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A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia 
da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, tem como missão 
principal fomentar o desenvolvimento do desporto, recreação e lazer do 
estado da Bahia. Para tanto, diferentes políticas públicas são executadas 
em vários municípios baianos, priorizando-se sempre as áreas com alta 
vulnerabilidade social e atendidas pelo Programa Pacto pela Vida, uma 
ação de Governo que tem por objetivo principal a promoção da paz social.

Com o investimento no esporte, a Setre e Sudesb reafi rmam o com-
promisso com a área, reconhecendo a sua importância na educação de 
crianças e jovens, na formação de valores sociais, desenvolvimento da 
autoestima e do espírito de coletividade, além de se confi gurar como 
importante auxílio no combate às drogas e outros vícios entre jovens e 
crianças. 

Para viabilizar o desenvolvimento das ações de iniciação e prática es-
portistas, é imprescindível dotar o estado de infraestrutura adequada, 

razão pela qual a Setre e a Sudesb executam a construção e requalifi -
cação de equipamentos esportivos, recreativos e culturais de interesse 
comunitário na capital e no interior do estado. 

Também estão presentes no apoio com capacitação de pessoas para o 
desenvolvimento de práticas esportivas e de lazer. Exemplo disso, são 
os Cursos de Árbitros e Técnicos de Futebol e o programa Caravana do 
Lazer, executados por equipes da autarquia do esporte tendo o apoio de 
Prefeituras. 

A promoção de projetos sociais de iniciação esportiva em várias mo-
dalidades esportivas, como também a realização de copas de futebol, 
das etapas regionais e estadual dos Jogos Escolares da Juventude, 
do Programa Natação em Rede são ações que têm contribuído para 
o fortalecimento do segmento no estado. Neste portfólio, são apre-
sentados os diferentes projetos desenvolvidos pela Setre e Sudesb, 
objetivando estimular a prática esportiva da Bahia. 

APRESENTAÇÃO



INFRAESTRUTURA



A Sudesb tem trabalhado com o campo com grama sintética em duas dimensões, nos tamanhos de 50x30m e 100x60m. Seus limites são marcados 
por alambrados de 4 metros de altura.

CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA + QUADRA DE BASQUETE 3X3 ACOPLADA

R$ 597.944,05
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RESUMO ORÇAMENTÁRIO ESTIMADO

RESUMO ORÇAMENTÁRIO ESTIMADO

R$ 300.000,00

R$ 250.000,00

O projeto da Sudesb para campo ofi cial (105X68m) contempla ainda o sistema de irrigação automatizado.





Pista de caminhada que circunda toda a praça, sendo que o seu tamanho 
irá variar de acordo com o terreno de implantação;
Parque infantil, caracterizado por ser uma caixa de areia com brinquedos 
infantis como escorregador, balanço, dentre outros;
Lanchonete com um balcão de atendimento, em granito e com 11 metros 
de comprimento;
Quiosques e área de convivência são locais destinados ao encontro 
e socialização dos habitantes. Esses equipamentos têm tamanhos e 
funcionalidades diferenciadas. O primeiro, reservado para áreas de 
serviços, e o segundo, para áreas de convivência/ espaço multifuncional;

Pista de skate é composta por módulos, skate park face e face B e fun box 1 e 2;
Sanitários públicos masculino e feminino, sendo ambos com cabine PCD 
(pessoas com defi ciência);
Palco, camarins com sanitários (sendo um PCD) e depósito;
Arquibancada com capacidade aproximada de 940 pessoas, com 8 lugares 
para PCD.

OBS.: É importante ressaltar que a Praça de Convivência é composta por 
equipamentos que podem ser implantados de maneira fragmentada, ou 
seja, em etapas independentes.



RESUMO ORÇAMENTÁRIO ESTIMADO

R$ 1.400.476,80 



1- Pista de caminhada
2- Parque infantil
3-Lanchonete
4-Quiosque e área de convivência
5-Pista de skate
6-Sanitários
7-Palco
8-Arquibancada
Obs.: sem iluminação



1- Pista de caminhada
2-Quiosque 
3-Quadra de vôlei
Obs.: sem iluminação



Alambrado – será implantado no entorno do campo;
Arquibancada – composta por projetos padrões com ou sem tribuna, con-
tendo comprimentos e números de degraus diversifi cados;
Banco de reserva – área coberta para atletas, dirigentes e árbitros;
Bilheteria e acessos – local para compra e venda de ingressos e acessos de 
públicos;
Campo – projeto tem medidas entre 100 e 110m de comprimento e entre 64 e 
75m de largura, composto por demarcação do campo, projeto de drenagem 
e projeto de irrigação;
Muro de limite – construído no entorno do terreno;
Sanitário público e bar – o projeto é composto por três sanitários, sendo um 
PCD (pessoas com defi ciência) e um bar com depósito;
Vestiário – o projeto abrange dois vestiários destinados para atletas com chu-
veiros, bacias sanitárias e armários e um vestiário para os árbitros. É válido 
ressaltar que os vestiários destinados aos atletas possuem acessibilidade;
Projeto elétrico – é composto pela iluminação padrão, com refl etores, e o 
sistema de proteção contra descargas atmosféricas.



RESUMO ORÇAMENTÁRIO ESTIMADO

R$ 2.575.797,56
VALORES POR ITEM

Alambrado 350m – R$ 250.000,00
Arquibancada 08 degraus/ 50m com tribuna – R$ 476.754,67
Arquibancada 08 degraus/ 50m sem tribuna – R$ 257.534,27 
Banco de reservas – R$ 37.935,60
Bilheteria e acessos – R$ 84.231,52
Campo com grama natural e irrigação (105x68m) – R$ 300.000,00
Muro de limite (extensão 400m, altura 3m) – R$ 371.203,45
Sanitário público e bar – R$ 249.017,52
Vestiário – R$ 180.000,00 
Iluminação tipo led - R$ 369.120,53

OBS.: Todos os valores descritos poderão sofrer alterações conforme 
implantação do projeto. 

 PRAÇA DE ESPORTES 
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A quadra de areia contém a metragem de 16 x8m e seu limite será marcado 
por alambrado com 4 metros de altura. É válido ressaltar que a área de 
implantação é de 504.65m² e tem como apoio a arquibancada e sanitários 
com chuveiro.



COBERTURA METÁLICA PARA 
QUADRA POLIESPORTIVA

Opção 01 - COBERTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA 40X20M

A Sudesb trabalha com cobertura metálica para quadra poliesportiva, oferecendo duas opções: 

-Alambrado, altura 3,20m
-Sanitários
-Iluminação tipo LED
-Placas solares para aproveitamento de energia

Valor cobertura + alambrado 

R$ 460.000,00
Valor sanitários 

R$ 120.000,00
Valor total 

R$     580.000,00



-Alambrado, altura 3,20m
-Sanitários + palco
-Iluminação tipo led
-Placas solares para aproveitamento de energia

Valor total 

R$ 660.000,00

Opção 02 - COBERTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA 40X20M





QUADRA DE BASQUETE 3 X 3 - 15 X 11M
- Piso modular portátil
-Tabela ofi cial portátil
- Grade de contenção
- Placar eletrônico

Valor total 

R$59.542,50



DIMENSÃO SOCIAL 
DO ESPORTE



A iniciação esportiva e a inclusão social são apoiadas pela Setre e Sudesb 
por meio de várias políticas públicas desenvolvidas na capital e no interior 
para crianças, jovens, adultos e também idosos. 

As iniciativas envolvem as mais diferentes modalidades esportivas. No 
futebol, a maior ação é a Copa 2 de Julho, que atrai equipes baianas, 
clubes de outros estados e internacionais. No entanto, a Setre e Sudesb 
apoiam a realização de outras copas, podendo elas serem regionais, rurais 
e aquelas organizadas por consórcios municipais. 

Ainda nesta política de inclusão social,  o Governo da Bahia realiza, por 
meio da Secretaria de Educação, as seletivas municipais dos Jogos 
Escolares da Juventude, quando são defi nidas equipes e escolas 
que disputarão as etapas regionais e estadual, essas com organização 
sob a responsabilidade da Setre e Sudesb.

Numa outra ponta, são desenvolvidas as Escolinhas de Esporte da 
Sudesb, com apoio a projetos sociais de iniciação esportiva de diferentes 
modalidades. Para tanto, são feitas parcerias com organizações, 
selecionadas por meio de editais públicos, ou com Prefeituras, por 
meio de convênio.  

Nessa ação, são priorizados municípios e áreas atendidos pelo Programa 
Pacto pela Vida, uma política pública de segurança desenvolvido pelo 
Governo do Estado em áreas de vulnerabilidade social.



RESUMO ORÇAMENTÁRIO ESTIMADO

COPAS MUNICIPAIS 
DE FUTEBOL

ATÉ R$30 mil 

- Competição com até 10 equipes.
- O apoio da Sudesb é para aquisição de:

•Material esportivo;
•Material promocional; 
•Premiação;
•Recursos Humanos.





O Programa Caravana do Lazer é uma importante ação de formação de 
agentes comunitários para o desenvolvimento de práticas de lazer. Este 
programa atende, prioritariamente, a municípios com baixos Índices de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e com alta vulnerabilidade social. 

A execução é desenvolvida por equipe técnica da Sudesb, formada por 
profi ssionais de Educação Física e com experiência na área de lazer comunitário 
e eventos. A preparação dos agentes municipais é feita por meio de uma 
formação de multiplicadores, com duração de 26 horas, que ao fi nal são 
certifi cados. 

Após a capacitação, os agentes colocam em prática o aprendizado  nas 
atividades recreativas do Dia de Lazer, ponto alto da ação e que reúne, em 
praça pública, milhares de crianças e jovens a cada edição. 

A solicitação do atendimento do Programa Caravana do Lazer deve ser 
feita pelo município à Sudesb por meio de ofício (conforme modelo 
disponibilizado no site www. sudesb.ba.gov.br), tendo a Prefeitura a 
responsabilidade de:

•Garantir espaço para realização da formação;
•Fazer a inscrição dos agentes do município e cidades circunvizinhas;
•Garantir espaço público para o Dia do Lazer, fazendo a mobilização 
  de crianças e jovens.

Mais informações no site da Sudesb: www.sudesb.ba.gov.br ou pelo 
número 71 3103 0976.

CARAVANA DO LAZER





As Escolinhas de Esporte são uma política pública de fomento desenvolvi-
da pela Sudesb para o estímulo à iniciação e à prática esportiva, além da 
promoção à inclusão social pelo esporte. A cada ano, aulas de várias mo-
dalidades esportivas são oferecidas a milhares de crianças, adolescentes, 
jovens adultos e idosos (com e sem defi ciência) em núcleos de atendimento 
tanto na capital quanto no interior.

Na parceria com organizações sociais, selecionadas por meio de chamamento 
público, os projetos, com investimentos da Sudesb de até R$150 mil, para 
contratação de profi ssionais e atendimento de até 200 pessoas em 
núcleos esportivos.

O RECURSO DISPONIBILIZADO PELA SUDESB É PARA 
INVESTIMENTO EM:

•Material esportivo;
•Material de divulgação; 
•Fardamento;
•Eventos;
•Premiação;
•Materiais de primeiros socorros.

ESCOLINHAS DE 
INICIAÇÃO ESPORTIVA 





NATAÇÃO EM REDE
O Programa Natação em Rede acontece desde 2016, numa iniciativa da  
Sudesb em núcleos montados na capital e no município de Lauro de Freitas. A 
entidade executora também é selecionada por meio de chamamento público 
para realização de aulas de iniciação esportiva nas modalidades de natação e 
hidroginástica inteiramente grátis.

Hoje, são 2.400 pessoas atendidas por essa política pública, de segunda a 
sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino. 

As crianças, que praticam aulas de natação e são maioria do público 
contemplado, são todas oriundas de escolas públicas. As aulas de hi-
droginástica são ofertadas a pessoas acima de 60 anos. 

NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA NATAÇÃO 
EM REDE 

-Piscina Olímpica da Bahia (Av. Mario Leal Ferreira – 
Bonocô)
-Centro Administrativo da Bahia  (3ª Avenida CAB)
-CSU – Nordeste de Amaralina (Rua Alto da Alegria, 
Beco da Cultura)
-Centro Pan-Americano de Judô – CPJ (Rua Paulo 
Moreira de Souza, Ipitanga), Lauro de Freitas-BA
 





PORTFÓLIO DE INFRAESTRUTURA

Elaboração Técnica

INFRAESTRUTURA
Diretoria de Operações e Espaços Esportivos (DOEE)
Amaury Públio (arquiteto)
Leonardo Lima (orçamentista)
Luiz Brantes (coordenador de Obras /Arquiteto)
Roseane Fontes (arquiteta)

ASTEC
Assessoria Técnica
Ana Cristina 

FOMENTO
Diretoria de Fomento ao Esporte
Giselle Henriques (coordenadora de Educação Esportiva)
Maurício Nery (coordenador de Apoio ao Esporte)
Susi Dócio (coordenadora de Eventos, Recreação e Lazer)

ASCOM
Assessoria de Comunicação
Carlínio França (criação e design)
Dayse Faleta, Jéssica Tavares e Marcus Carneiro (apoio técnico)
João Ubaldo (fotos)
Hilda Fausto (coordenação geral e revisão)


