO CASTELO GARCIA D’AVILA, DATADO DO 

INÍCIO DA COLONIZAÇÃO. 

PRAIA 
DOFORTE
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Fotos: Gleidson Santos/MTUR
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No município de Mata de 
São João (BA), na Costa dos 
Coqueiros, está a praia de 
Imbassaí, uma área de proteção 
ambiental para quem busca 
o turismo ecológico e de 
aventura.  A região é considerada 
um pedaço do paraíso no 
Nordeste e oferece opções 
para os que apreciam desde um 
tranquilizante banho de mar até 
os que preferem recuperar as 
energias em lagoas e cachoeiras, 
a exemplo da Cachoeira Dona 
Zilda e a Lagoa Jauara, pontos de 
paradas obrigatórias.
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BANHOS REFRESCANTES DE ÁGUA DOCE EM MEIO 
AO ENCANTO DAS CASCATAS E CORREDEIRAS DO 

RIO IMBASSAÍ,  “CAMINHO DAS ÁGUAS” NA LÍNGUA 
TUPI, E A EXUBERÂNCIA DE SUAS DUNAS E DE UMA 

PRAIA COM ÁGUAS CRISTALINAS. 

IMBASSAÍ
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Fotos: Gleidson Santos/MTUR
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Foto: Gleidson Santos/MTUR
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Um dos principais 
destinos turísticos 
presentes na Costa 
dos Coqueiros, trecho 
do litoral norte da 
Bahia margeado pela 
Estrada do Coco 
e  Linha Verde, que 
interliga os municípios 
e facilita o tráfego de 
turistas pelas praias 
conhecidas por suas 
belezas naturais.

É NO DISTRITO DE 
SAUÍPE, NO MUNICÍPIO 
DE MATA DE SÃO JOÃO, 

QUE ESTÁ LOCALIZADA A 
COSTA DO SAUÍPE. 

COSTA
   DOSAUÍPE
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Hoje, no entanto, o local 
tem poucos moradores. 
Em compensação, o 
centrinho foi reformado e 
ganhou uma bela praça. 
Se a pedida é relaxar na 
praia, procure a parte mais 
urbanizada da orla, com 
ondas fracas e piscinas 
naturais na maré baixa.
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AREMBEPE GANHOU 
FAMA POR CAUSA 
DA ALDEIA HIPPIE 
INSTALADA SOBRE AS 
DUNAS, À BEIRA DO 
RIO CAPIVARA, DESDE 
A DÉCADA DE 60. 

AREMBEPE

PARA CHEGAR:

PARA SE HOSPEDAR: 

PARA VIVER A REGIÃO: 
INFRAESTRUTURA

Restaurantes regionais e internacionais, 
shopping centers, centro de convenções, 
parque de exposições, bares, boutiques, 
dois campos de golfe com 18 buracos, polo 
petroquímico e polo automotivo, agências de 
viagem e locadoras de veículos. gResorts, hotéis e pousadas.

Aeroporto internacional (Salvador) 
e terminal rodoviário.

Fotos: Divulgação
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