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Densidade demográfica:
Demographic density:
94,35 hab/km²
Capital:
Capital:
Aracaju
PIB per capita:
GDP per capita:
R$ 19.749
(PROJEÇÃO 2021, BNB)
(PROJECTION 2021, BNB)

População economicamente ativa:
Economically Active Population:
45,6%
Rendimento médio real do trabalho 
principal:
Average real income from the main laybor:
R$ 2.331,00 (2020) 
HDI:
0,665 (2010)

COMPOSIÇÃO DO PIB:
GDP COMPOSITION:

ÁREA:
AREA:

21.938,184 KM²

SERVIÇOS:
SERVICES:

INDÚSTRIA:
INDUSTRY:

AGRICULTURA:
AGRICULTURE:

R$ 46 BILLIONS (PROJECTION 2021, BNB)

76,2% 20% 3,8%

POPULAÇÃO ESTIMADA: 
ESTIMATED POPULATION:

2.318.822
(2020)

PIB: 
GDP:

R$46 BILHÕES
(PROJEÇÃO 2021, BNB)
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Sergipe está localizado na região Nordeste do Brasil, limitando-se ao norte pelo estado de Alagoas, ao 
sul e oeste pelo estado da Bahia, e ao leste banhado pelo Oceano Atlântico. Destaca-se no cenário nacio-
nal pelo seu potencial de desenvolvimento econômico, qualidade de vida e turismo de lazer e eventos. 

O Estado encontra-se em uma localização estratégica, entre os principais mercados consumidores do 
Nordeste do Brasil. Em um raio de 500 quilômetros há um mercado consumidor potencial com cerca de 
30 milhões de pessoas e um PIB estimado de 250 bilhões de dólares.

O Estado tem uma posição geográfica favorável para receber navios provenientes da Europa, Ásia e 
América do Norte, bem como para atender a nova fronteira agrícola do Brasil, a região do MATOPIBA 
(Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), que se destaca pela produção de grãos e fibras, especialmente 
soja, milho e algodão, além da região de Petrolina, maior polo de frutas do país, e os estados do Mato 
Grosso e Goiás.

Sergipe is located in Brazil’s Northeast area, with its neighbor states due north Alagoas, due South and West Bahia, 
and due East the Atlantic Ocean. Sergipe is nationally known for its potential in economically development, quality 
of life, for tourism, leisure and events.

The state is in an strategic location, between main consumer markets from Brazil’s Northeast. There is a 500 
kilometer radius of a potential consumer market of 30 million of people and an estimate GDP of $250 billion.

The state has a favorable geographic position to receive ships from Europe, Asia and Noth America, as well as 
maintain a new agriculture path inside Brazil, a region called MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí and Bahia), 
which is dedicated to grain and fiber production, especially soy, corn and cotton. There is also the Petrolina region, 
which is the biggest fruit hub in the country, and the states of Mato Grosso and Goiás.
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Sergipe está construindo um ambiente competitivo para o setor de C,T&I, estimulando a pesquisa e 
desenvolvimento e a interação entre pesquisadores e o setor produtivo no Estado, destacando-se:

Segundo os dados do Índice de Inovação dos Estados (2020) da Federação das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina (FIEC), Sergipe ocupa no Nordeste a terceira colocação em relação à inserção de mestres 
e doutores na indústria e competitividade global em setores tecnológicos; e a segunda em infraestrutu-
ra de inovação e publicação científica.

Investimento do governo em C&T: R$ 82 milhões (2018);
Government investment in this area: R$82 million (2018);
Investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D): R$ 16 milhões (2018);
Investment in research and development: R$16 million (2018);
Total de Depósito de Proteção a Propriedade Industrial (2019): 923 - Patentes (73), Programas de 
Computador (29), Marcas (809), Contratos de Tecnologia (6), Desenhos Industriais (6).
Total of deposits in Industrial Property Protection (2019): 923 - Patents (73), Computer Programs (29), Brands 
(809), Technology Contract (6), Industrial Drawings (6). 
Universidade Federal de Sergipe ocupa o 17º lugar no ranking de depósitos de patentes de Invenção 
(2019).
Federal University of Sergipe holds the 17° in the rankings of deposits in patents and invention (2019).
Institutos de pesquisa públicos e privados: 2
Other public and private research institutes: 2

Sergipe is constructing a competitive environment to its sectors mentioned and stimulating research and develop-
ment and interaction between researchers and the productive sector inside the state, as follows:

According to data of the State Innovation Index (2020) from the “Federação das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina (FIEC)”, Sergipe holds third place in Northeast in relation to the new masters and doctors in the industry 
and global competitiveness in technology sectors; also holds second place in infrastructure in innovation and scien-
tific publication.
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O Governo de Sergipe ainda conta com instituições que visam o desenvolvimento tecnológico e o incen-
tivo à inovação no Estado: FAPITEC, ITPS, SERGIPETEC.

The state government has institutions focused in technological development and innovation incentives in the state: 
FAPITEC, ITPS, SERGIPETEC.

Sergipe Parque Tecnológico (SERGIPETEC)

O Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) tem uma área de 141.236 m² e fica localizado no município 
de São Cristóvão, próximo ao Campus da Universidade Federal de Sergipe, proporcionando integração 
de pesquisadores e empresas instaladas no Parque. O SergipeTec tem como principais áreas temáticas: 

Sergipe’s Technology Park (SERGIPETEC)

The Sergipe’s Technology Park (SergipeTec) has an area of 141.236 m2 and it is located in São Cristóvão town, next 
to Federal University of Sergipe Campus, providing a link between researchers and companies inside the Park. 
SergipeTec has its main areas:

TI - fábrica de softwares e serviços de computação; 
IT – factory of software and computer services;
Energia: petróleo e gás e fontes renováveis de energia – solar, eólica e biomassa;
Energy: oil, gas and renewable sources – solar, wind and biomass;
Biotecnologia - tecnologia de organismos vivos (animal e vegetal).
Biotechnology - technology of living organisms (animal e vegetal).
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Foundation of support to research and technology innovation of the state of Sergipe (FAPITEC/SE)

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado 
de Sergipe (FAPITEC/SE)

The Fapitec is a public state’s foundation that works to stimulate the development of scientific and technological 
research and also to encourage the innovation in Sergipe’s companies, as well as entrepreneurship of new 
business. With resources available from open notices, it brings insertion and competitiveness to Sergipe’s compa-
nies and also close to researchers in strategic areas from the politics of economic development, from science and 
technology from the state.

A Fapitec é uma fundação de direito público estadual que trabalha para estimular o desenvolvimento da 
pesquisa científica e tecnológica, incentivar a inovação nas empresas sergipanas e o empreendedoris-
mo para novos negócios. Os recursos disponibilizados através dos editais têm proporcionado às empre-
sas sergipanas mais competitividade e maior inserção no mercado, como também aproximado os 
pesquisadores das áreas estratégicas orientadas pela política de desenvolvimento econômico e de ciên-
cia e tecnologia do Estado.

Technology and Research Institute of the state of Sergipe (ITPS)

The ITPS is a special autarchy of the state that deals with governmental politics related to the promotion and 
realization of studies, technological and scientific researches, as well as providing technical services, under the 
form of paper, thesis and analysis in the areas of science and technology, metrology, quality of goods and services, 
chemistry, microbiology and material resistance.

INCENTIVO 
À INOVAÇÃO 
E SERVIÇOS 
TECNOLÓGICOS
INCENTIVE TO INNOVATION AND 
TECHNOLOGICAL SERVICES

Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS)

O ITPS é uma autarquia especial do Estado que atua com foco na política governamental relativa à 
promoção e realização de estudos, pesquisas científicas e tecnológicas, bem como à prestação de 
serviços técnicos, sob a forma de ensaios, testes e análises, nas áreas da ciência e da tecnologia, da 
metrologia, da qualidade de bens e serviços, e de química, microbiologia e resistência de materiais.
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SERGIPE: PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO PIB - 2010-2018
SERGIPE: PARTICIPATION IN ECONOMY ACTIVITIES IN GDP - 2010-2018

Fonte: IBGE, Contas Regionais, 2018.
Source: IBGE, Contas Regionais, 2018.
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Sergipe possui uma economia bastante diversificada e um Produto Interno Bruto (PIB) de 42,01 bilhões. 
Nos últimos anos o setor de serviços, importante para a economia do Estado, tem aumentado a sua 
participação no PIB. 

Sergipe has a much diversified economy and a Gross Domestic Product (GDP) of R$ 42,01 billion. In the last years, 
the service sector that is important to the stat’s econmy, has increased its participation in the GDP.
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Para incentivar novos investimentos e estimular aqueles aqui já instalados, Sergipe conta com um dos 
mais atrativos programas de desenvolvimento do Brasil (Programa Sergipano de Desenvolvimento 
Industrial – PSDI), instituído pela Lei nº 3.140/91.

Este programa tem como objetivo estimular o desenvolvimento socioeconômico do Estado através da 
concessão dos seguintes incentivos: Financeiro, Creditício, Locacional, Fiscal e/ou de Infraestrutura e 
incentivos para novas empresas que optam por Sergipe.

To incentive new investors and stimulate those already here, Sergipe has one of the most attractive development 
programs in Brazil (Sergipe’s Program of Industrial Development – PSDI), instituted under the Law n° 3.140/91.

The above mentioned program has as its objective to encourage the social-economic development of the state 
through the concession of certain incentives: Financial, Credit, Renting, Taxes and/or infrastructure to new compa-
nies that choose Sergipe.
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AGRONEGÓCIO (AGRIBUSINESS)
ALIMENTOS E BEBIDAS (FOOD AND DRINKS)
AUTOMOTIVO (AUTOMOTIVE)
CALÇADOS (SHOES)
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO (DISTRIBUTION CENTERS)
ENERGIAS RENOVÁVEIS (RENEWABLE ENERGY)
FERTILIZANTES (FERTILIZERS)
PETRÓLEO E GÁS (OIL AND GAS)
RECURSOS MINERAIS (MINERAL RESOURCES)
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)
TÊXTIL E CONFECÇÕES (TEXTILE AND CONFECTION)

Alguns setores merecem destaque, como petróleo e gás e recursos minerais:
Some sectors deserve further information, like oil and gas, and mineral resources: 

Sergipe se destaca no cenário nacional pela produção de petróleo e gás. O estado é o 7º maior produtor 
de petróleo e também o 7º em gás natural.

Sergipe stands out in the national scene by its production of oil and gas. It is the 7º biggest production of both oil 
and natural gas.

Petróleo e gás
Oil and Gas
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PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL EM SERGIPE (TERRA E MAR): 2015-2018, (EM 10³ M³)
NATURAL GAS PRODUCTION IN SERGIPE (LAND AND SEA): 2015-2018 (IN 10³ M³)

2016 2017 2018 2019 2020

  949.218  811.785 791.330 645.433 173.415 

Fonte: ANP, vários anos. (Source: ANP, several years.)

Obs.: Gás natural em mil m³. (Natural gas is in mil m³.)
O valor total da produção inclui os volumes de reinjeção, queimas e perdas e consumo próprio de gás natural.
Total value of production includes the volumes of reinjection, burning, loss and consumption of the natural gas.

O Estado de Sergipe sempre foi produtor de petróleo e gás em terra e mar. Foram descobertos novos 
campos em águas ultraprofundas no litoral sergipano, apontada como a mais importante fronteira de 
exploração da produção petrolífera no país, depois do pré-sal.

The state of Sergipe has always been farming oil and gas from land and sea. There were new fields discovered in 
ultra-deep waters in Sergipe shores, and it has been pointed out to be the most important frontier of exploration 
and production of oil in the country, after the pre-salt.

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO EM SERGIPE (TERRA E MAR) - 2016-2020, (EM BARRIS)
OIL PRODUCTION IN SERGIPE (LAND AND SEA) - 2016-2020 (IN BARRELS)

2016 2017 2018 2019 2020

 10.901.747  8.471.254  6.628.366  5.375.306 4.471.745

Fonte: ANP, vários anos. (Source: ANP, several years.)
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A Petrobras anunciou no seu plano quinquenal 2021/2025 investimentos da ordem de 2 bilhões de 
dólares para desenvolvimento do projeto SEAP I, com a instalação de gasoduto de 128 km de extensão 
a fim de escoar a produção de gás natural dos reservatórios de Farfan, Barra e Muriú, na área dos blocos 
exploratórios BM-SEAL-10 e BM-SEAL-11. A produção nos novos campos, em águas profundas, deverá 
ser realizada por até duas FPSO (Floating Production Storage and Offloading), cada uma delas com 
capacidade de produção de cem mil barris/dia de óleo e 8,5 milhões de m³ dia de gás natural.

As descobertas de petróleo em águas ultraprofundas é um vetor de desenvolvimento com potencial 
estruturador da economia sergipana para as próximas décadas.
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The discovery of oil in ultra-deep water is a vector of development with a potential to structure Sergipe’s economy 
throughout the next decades. 

Petrobras has announced in its five-year plan 2021/2025 investments in the magnitude of 2 billion dollars in the 
development of the SEAP I project, with installation of a 128 kilometer long pipeline in order to drain the produc-
tion of natural gas from the reservoirs from Farfan, Barra and Muriú, in the exploratory block of BM-SEAL-10 and 
BM-SEAL-11. The production of the new fields, in deep waters will be realized with up to two FPSO (Floating Produc-
tion Storage and Offloading), each with the capacity to produce one hundred thousand barrels/day of oil and 8,5 
million m³/day of natural gas.

Nos próximos anos, Sergipe terá uma enorme disponibilidade de gás para ser utilizado, representando 
um importante fator de atração para empreendimentos com consumo intensivo de gás, como termo-
elétricas, indústrias de fertilizantes, vidros, cerâmica, petroquímica, entre outros. 

A Fronteira do Gás Natural em Sergipe
The Frontier of Natural Gas in Sergipe

In the next years, Sergipe will have a huge availability of gas to be utilized, representing an important factor to 
attract enterprises with massive consume of gas, like thermoelectric, fertilizer industries, glass, ceramic, petro-
chemicals, among others. 
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Another thing to be highlighted is the Sergipe’s Hub project of Natural Gas, catalyst of Sergipe’s offshore 
development.

The state has the first private GNL terminal in the country, with the capacity to refuel gas and inject a large volume 
of natural gas in the transportation network, which is planned to be interlinked to TAG and the national transpor-
tation network.

Furthermore, with the approval of the new gas law in April of 2021, there will be created special conditions to an 
open market, dynamic and competitive of natural gas in Brazil, allowing the entrance of new agents in several link 
in the productive chain.

Destaca-se ainda o projeto Hub Sergipe de Gás Natural, catalisador do desenvolvimento do Offshore 
sergipano. 

O Estado dispõe do primeiro terminal privado de GNL do país, com capacidade para regaseificação e 
injeção de grandes volumes de gás natural na rede de transporte, estando em planejamento a sua inter-
ligação pela TAG à malha de transporte nacional. 

Além disso, com a   aprovação da nova lei do gás, em abril de 2021, serão criadas condições especiais 
para um mercado aberto, dinâmico e competitivo do gás natural no Brasil, possibilitando a entrada de 
novos agentes nos diversos elos da cadeia produtiva.

A oferta de gás em grandes proporções é um potencial atrativo para a vinda de novas empresas para 
Sergipe, que contarão com um combustível com preço competitivo, sem custos de transporte da rede 
nacional, menor custo de produção, baixo custo de TMOV de distribuição, incentivo fiscal do ICMS 
incidente sobre o energético, além das vantagens oferecidas pelo Programa Sergipano de Desenvolvi-
mento Industrial - PSDI. 
The availability of gas in large proportions is a potential attraction to incoming new business to Sergipe, where they 
will find fuel with competitive prices, without costs from the national network transportation, lower cost of produc-
tion, low cost of TMOV from distribution, ICMS tax incentives levied on energy, besides the advantages offered by 
the Sergipe’s Program of Industrial Development – PSDI.
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With the discoveries of the new deep-water fields, challenges arise. Hub is one of them.

Com as descobertas de novos campos em águas profundas, novos desafios são impostos. O Hub Sergipe 
é um deles.

O Hub Sergipe 
Sergipe’s Hub

Gasoduto de 130 km e 24’’ com capacidade de 20 milhões m3/dia.
Gas pipeline of 130 km and 24’’ with capacity of 20 million m³/day.
Conexões submarinas para viabilizar o escoamento de diferentes campos de produção de gás 
offshore
Underwater connections to make it viable the flow of different gas production fields offshore.
Solução inovadora para travessia dos cânions
Innovative solution to canyon crossings
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O Hub Sergipe 
Sergipe’s Hub

- Infraestruturas Associadas ao Hub Sergipe
- Infrastructure Associated to Sergipe’s Hub 

Construção da UPGN multicliente com capacidade de 20 milhões m³/dia no município de Santo 
Amaro das Brotas, à margem da Rodovia Delmiro Gouveia (SE-240)
Construction of a multi-client UPGN with capacity in 20 million m³/day in Santo Amaro das Brotas town, 
besides the Delmiro Gouveia Interstate (SE-240)
Integração do Hub Sergipe ao projeto do gasoduto de transporte entre a Centrais Elétricas de 
Sergipe (CELSE) e a Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG)
Integration of Sergipe’s Hub to the pipeline transportation project between Centrais Elétricas de Sergipe 
(CELSE) and Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG)
Refinaria RefineSE
RefineSE Refinery
Planta de Hidrogênio Azul
Blue Hydrogen Plant

23

It will be implemented a gas pipeline network offshore integrated with the infrastructure inland with the object to:

Deverá ser implantada uma malha de gasodutos offshore integrada com a infraestrutura terrestre com 
objetivo de: 

1. Aumentar a atratividade e acelerar a implantação de projetos de E&P offshore; 
1. Increase the attraction and accelerate the implementation of projects of E&P offshore;

2. Viabilizar o desenvolvimento de uma UPGN multicliente; 
2. Make it viable the development of an UPGN multi-client;

3. Criar alternativas para o desenvolvimento de facilidade de planta Hidrogênio Azul com estocagem de 
CO² em campos depletados.
3. Create alternatives to development of facilities of Blue Hydrogen plant with CO² storage in depleted fields.
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De acordo com os dados do Serviço Geológico do Brasil, há 196 ocorrências minerais, distribuídas em 54 
dos 75 municípios sergipanos. Dentre elas destacam-se: os sais de potássio, magnésio e cloro, os calcári-
os, petróleo e gás natural, argilas, rochas ornamentais, agregados minerais utilizados na construção 
civil, água mineral, enxofre, cloreto de sódio, turfa, ouro, cobre, ilmenita, ferro, fosfato e manganês.

According to the Brasil’s Geological Services, there are 196 mineral occurrences, distributed in 54 of the 75 
Sergipe’s cities. Among them two stand out: potassium salts, magnesium chlorine, limestone, oil and natural gas, 
clay, ornamental rocks, mineral clusters used in civil construction, mineral water, sulfur, sodium chloride, peat, 
gold, copper, ilmenite, iron, phosphate and manganese. 

Encontra-se em fase de licenciamento para início de implantação mais um projeto de indústria de 
cimento no município de Maruim.

Sergipe é o terceiro produtor de cimento Portland do nordeste e possui duas fábricas em seu território, 
que é rico em calcário e argila, principais matérias primas utilizadas no processo de fabricação.

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), o Nordeste produz 20% (2019) da 
produção de cimento do país.

There is also a licensing underway to implement another cement industry project in Maruim town.

Sergipe is the third biggest producer of Portland Cement in the northeast and it has two factories in its territory, 
that is rich in limestone and clay, main material used in its manufacture. 

According to the National Syndicate of Cement Industry (SNIC), the Northeast produces 20% (2019) of the country’s 
cement.

Cimento
Cement
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FÁBRICAS EM SERGIPE

FÁBRICA
FACTORY

MUNICÍPIO
TOWN

GRUPO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL GROUP

UNIDADE LARANJEIRAS 
(CIMESA) LARANJEIRAS VOTORANTIM

MIZU PACATUBA MIZU

FACTORIES IN SERGIPE

NORDESTE: PRODUÇÃO DE CIMENTO PORTLAND (EM MIL TON) 2019-2020
NORTHEAST: PORTLAND CEMENT PRODUCTION (IN THOUSAND T) (2019-2020)

Fonte: SNIC - Sindicato Nacional da Indústria de Cimento. (Source: SNIC - National Syndicate of Cement Industry)
Obs.: Os dados de 2020 são até o mês de setembro. (Note: 2020 data are up to September.)
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Cerca de 20 km ao norte do município de Laranjeiras, encontra-se o município de Rosário do Catete, 
onde está implantada e em plena operação a única mina de potássio em produção no país, com lavra 
subterrânea convencional, através de extração mecânica em cavernas do minério silvinita. O cloreto de 
potássio sergipano responde por apenas cerca de 8% do consumo nacional.

Oferece significativos incentivos aos projetos Capex das empresas através do PSDI (Lei 3.140/91) e conta 
com os benefícios da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e isenção do Adicio-
nal ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).

Sergipe está presente em um mercado regional importante, possui um hub logístico com infraestrutu-
ras de escoamento de fertilizantes nos modais porto/rodoviários através das BRs 101 e 235.

It also offers incentives to Capex projects of industries through the PSDI (Law 3.140/91) and adds the benefits of 
the Northeast Development Oversight (Sudene) and the exemption from the Additional to Freight for Merchant 
Marine Renewal (AFRMM).

Sergipe is currently an important regional market and posses a logistic hub with infrastructure and flow of fertiliz-
ers in both port and highways throughout BR-101 and BR-235.

Fertilizantes
Fertilizers

Rosário do Catete town is located 20 km north of Laranjeiras town. In Rosário there is a fully functional and the 
only potassium mine in production in the country, with conventional underground mining through mechanical 
extraction in silvinite ore caves. Sergipe’s potassium chloride answers to 8% of national consumption.

27



Possui reservas ainda inexploradas e economicamente viáveis de carnalita e silvinita para novos proje-
tos de produção de cloreto de potássio. Existe estudo na região, para produção e beneficiamento do 
potássio por dissolução da carnalita, que demanda grande volume de gás natural no processo de 
exploração.

No município de Laranjeiras, está instalada uma das maiores fábricas de amônia e ureia do Brasil, com 
amplas possibilidades de duplicação do projeto ou mesmo de instalação de uma nova planta com a 
mesma finalidade.
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In Laranjeiras town there is one of the biggest factories of ammonia and urea in Brazil with ample possibilities to 
double the project or even the installation of a new plant with the same purpose. 

Sergipe still possesses unexplored and economically viable reservoirs of carnalite and silvinite to possible new 
projects for production of potassium chloride. There is a study in the region to produce and benefit of potassium 
from dissolution of carnalite, which demands a large volume of natural gas in the exploration process.

The state is developing a project to structure and develop the Fertilizing Pole in Sergipe, which will offer attractive 
solution and integration to:

O Polo de Fertilizantes
Fertilizing Pole

O Estado está desenvolvendo projeto para estruturação e desenvolvimento do Polo de Fertilizantes de 
Sergipe que oferecerá soluções atrativas e integradas para: 

Ampliar a produção de amônia/ureia;
Further the production of ammonia/urea;
Prolongamento de vida útil de Taquari-Vassoura (potássio);
Extend the life span of Taquari-Vassoura (Potassium);
Implantação do Projeto Carnalita (Potássio);
Implement the Carnalite Project (Potassium);
Estabelecer um hub para importação e beneficiamento de rocha fosfórica;
Establish a hub to import and benefit phosphoric rock;
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Expandir a produção de ácido sulfúrico;
Expand the production of sulfuric acid;
Atrair indústrias de Mistura, Aditivos e Defensivos;
Attract industries of Mixture, Additives and Defensives;
Um Polo de desenvolvimento e tecnologia para novos processos e formulações bio;
A Development and Technology Hub to new processes and creation of bio;
Unidades de Geração de energias renováveis.
Units of renewable energy generation.
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Em 12/03/2021 foi renovado, com alterações, o Convênio CONFAZ 100/97, possibilitando o estabeleci-
mento da isonomia tributária na alíquota única de 4% para fertilizantes nacionais e importados a partir 
de 2025, corrigindo distorção histórica que perdurava há 23 anos e proporcionando competitividade 
para o produto nacional.

A partir da igualdade de tributos e com a previsão de uma oferta futura de gás no Estado a preço com-
petitivo, vislumbra-se um novo cenário na economia, com perspectivas de crescimento da produção 
nesse setor.

In 12/March/2021 it was renewed, with some changes, the CONFAZ Agreement 100/97, to make it possible to 
establish the tax isonomy in the single aliquot of 4% to domestic and imported fertilizers from 2025, correcting the 
historic distortion, that has been for 23 years and allowing competitiveness to the domestic product. 

From the equality of taxes and with the prediction of future gas offer in the State in a competitive price, there is a 
new scene in economy, with perspective of growth in this sector. 
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Sergipe has a competitive infrastructure to attract investments from several sectors.

Located in Barra dos Coqueiros town, just 20km North of Aracaju city, The port has free access to BR-101, close to 
Maruim town with a 22km course through state highway SE-240, which is in excellent traffic conditions.

Porto de Barra dos Coqueiros (Sergipe)
Barra dos Coqueiros Port (Sergipe)

Configurado como privativo de uso misto, o que permite a prática de tarifas de mercado, o terminal é 
de propriedade da PETROBRAS, operado pela VLI MULTIMODAL S.A, através de Consórcio detentor da 
concessão, firmado entre a VLI, a PETROBRAS e o Estado de Sergipe. Trata-se de uma instalação “off 
shore”, com sistema automatizado de carregamento para a exportação de graneis, com cais de calado 
máximo de 10,50m, permitindo operações variadas, a exemplo de movimentação de cimento e 
clinquer, coque, fertilizantes, soja, cobre, manganês, trigo, açúcar, dentre outros produtos.

Localizado no município de Barra dos Coqueiros, a apenas 20 km ao norte de Aracaju, tem acesso livre 
e desimpedido à BR-101, na altura da cidade de Maruim, com percurso de 22 km, através da rodovia 
estadual SE-240, esta última em ótimas condições de tráfego.

Sergipe conta com uma infraestrutura competitiva para atrair investimentos dos mais diversos setores.

The port is considered private with mixed use, that allows market taxes and the terminal is PETROBRAS property, 
operated by VLI MULTIMODAL S.A. through the consortium holding the concession, between VLI, PETROBRAS and 
the State of Sergipe. It is an “off shore” facility, with an automated loading system to export bulk, with a maximum 
draft of 10,50m, allowing for varied operations, as an example the cement and clinker movement, as well as coke, 
fertilizers, soybean, copper, manganese, wheat, sugar, among other products.
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1 pier de atracação para granéis com 365 metros de comprimento
1 mooring pier for bulks with 365 meters in length
1 píer de atracação para operação offshore com 59 metros de comprimento
1 mooring pier for offshore operation with 59 meters in length
6 armazéns com capacidade estática de 55 mil toneladas
6 warehouses with static capacity of 55 thousand tons
2 pátios de granéis com capacidade estática de 90 mil toneladas
2 bulk yards with static capacity 90 thousand tons
3 silos de granéis com capacidade estática de 60 mil toneladas
3 bulk silos with static capacity of 60 thousand tons
Pátio de containers: 10 mil m²
Container yard: 10 thousand m²
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There is a special highlight to the retro port space, with total area of 200 hectares, partially occupied and with a lot 
of surplus still available unoccupied. In this area, 78 hectares are already taxed from customs by Receita Federal 
and some others are available for taxing, and there is also a wide area nearby TMIB to offer, and low acquisition 
costs.

Estrutura
Structure

Destaque especial merece o espaço no retroporto, com área total de 200 hectares, parcialmente ocupa-
da e com muito excedente ainda disponível e sem ocupação. Nesta área, 78 hectares já estão alfandega-
dos pela Receita Federal e outros tantos são passíveis de alfandegamento, além da existência de uma 
ampla oferta de áreas nas proximidades do TMIB a baixo custo de aquisição.
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Around the macro region of the TMIB, it has already been authorized the creation of Sergipe’s Port Industrial 
Complex, located in the area among Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras e Maruim towns, 
with the objective to incetivate the economic growth and job creation in the region (Law n° 8.569, from September, 
2nd, 2019).

Sergipe’s Port Industrial Complex, and all it could represent in the productive chain of energy and oil-gas, is the 
most important initiative to catalyze the region’s development. 

The International Airport of Aracaju has the capacity to operate 2,6 million of passengers and it is located 12km 
from Aracaju’s city downtown area.

Aeroporto
Airport

Em torno da macrorregião do TMIB, já foi autorizada a criação do Complexo Industrial Portuário de 
Sergipe, localizado em área que abrange os municípios de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das 
Brotas, Laranjeiras e Maruim, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento econômico e a geração 
de empregos na região (Lei nº 8.569, de 02 de setembro de 2019).

O Complexo Portuário-Industrial de Sergipe, por tudo que pode representar para a cadeia produtiva de 
energia e petróleo-gás, é apontado como importante iniciativa para catalisar o desenvolvimento dessa 
região.

O Aeroporto internacional de Aracaju tem capacidade de operação de 2,6 milhões de passageiros e fica 
localizado a 12 km do centro da cidade de Aracaju.
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Sergipe has a great highway infrastructure. It has a regional market and logistic hub with infrastructure to flow 
fertilizers through port/highway in BR-101 and BR-235.

Rodovias
Highways
Sergipe possui uma ótima infraestrutura rodoviária. Possui mercado regional e hub logístico com 
infraestruturas de escoamento de fertilizantes nos modais porto/rodoviários através das BRs 101 e 235.

Área Total: 3.874 milhões m²
Total Area: 3,874 million m²
Pátio de Aeronaves: 22.356 m²
Aircraft Yard: 22,356 m²
Terminal de Passageiros: 9.321 m²
Passengers Terminal: 9,321 m²
Passageiros Capacidade/ano 2,6 milhões
Passengers Capacity/year 2.6 million
Estacionamento de Veículos: 199 vagas
Parking Lot: 199 spaces
Apto a receber voos nacionais e internacionais
Able to sell national and international flights
Dimensão da Pista: 2.200m x 45m
Track Dimensions: 2.200m x 45m
Investimento previsto para ampliação e modernização das instalações: R$ 255 milhões.
Investments foreseen to amplify and modernize facilities: R$ 255 millions.
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State highways connect the countryside to the shores, and all combined are 5.326 Km, more than enough and 
perfect to flow the production, besides being references the tourists into the state.

According to the National Confederation of Transportation (CNT), Sergipe has the biggest density of highway 
network in the country – total of 107,4 km of paved highways for each 1000 km² of area.

As rodovias 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 chega-
da saída de turistas ao estado.

Segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT), Sergipe tem a maior densidade de malha 
rodoviária do país - totalizando 107,4 km de rodovias pavimentadas para cada 1.000 km² de área.

BR-101 - principal rodovia federal, cruza Sergipe de norte a sul.
BR-101 – Main federal highway, crossing Sergipe from North to south.
BR-235 - sentido leste-oeste, liga Aracaju à região do cerrado nordestino (MATOPIBA), grande produ-
tora de grãos.
BR-235 – east-west direction, connects Aracaju with the northeastern savanna region (MATOPIBA), great 
producer of grains.
BR-235 - será a rota mais curta entre Juazeiro/Petrolina, uma capital (Aracaju), e um porto (Porto de 
Sergipe).
BR-235 – is the shortest route between Juazeiro/Petrolina, Aracaju’s capital, and its port (Sergipe’s Port).
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The State has a diversified energy matrix, which includes the hydroelectric, solar, thermoelectric, natural gas, 
among others. At São Francisco river shores there is the Xingó Hydroelectric, responsible for supplying 30% of the 
entire Northeast region. In Barra dos Coqueiros town there is the biggest natural gas thermoelectric capable of 
producing 1.551 MWA.

O Estado possui uma matriz energética diversificada, que engloba geração hidroelétrica, solar, termo-
elétrica, gás natural, entre outras. Às margens do Rio São Francisco está a Hidroelétrica de Xingó, 
responsável pelo abastecimento de 30% de toda a energia da região nordeste. No município de Barra 
dos Coqueiros está instalada a maior termoelétrica a gás natural com capacidade de geração de 1.551 
MWA.

SERGIPE - GERAÇÃO DE ELETRICIDADE POR FONTE - GWH  (2020)
SERGIPE - ELECTRIC GENERATION BY SOURCE - GWH (2020)

GERAÇÃO 
TOTAL
TOTAL

GENERATION

4.186 3.937 68 1 170 125 8 34 3

HIDRO
HYDRO

EÓLICA
WIND

SOLAR
SOLAR

TERMO
THERMAL

LENHA
FIREWOOD

GÁS NATURAL
NATURAL GAS

ÓLEO DIESEL
DIESEL OIL

BAGAÇO DE
CANA

SUGAR CANE
BAGASSE

Fonte: MME - Balanço Energético Nacional, 2020. (Source: MME - Balanço Energético Nacional, 2020.)

SERGIPE - CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO ELÉTRICA -  MW (2020)

HIDRO - HYDRO TERMO - THERMAL EÓLICA - WIND TOTAL - TOTAL 

SERGIPE - INSTALLED CAPACITY OF ELECTRICITY GENERATION - MW (2020)

SP APE TOTAL SP APE TOTAL SP APE TOTAL SP APE TOTAL

1.581 0 1.581 0 91 91 35 0 35 1.616 91 1.707

Fonte: MME - Balanço Energético Nacional, 2020. (Source: MME - Balanço Energético Nacional, 2020.)
Obs.: APE - auto-produtores  (self-producers)
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