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Sergipe é terra de oportunidades, 
onde todos são bem-vindos.

 Juntos, vamos realizar. 

www.vivaessaenergia.com.br

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE SERGIPE

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO 
DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA



O potencial turístico de Sergipe se distribui pelo litoral e 
interior do estado, com os mais diversos apelos: praia, 
cidades históricas, passeios pelo Rio são Francisco...

Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras e Canindé de São 
Francisco já pontuam na relação de destinos visitados. 
Mas o Governo quer potencializar e estender os projetos 
para todo o estado de Sergipe. 

Sergipe é terra de oportunidades, onde todos são 
bem-vindos. Juntos, vamos realizar. 

The tourist potential of Sergipe is distributed along the
coast and inland of the state, with the most diverse
appeals: beach, historic cities, tours of the São Francisco
River...

Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras and Canindé de São
Francisco already score in the list of destinations visited.
But the government wants to leverage and extend the
projects throughout the state of Sergipe.

Sergipe is a land of opportunity where everyone is
welcome. Together we will accomplish.
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O estado de Sergipe, cuja capital é Aracaju, está localizado no nordeste do 
Brasil, em uma área de 21.915 km², entre os principais mercados da 
região. Em um raio de 500 quilômetros, Sergipe abrange um mercado 
consumidor de 30 milhões de pessoas - produtores e consumidores em 
potencial. 
Além disso, o estado está ligado, através da BR 235, a uma área de forte 
produção agrícola, conhecida como MATOPIBA, que abrange os estados 
do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia – além de Petrolina e Juazeiro. 
Toda a produção dessa região poderá ser escoada pela rodovia, que é o 
acesso mais rápido ao litoral e ao porto de Sergipe.

The state of Sergipe, whose capital is Aracaju, is located in northeastern Brazil, 
in an area of 21,915 km², among the main markets of the region. Within 500 
kilometers, Sergipe covers a consumer market of 30 million people - producers 
and potential consumers. 

In addition, the state is linked through BR 235 to an area of strong agricultural 
production, known as MATOPIBA, which covers the states of Maranhão, 
Tocantins, Piaui and Bahia - as well as Petrolina and Juazeiro. All production in 
this region can be drained by the highway, which is the fastest access to the 
coast and the port of Sergipe.



Planning
Sergipe is a modern state, aligned with the present. The energy of its
people is the fuel that drives the state, inspiration for projects that
transform reality for the better.

The strategic planning of the Government of Sergipe includes
investments in sanitation, supply, transport infrastructure -
road and port -, health, education and tourism.

Companies that arrive in Sergipe will find easy access to
decision making spheres, agility and speed in meeting their demands,
as well as opportunities for PPPs - Public-Private Partnerships.
PPPs are an alternative to avoid wasting resources and an important
tool in modern management: the union of public power with private
initiative, aiming to provide better services to society.



Sergipe é um estado moderno, alinhado com a atualidade. 
A energia do seu povo é o combustível que impulsiona o 
estado, inspiração para projetos que transformam a 
realidade para melhor.

No planejamento estratégico do Governo de Sergipe, 
estão previstos investimentos em saneamento, 
abastecimento, infraestrutura de transporte – rodoviário 
e portuário -, saúde, educação e turismo.

As empresas que chegarem a Sergipe vão encontrar 
facilidade no acesso às esferas de decisão, agilidade e 
rapidez no atendimento às suas demandas, além das 
oportunidades de PPPs – Parcerias Público-Privadas. 
As PPPs se configuram como uma alternativa para evitar 
o desperdício de recursos, e ferramenta importante na 
gestão moderna: a união do poder público com a iniciativa 
privada, com o objetivo de prestar melhores serviços à 
sociedade. 

A Usina Termoelétrica Porto Sergipe I é um 
empreendimento das Centrais Elétricas de Sergipe – Celse. 
Trata-se da maior usina a gás natural da América Latina, 
responsável por converter gás natural liquefeito em energia 
elétrica. 

Com a operação comercial prevista para janeiro de 2020, a 
UTE Porto Sergipe I poderá suprir 15% da demanda de 
energia do nordeste, graças às suas unidades geradoras 
capazes de produzir 1.551 mw.

The porto sergipe i thermal electric power plant is a
venture of sergipe power plants - celse. this is the latin
america’s largest natural gas plant, responsible for
converting liquid natural gas in electricity.

With a commercial operation scheduled for January 2020, 
the Porto Sergipe I will have the capacity to supply 15% of 
demand energy from the northeast thanks to its generating 
units capacity to produce 1,551 mw.



Health

Education

Sergipe complies with prehospital
situations with the state’s SAMU 192,
ECUs, small-sized hospitals, regional
hospitals, general and specialized,
private network, maternity clinics
for usual risks and high risks, and
a private hospital network which
are able to serve the entire population.

Historicamente, o Estado é reconhecido pela 
tranquilidade. E é para manter essa 
tranquilidade que o governo não descuida da 
segurança. Os esforços do governo vêm 
diminuindo o índice de criminalidade, 
consideravelmente.

Sergipe conta com escolas estaduais em todos 
os municípios. São 337 unidades escolares, 
sendo que 41 oferecem ensino médio em 
tempo integral, além de 14 escolas 
profissionalizantes. 
O governo do estado vem se esforçando para 
melhorar os índices educacionais de Sergipe.

Sergipe possui uma estrutura de atenção 
pré-hospitalar com SAMU 192 estadual, UPAs, 
hospitais de pequeno porte, hospitais regionais, 
gerais e especializados, rede privada, 
maternidades de risco habitual e de alto risco, e 
uma rede de hospitais privados que são 
capazes de atender toda a população.

Segurança

Educação

SAÚDE

Safety

Sergipe has public schools in all its
Counties. There are 337 school units,
41 of them offer a full-time high school,
as well as 14 vocational schools.
The state’s government has been
working hard to improve the educational
rates in Sergipe.

Historically the state is known by its
tranquility. To keep the calm atmosphere,
the government is not careless when it
comes to safety. Also, the government
has been so diligent  that the crime
rate has gone considerably low.



Sergipe conta com mais de 30 instituições de 
ensino superior e de educação profissional, que 
atendem às demandas do Estado, além de um 
parque tecnológico diversificado com setores de 
tecnologia da informação, energia renováveis, 
eficiência energética e biotecnologia.

Training and work

Sergipe has more than 30 higher education and
vocational education institutions that meet state
demands, as well as a diversified technology park
with information technology, renewable energy,
energy efficiency and biotechnology sectors.

Com a recente descoberta de novos campos em águas 
profundas, estima-se que Sergipe vai produzir 40 milhões 
m³/dia de gás - mais de quatro vezes a atual capacidade 
de consumo de todo o nordeste. 

Com essa perspectiva, a Petrobras planeja implantar 128 
quilômetros de gasodutos e uma unidade de 
processamento de gás natural extraído dos seus campos. 

A oferta de gás em grandes proporções, com preço 
competitivo, sem custo de transporte e baixo valor de 
distribuição, se constitui em um atrativo para que 
empresas consumidoras de energia se instalem em 
Sergipe.

Oil and Gas

With the findings, it is estimated that the state will produce 40 
million m³ / day of gas - more than four times the current 
consumption capacity of the entire northeast.

With this perspective, Petrobras plans to deploy 128 kilometers 
of pipelines and a natural gas processing unit extracted from its 
fields.

The supply of gas in large proportions, with a competitive price, 
without transportation cost and low distribution value, is an 
attractive for energy consuming companies to settle in Sergipe.



A modernidade regulatória do setor, a redução do ICMS para as indústrias, a 
possibilidade de atendimento direto às empresas consumidoras e a atração de 
empreendedores para a implantação de condomínios e loteamentos industriais 
privados são outros fatores que contribuem para um cenário favorável para novas 
indústrias em Sergipe. 

Além disso, o primeiro terminal de GNL privado do país está em Sergipe e com 
capacidade de regaseificação de 21 milhões m³/dia. De acordo com estudos da 
Empresa de Pesquisa Energética, EPE, teremos uma produção potencial próxima à 
costa, da ordem de 20 milhões m³/dia em 2025 nos campos da Petrobras. Em breve, 
Sergipe será um dos maiores polos de gás do país, alavancando o suprimento da região 
nordeste.

Com isso, muitas oportunidades se abrem para diversos usos do GNL:
- Regaseificação em locais não atendidos por gasoduto; 
- Abastecimento de concessionárias de gás do nordeste; 
- Abastecimento de caminhões movidos a GNL; 
- Fornecimento de gás natural.

The regulatory modernity of the sector, the reduction of ICMS for the industries, the possibility of direct 
service to the consumer companies and the attraction of entrepreneurs for the implantation of 
condominiums and private industrial subdivisions are other factors that contribute to a favorable 
scenario for new industries in Sergipe

 In addition, the country’s first private LNG terminal is in Sergipe and has a regasification capacity of 
21 million m³ / day. According to studies by the Energy Research Company, EPE, we will have potential 
production close to the coast of around 20 million m³ / day by 2025 in the Petrobras fields. Soon 
Sergipe will be one of the largest gas hubs in the country, leveraging the supply of the northeast region.

As a result, many opportunities open for various uses of LNG:
- Regasification in places not served by pipeline;
- Supply of northeastern gas concessionaires;
- Supply of LNG trucks;
- Supply of natural gas.



A população se desloca numa malha rodoviária que 
abrange todo o estado. A BR 101, principal 
rodovia federal, cruza Sergipe de norte a sul. 
E a BR 235, de leste a oeste. 

Outras rodovias, as estaduais, ligam o interior ao litoral. 
Somadas, resultam em 5.326 quilômetros de estradas, 
mais que o suficiente para o perfeito escoamento da 
produção, além de serem referência para a chegada e 
saída de turistas ao estado.

Segundo a Confederação Nacional do Transporte, Sergipe 
tem a maior densidade de malha rodoviária do país – 
tamanho da área territorial dividido pela quilometragem 
total de Rodovias - totalizando 107,4 km de rodovias 
pavimentadas para cada 1.000 km² de área.

As potencialidades do Estado são gigantes, principalmente, quando se fala na 
produção energética: etanol, biomassa, energia hidroelétrica, eólica e solar, além do 
gás que, junto com o petróleo, é a maior riqueza do estado.

Sergipe é o único produtor nacional de cloreto de potássio, insumo básico para a produção 
de fertilizantes, com potencial para expansão de mais de um milhão de toneladas por ano, 
além da produção de fertilizantes nitrogenados, com a retomada da operação da Fafen.
O estado é rico ainda em calcário, fundamental para a produção de cimento; em areia, para 
a fabricação de vidros; e em argila, muito utilizada na indústria cerâmica.

The potential of the state is huge, especially when it comes to energy
production: ethanol, biomass, hydroelectric, wind and solar energy,
as well as gas that, along with oil, is the state’s greatest wealth.

Sergipe is the only national producer of potassium chloride, a basic
input for fertilizer production, with potential for expansion of over one
million tons per year, in addition to the production of nitrogen
fertilizers, with the resumption of Fafen’s operation.
 The state is still rich in limestone, fundamental for cement production;
in sand for the manufacture of glass; and in clay, widely used in 
the ceramic industry.

The population travels on a road network that covers the whole state. The BR 
101, main federal highway, crosses Sergipe from north to south.
And the BR 235, from east to west.

The state highways connect the interior to the coast. Together, they result in 
5,326 kilometers of roads, more than enough for the perfect flow of the 
production as well as being a reference for the arrival and Tourists leaving 
the state.

According to the National Transport Confederation, Sergipe has the highest 
road density in the country - size of land area divided by mileage total roads - 
totaling 107.4 km of highways paved for each 1,000 km² of area.

Other potentialities



2 million m², of which 
800 thousand are bonded,

 2 MILHÕES DE
METROS QUADRADOS
 800 mil são alfandegados

O Terminal Marítimo Inácio Barbosa tem uma 
retroárea de 2 milhões de metros quadrados, dos 
quais 800 mil são alfandegados, apta para instalação 
de novos empreendimentos, além de um pátio de 10 
mil m² para containers e calado máximo de 10,5 
metros.

Na área alfandegada, são executados serviços e 
controles aduaneiros, o que facilita o trânsito e a 
logística do terminal. O terminal é operado por uma 
empresa de logística, a VLI, que dá suporte para as 
operações portuárias do estado.. 

Inácio Barbosa Maritime Terminal has a retro-area of 2 million 
m², of which 800 thousand are bonded, able to install new 
projects, and the site has a 10,000 m² patio for containers and 
maximum draft of 10.5 m.

In the customs area, customs services and controls are performed, 
which facilitates the transit and logistics of the terminal.
The terminal is operated by a logistics company, VLI, which 
supports the state’s port operations.

Port Complex


