Aspectos Físicos, Geográficos e Ambientais
A sua área de extensão territorial é de 583,446Km², e está inserida na
folha cartográfica de Milagres (SD. 24-V-B-V), editada pelo MINTER/SUDENE,
em1977. Possui uma altitude de 260 metros e coordenadas geográficas de12°42’15’’de altitudes ule-39°41’42’’de longitude oeste.
Figura4:LocalizaçãodeItatimnaRegião.
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Está situado na região intermediaria de Santo Antônio de Jesus,
pertence à microrregião de Feira de Santana e integrante do Território de
Identidade Piemonte do Paraguaçu, tendo como vias de acessos principais a
BR 116 e 324, e também a BA Estadual 493 que liga a BR101 com a BR116.
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Seu território é cortado por uma das rodovias mais importantes do país,
a BR 116, Norte a Sul do país, (Rio - Bahia). O acesso à sede do município é
facilitado por meio de transporte que abrange uma rota interestadual, além de

contar com transportes alternativos. O município de Itatim está localizado no
Recôncavo Sul do Estado da Bahia, a 210 km da capital do estado, limitandose, a leste, com o município deSanta Terezinha, a sul, com o município de
Milagres, a oeste com o município de Iaçu e ao norte com o município de
Rafael Jambeiro.
O município possui como principais localidades rurais: Argelin,Beira do
Rio, Cabaceiras, Cachoeirinha I, Cachoeirinha II, Capoeiras, Cibe, Coité,
Comboio, Comum, Departamento, Duas Pontas, Entre Morros, Felipe Velho,
Gameleira, Gino, Jurema, Lagoa de Tanquinho, Lagoa do Canto, Lajedo
Grande, Macaco, Meireles, Melancias, Mendes, Monte Alto, Morrinhos,Morro
do Tigre, Morro Preto, Pé de Serra, Pedra Redonda, Pistola, Ponta Aguda,
Quintal de Cana, Raposa, Renovato, Riacho Seco, Sabino, Torres,Traíras ,
Vila São Geraldo, dentre outras.
O município de Itatim é constituído essencialmente por rochas cristalinas
pertencentes aos complexos de Jequié e Caraíba, e corpos máficos-ultra
máficos diferenciados, estreitos alongados que ocorrem na porção norte e sul
do município. Por isso, possui altas colinas encantadoras, excelentes para a
prática do ecoturismo ou rapel, e apresenta um relevo formado pelo Pediplano
Sertanejo eTabuleiro Pré–Litorâneos.
É caracterizado por suas formações rochosas distintas, destacando-se,
além do morro da Ponta Aguda, os morros da Toca, Enxadão, Tiresolese
tantos outros. Em função da natureza geológica dessas formações, a cidade
tornou-se um centro muito frequentado pelos praticantes da escala da
esportiva, tendo sediado em 2009 o VIII Encontro de Escaladores do Nordeste
(EENE), o mais importante da categoria, no Brasil.
A biota ali encontrada é bastante ameaçada, pois a exploração e
comercialização de granito para pavimentação pública e para alvenarias são
muito intensas nessas áreas. Além disso, as plantas altamente adaptadas a
esses lugares são muito apreciadas para ornamentação, tornando acelerado o
processo de depredação por populares em busca de novos exemplares para
serem vendidas em feiras e em barracas colocadas às margens da BR-116. A
formação natural de abrigos e tocas nestes a floramentos levou a sua utilização
pelos habitantes pré-históricos do semiárido, que deixaramo registro de sua
passagem através de pinturas rupestres encontradas no interior de algumas
rochas.

