PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DE
SALVADOR - PEAS
HISTÓRICO

O Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador foi inaugurado no dia 30 de setembro
de 1978. A fim de marcar este importante evento da agropecuária baiana, o parque sediou a
XIV edição da Exposição Nacional de Equídeos em parceria do Governo do Estado e com a
Comissão Coordenadora de Criação do Cavalo Nacional (CCCCN ), tendo participado da
solenidade os Dragões da Independência.
O Parque de Exposições institucionalmente pertence a Secretaria da Agricultura, Pecuária,
Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura – SEAGRI, sob a responsabilidade da
Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário – SDA/SEAGRI, por meio da
Coordenação de Feiras e Exposições – CFE/SDA/SEAGRI, situada na 4ª Avenida, 405 – 1º
andar - Centro Administrativo da Bahia (CAB) – CEP 41.745-002 – Salvador – MBA – Tel.:
(71) 3115-2728.
CARACTERÍSTICA
Localizado entre as Avenidas Paralela e
Dorival Caymi, em Itapuã, próximo ao
aeroporto e as mais belas praias de Salvador,
o parque possui uma área de 450.000 m2,
com uma arquitetura moderna unindo
harmoniosamente o concreto com o
paisagismo.
Entre os maiores e o mais funcional parque
de exposições do país, conta com excelente
infra estrutura, permitindo atender a
atividades diversas como mega shows,
cursos, demonstrações eqüestres, agrishows,
leilões, mantendo o maior conforto para os animais expostos ao expressivo público de
aproximadamente 100.000 pessoas/dia.
ESTRUTURA FÍSICA
03 estacionamentos internos com capacidade para 1.500 veículos
02 pavilhões de bovinos com capacidade para 1.500 animais
02 pavilhões de eqüinos com capacidade de 700 animais.
01 pavilhão de pequenos animais com capacidade para 1.000 caprinos e ovinos, além de aves, cães e
gatos.
01 pavilhão para stands e shows com 4.660m2 de área coberta
02 pistas de julgamento, sendo uma de 10.000 m2 e outra de 2.150m2
01 casa de ração com 4 máquinas
Tribuna de honra com capacidade para 200 pessoas, escritórios e sanitários de apoio.
Alojamento para tratadores com 37 apartamentos com capacidade para 148 pessoas
Desembarcadouro com acesso para 5 caminhões
40 currais de espera cobertos com capacidade para 800 animais
02 balanças
02 apartamentos para assistência veterinária
Área aberta para shows com 15.000m2
Área aberta para stand com 3.000m2
15 Associações das diversas raças criadas na Bahia, construídas nas dependências do Parque
Sanitários
04 hectares de capineira

