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ÁREA:
AREA:

PIB PER CAPITA:
GDP PER CAPITA:

CAPITAL:
CAPITAL:

IDH:
HDI:

PIB: 
GDP:

KM²

2010

21.915

R$ 17.153,91

ARACAJU

0,665 

POPULAÇÃO 
ESTIMADA:
 ESTIMATED POPULATION:

POPULAÇÃO 
ECONOMICAMENTE 
ATIVA:
ECONOMICALLY 
ACTIVE POPULATION 

ESTRUTURA PRODUTIVA
PRODUCTIVE STRUCTURE

2018

BILHÕES (2016)
BILLIONS (2016)

2.278.308 

45,6%

SERVIÇOS
SERVICES

75%
INDÚSTRIA
INDUSTRY

21,1%
AGRICULTURA
AGRICULTURE

5%R$ 38,9
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Raio de 500 km
500 km range

Raio de 1000 km
1000 km range

Sergipe está localizado na região Nordeste do Brasil. É limitado 
pelos estados de Alagoas ao norte e Bahia ao sul e oeste, e banhado 
ao leste pelo Oceano Atlântico. Destaca-se no cenário nacional 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 em 
aproximadamente 250 bilhões de dólares. 

Sergipe is located at the Northeast region of Brazil. The region is 
limited by the states of Alagoas to the north and Bahia to the south 
and west, and meets the Atlantic Ocean to the east. On the national 
scene, it stands out for the promising economic development, quality 
of life and tourism (leisure and events).

The state can be found on a strategic location, between the main 
consumer markets of the Northeast of Brazil. In a range of 500 
kilometers, there’s a potential consumer market of 30 million people 
and a estimed GDP of approximately 250 billion dollars.

Mercado consumidor com cerca de 30 milhões de 
pessoas, superior à população da Austrália.

PIB estimado em aproximadamente US$ 250 bilhões, 
superior ao de países como Chile, Portugal e Finlândia.

Consumer market of 30 million people, which is superior 
to Australia’s population.

Estimated GDP of approximately US$ 250 billions, 
superior to countries like Chile, Portugal and Finland.

Mercado consumidor com cerca de 50 milhões 
de pessoas, superior à população da Espanha ou 
Argentina, equivalente à da Coreia do Sul.

PIB estimado em aproximadamente US$ 390 bilhões, 
superior ao de países como Colômbia.  

Consumer market with around 50 million people, 
superior to Spain’s or Argetina’s population, equivalent 
to South Korea’s.

Estimated GDP of approximately US$ 390 billion, 
superior to countries like Colombia.
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EDUCAÇÃO
EDUCATION
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Sergipe tem investido na formação de capital humano. O estado 
dispõe de instituições de ensino superior e profissional distribuídas 
por todo o território:

Sergipe has been investing on the human capital formation. 
The state offers superior and professional education institutions, 
distributed over the whole territory.

18 instituições de ensino superior, sendo duas federais e 16 
privadas (INEP, 2017)

18 superior education institutions, two federal institutions and 
16 private institutions (INEP, 2017)

15 unidades de educação profissional 
(SEDUC, 2019)

15 professional education unities
(SEDUC, 2019)

3.724 mestres (Lattes/CNPQ, 2016)

3,724 masters (Lattes/CNPQ, 2016)

1.816 doutores (Lattes/CNPQ, 2016)

1,816 doctors (Latter/CNPQ, 2016)

12,8% do orçamento do estado investidos em educação (Lei 
Orçamentária Anual, 2019).

12.8% of the budget is invested in education (Annual Budget 
Law, 2019).
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CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO
Science, Technology and Innovation
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Sergipe vem 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 do estado. Em 2016, o 
percentual dos dispêndios em ciência e tecnologia (C&T) do estado 
de Sergipe em relação às suas receitas totais foi de 1,39%, o sexto 
melhor percentual entre os estados do país. 

Sergipe is building a competitive environment to the S, T&I sectors, 
stimulating research, development and interaction between 
researchers and the productive sector of the state. In 2016, the 
percentage of science and technology (S&T) expenditures of the 
state of Sergipe in relation to their total revenues was 1.39%, the sixth 
best percentage among the states of the country.

Dispêndio do governo em C&T: R$ 137,3 milhões (2016)

Government expenditure on S&T in Science and Technology: R$ 137.3 millions (2016)

Dispêndio em pesquisa e desenvolvimento (P&D): R$ 1,3 milhão (2016)

Expenditure on research and development (R&D): R$ 1.3 million (2016)

A Universidade Federal de Sergipe é a 4ª maior depositante de pedidos de registro de programas de 
computador, segundo o INPI (2017)

The Federal University of Sergipe is the 4th largest applicant for software copyright, according to the 
BRPTO. (2017)

Institutos de pesquisa públicos e privados: 4

Public and Private Research Institutes: 4

A Universidade Federal de Sergipe é a instituição de maior impacto em pesquisas de Ciências da Saúde 
no Brasil (Clarivate Analytics, 2019)

The Federal University of Sergipe is the institution with the biggest impact on Health Sciences research in 
Brazil. (Clarivate Analytics, 2019)

A Universidade Federal de Sergipe é a quarta universidade do Brasil com alto índice de impacto em 
pesquisas de um modo geral (Clarivate Analytics, 2019)

The Federal University of Sergipe is the fourth university in Brazil with high impact on research in general. 
(Clarivate Analytics, 2019)
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INCENTIVO 
À INOVAÇÃO 
E SERVIÇOS 
TECNOLÓGICOS
INCENTIVE TO INNOVATION AND 
TECHNOLOGICAL SERVICES
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INCENTIVO 
À INOVAÇÃO 
E SERVIÇOS 
TECNOLÓGICOS

O Governo de Sergipe conta com instituições que visam o 
desenvolvimento tecnológico e o incentivo à inovação:

The Government of Sergipe has institutions that seek technological 
development and incentive to innovation:

Sergipe Parque Tecnológico (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 Parque Tecnológico (SergipeTec) has an area of 141.236 m2 and is 
located in the city of São Cristóvão, near the Federal University of Sergipe’s 
Campus, providing integration of researchers and companies located in the 
Park. SergipeTec’s main themed areas are:

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de 
Sergipe (FAPITEC/SE)
Research and Technological Innovation Support Foundation of the State of Sergipe

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

Fapitec is a foundation that works to stimulate the development of scientific and technological research, encourage the 
innovation in companies from Sergipe and entrepreneurship for new businesses. The resources made available through 
public notices have provided companies from Sergipe with more competitiveness and greater market insertion, as well as 
bringing researchers closer to the strategic areas defined by the State’s policy of economic and science and technology 
development.

Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS)
Technological and Research Institute of the State of Sergipe
O ITPS atua com foco na política governamental relativa à promoção e realização de estudos, pesquisas científicas e tecnológicas, 
bem como na 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.

ITPS focuses on the government policy on the promotion and conduction of studies, scientific and technological research, as well 
as the provision of technical services in the form of essays, tests and analysis, in the areas of science and technology, metrology, 
quality of goods and services, and chemistry, microbiology and strength of materials.

TI - fábrica de softwares e serviços em TICs. 
IT - software factory and ICT services

Energia - petróleo e gás e fontes renováveis de 
energia – solar, eólica e biomassa
Energy - oil and gas and renewable energy 
sources - solar, wind and biomass.

Biotecnologia - tecnologia de organismos vivos 
(animal e vegetal).
Biotechnology - living organisms technology 
(animals and plants)
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ECONOMIA
ECONOMY
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Sergipe: Participação das atividades econômicas no valor adicionado 
bruto (VAB - %) – 2010-2016

Sergipe: Participation in economic activities by the gross value 
added (GVA - %) - 2010 - 2016

Sergipe: Sectorial participation on the GDP composition (2010 - 2016)
Sergipe: Participação setorial na composição do PIB (2010-2016)
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agricultura Indústria Serviços
Agriculture Industry Services

Agronegócio (Agribusiness)

Alimentos e Bebidas (Food and Beverage)

Automotivo (Automotive)

Calçados (Footwear)

Centros de Distribuição (Distribution Centres)

Energias Renováveis (Renewable Energy)

Fertilizantes (Fertilizers)

Petróleo e Gás (Oil and Gas)

Recursos Minerais (Mineral Resources)

Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Information and Communications Technology)

Têxtil e Confecções (Textile and Confections) 

Setores estratégicos da economia:
Strategic sectors of the economy: Alguns setores merecem destaque, 

como petróleo e gás e recursos minerais:
Some sectors deserve to be emphasized, 
like oil, gas and mineral resources:

Petróleo e gás
Oil and Gas
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 on the national scene for its oil and 
gas production. The state is the 7th largest oil producer 
and also the 7th in natural gas production.
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Fonte: ANP, vários anos.  
Obs.: (bep) - barril equivalente de petróleo.
Source: ANP, many years.
Obs.: (boe) barrel of oil equivalent

Fonte: ANP, vários anos.
Obs.: Gás natural em mil m3. O valor total da produção inclui os volumes de reinjeção, 
queimas e perdas e consumo próprio de gás natural.

Source: ANP, many years.
Obs.: Natural gas in a thousand m³. The total price of production includes the reinjection 
volume, firing, and loss and personal consumption of natural gas.

Produção de petróleo em Sergipe (terra e mar)
2015-2018, em (bep)

Oil production in Sergipe (onshore and offshore) 2015-2018, in (boe)

2015 2016 2017 2018
12.591.360 

12,591,360
 11.285.112 

11,285,112
 8.769.150 

8,769,150
 6.861.456 

6,861,456

Produção de gás natural em Sergipe (terra e mar):
2015-2018, em (103 m3)

Natural gas production in Sergipe (onshore and offshore)

2015 2016 2017 2018
863.810

863,810
949.218

949,218
811.785

811,785
791.330

791,330

O Estado de Sergipe sempre foi produtor de petróleo e gás em terra e 
no mar. Recentemente, foram descobertos novos campos em águas 
profundas no litoral sergipano, em blocos explorados pela Petrobras 
e EXXON MOBIL, com a capacidade de produção de petróleo e gás 
confirmada, estando em fase de planejamento os investimentos 
necessários para início de produção comercial em 2023.

A estimativa de produção dos campos da Petrobras é de 20 
milhões de m³ de gás natural por dia, o equivalente a 17,9% da 
atual produção diária do país. Em cinco 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 termoelétricas, indústrias de fertilizantes e 
vidros, entre outros. 

Com estas descobertas, estima-se que o estado vai movimentar 40 
milhões de m³ por dia, volume que corresponde a mais de quatro 
vezes a atual capacidade de consumo da região Nordeste do Brasil. 
Sergipe está definitivamente na rota mundial do gás natural.
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Recursos minerais
Mineral Resources

De acordo com os dados do Serviço Geológico do Brasil – CPRM 
e registrado no Mapa Geológico do Estado de Sergipe (2010), há 
196 ocorrências minerais, distribuídas em 54 dos 75 municípios. 
Dentre elas destacam-se: os sais de potássio, magnésio e cloro, 
os calcários, 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 data from the Geological Service of Brazil - CPRM 
and recorded on the Geological Map of the State of Sergipe (2010), 
there are 196 mineral occurrences, distributed in 54 of the 75 
municipalities. Among them, the ones that stand out are: potassium, 
magnesium and chlorine salts, limestone, oil and natural gas, clays, 
ornamental rocks, mineral aggregates used in civil construction, 
mineral water, sulfur, sodium chloride, peat, gold, copper, ilmenite, 
iron, phosphate and manganese.

The State of Sergipe has always been an onshore and offshore oil 
and gas producer . Recently, new deepwater fields on the Sergipe 
coast were discovered, in blocks explored by Petrobras and 
EXXON MOBIL, with confirmed oil and gas production capacity, the 
investments needed to start commercial production in 2023 being 
on the planning phase.

The estimated production of the Petrobras fields is 20 million m³ 
of natural gas per day, equivalent to 17.9% of the country’s current 
daily production. In five years, Sergipe will have a huge availability 
of gas to be used, representing an important attraction factor for 
gas-intensive enterprises, such as thermoelectric plants, fertilizer 
industries, and glass, among others.

With these findings, it is estimated that the state will move 40 million 
m³ per day, a volume corresponding to more than four times the 
current consumption capacity of the Northeast region of Brazil. 
Sergipe is definitely on the world natural gas route.
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COMÉRCIO 
EXTERIOR EM 
SERGIPE
INTERNATIONAL 
COMMERCE IN SERGIPE 



G U I A  D E  O P O R T U N I D A D E S  –  S E R G I P E

S e r g i p e ’ s  O p p o r t u n i t y  G u i d e

19

Os benefícios econômicos que o comércio exterior pode  
proporcionar à economia local, associados ao seu efeito 
multiplicador sobre as atividades do mercado interno, impactam 
no setor terciário da economia sergipana por meio da criação 
de demanda por serviços, incrementando os níveis de renda e 
de emprego da população. O comércio exterior é uma atividade 
importante como indutora do crescimento econômico e, portanto, 
prioritária para Sergipe.

The economic benefits that international commerce can provide 
to the local economy, associated with its multiplier effect on 
domestic market activities, impact on the tertiary sector of the 
economy of Sergipe by creating demand for services, increasing 
income and employment levels of the population. International 
commerce is an important activity as a driver of economic growth 
and, therefore, a priority for Sergipe.

Sergipe: Principais Destinos das Exportações e 
Principais Origens das Importações

Sergipe: Main Destinies of Exports and Main Origins of 
Imports 

Principais Destinos das Exportações de Sergipe
Main Destinies of Exports of Sergipe

Principais Origens das Importações de Sergipe
Main Origins of Imports of Sergipe

Países Baixos (Holanda) (Netherlands) Estados Unidos (United States)

Bélgica (Belgium) Argentina (Argentina)

Turquia (Turkey) Marrocos (Morocco)

Peru (Peru) China (China)

Paraguai (Paraguay) Alemanha (Germany)

Estados Unidos (United States) Índia (India)

Bolívia (Bolivia) Rússia (Russia)

Argentina (Argentina) Itália (Italy)

Itália (Italy) Bélgica (Belgium)

Colômbia (Colombia) Espanha (Spain)

Fonte: MDIC, 2018.
Source: MDIC, 2018
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INCENTIVOS
Incentives
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Para estimular novos investimentos na economia de Sergipe, 
o estado oferece incentivos competitivos através do Programa 
Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). Este programa tem 
como objetivo estimular o desenvolvimento socioeconômico através 
da concessão de apoio tanto para empreendimentos novos quanto 
para aqueles em expansão. O PSDI possui três tipos de apoio: fiscal, 
locacional e de infraestrutura.

To stimulate new investments in Sergipe’s economy, the state 
offers competitive incentives through the Industrial Development 
Program of Sergipe (PSDI). This program aims to stimulate 
socioeconomic development by providing support to both new 
and expanding enterprises. PSDI has three types of support: tax, 
location, and infrastructure.

Diferimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre a prestação de Serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) nas importações 
do exterior de bens de capital novos e de matérias-primas necessárias para o processo 
produtivo da empresa incentivada, bem como o diferencial da alíquota nas aquisições 
interestaduais de novos bens de capital.

Deferral of Tax on Circulation of Goods and on the provision of Interstate and Intercity 
Transport and Communication Services (ICMS) on imports from abroad of new capital 
goods and raw materials necessary for the production process of the incentivized 
company, as well as the rate differential in interstate acquisitions of new capital goods.

Redução de 92% do ICMS devido para as empresas incentivadas durante 10 anos. Essa 
redução pode alcançar até 93,8% para empreendimentos que se instalarem na região 
do semiárido ou municípios de fronteira do estado, ou empresas cujas atividades se 
encaixem no seguinte rol: agroindústria, vestuário e têxtil, madeira, mobiliário, calçados, 
massas alimentícias, biscoitos, elétricos, materiais e equipamentos para infraestrutura de 
comunicação, bebidas, celulose e papel.

92% reduction in ICMS due to incentivized companies for 10 years. This reduction 
can reach up to 93.8% for enterprises that settle in the semiarid region or state border 
municipalities, or companies whose activities fall into the following list: agribusiness, 
clothing and textile, wood, furniture, footwear, pasta, cookies, electrical, materials and 
equipment for communication infrastructure, beverages, pulp and paper.

Apoio Fiscal
Tax Support
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Cessão, venda ou aluguel de terrenos ou galpões a preços subsidiados. Para a concessão 
deste incentivo e com a finalidade de interiorizar o desenvolvimento do estado, são 
estabelecidos redutores que permitem que as empresas localizadas em municípios menos 
desenvolvidos e distantes da capital consigam adquirir ou alugar terrenos e galpões com 
preços menores. Os redutores são: distância para capital, índice de desenvolvimento 
humano e geração de empregos.

Cession, sale or rent of land or warehouses at subsidized prices. To grant this incentive and 
with the purpose of interiorizing the state’s development, reducers that allow companies 
located in less developed municipalities and distant from the capital to be able to acquire or 
rent land and warehouses with lower prices are established. The reducers are: distance to 
the capital, human development index and job creation.

Aquisição de imóveis, construção, reforma, ampliação ou recuperação de galpões e 
outras infraestruturas não disponíveis em áreas onde seja necessária a viabilização de 
empreendimentos prioritários para o desenvolvimento de Sergipe.

Acquisition of real estate, construction, renovation, expansion or restoration of warehouses 
and other infrastructures not available in areas where the feasibility of priority projects for 
the development of Sergipe is necessary.

Implantação de sistemas de abastecimento de água, de energia, de gás natural, de 
terraplanagem, viário de acessos e de comunicação de voz e dados.

Implementation of water supply, energy, natural gas, earthworks, access transport and 
voice and data communication systems.

Apoio Locacional

Apoio de 
Infraestrutura

Também poderão ser beneficiados com a dedução do ICMS, empreendimentos já 
instalados e em funcionamento que garantam um crescimento real da produção ou do 
ICMS, não inferior a 10%. Neste caso, a dedução será de 51% do ICMS devido, calculado 
somente sobre o incremento.

Enterprises already installed and in operation that guarantee a real growth of production 
or ICMS, not less than 10%, may also benefit from the ICMS deduction. In this case, the 
deduction will be 51% of the ICMS due, calculated only on the increment.

Apoio Fiscal
Tax Support

Location Support

Infrastructure 
Support
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INFRAESTRUTURA 
PARA O 
DESENVOLVIMENTO
INFRASTRUCTURE FOR DEVELOPMENT
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INFRAESTRUTURA 
PARA O 
DESENVOLVIMENTO

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

Sergipe has a competitive infrastructure to attract investments 
from various sectors:

Porto
Port
O estado tem um terminal portuário off-shore, de uso misto e de carga geral, 
especializado na movimentação de graneis. O Terminal Marítimo Inácio Barbosa 
está localizado no município de Barra dos Coqueiros, a 19 km de Aracaju:

The state has an off-shore mixed-use and general cargo port terminal specializing in 
bulk handling. The Inácio Barbosa Maritime Terminal is located in the municipality 
of Barra dos Coqueiros, 19 km away from Aracaju:

Terminal privado de uso misto da Petrobras, operado pela VLI Logística 

Petrobras mixed-use private terminal operated by VLI Logística

Área retroportuária de 2 milhões de m² (800 mil m² alfandegados), apta para 
instalação de novos empreendimentos

Retroport area of 2 million m² (800 thousand m² of customs bonded area), 
suited for the installation of new enterprises.

Pátio de containers: 10 mil m²
Container yard: 10 thousand m²

Calado máximo: 10,5 metros
Maximum draft: 10.5 meters
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Complexo Industrial Portuário
Industrial Port Complex

Recentemente, foi criado o Complexo Industrial Portuário, que abrange os 
municípios de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras e Maruim, 
e tem como objetivo criar um ambiente favorável para realização de novos negócios 
com alto potencial de crescimento, diversificação, inovação e geração de empregos 
e o desenvolvimento de atividades de apoio, incentivando assim o desenvolvimento 
de novas cadeias produtivas e o adensamento daquelas já existentes. 

Trata-se de uma região com um grande potencial econômico, devido a grande oferta 
de energia e gás natural, e que tem o porto como opção viável e competitiva para a 
movimentação de cargas. As empresas que se instalarem no Complexo Industrial 
Portuário poderão usufruir dos benefícios previstos no Programa Sergipano de 
Desenvolvimento Industrial (PSDI). 

Recently, the Industrial Port Complex was created, which covers the municipalities 
of Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras and Maruim, and 
aims to create a favorable environment for new businesses with high potential 
for growth, diversification, innovation and job generation and the development of 
support activities, thus encouraging the development of new production chains 
and the consolidation of the already existing ones.

It is a region with great economic potential, due to the large supply of energy 
and natural gas, and which has the port as a viable and competitive option for 
cargo handling. Companies that settle in the Industrial Port Complex may enjoy 
the benefits provided for in the Industrial Development Program of Sergipe (PSDI). 
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Aeroporto
Airport
O aeroporto de Aracaju, Aeroporto Internacional Santa Maria, movimenta 
diariamente uma média de 4.957 pessoas, além de atender a operação de 
helicópteros para as plataformas de petróleo no litoral de Sergipe e Alagoas. 
Localizado a 12 km do centro da cidade, o terminal faz parte dos projetos aprovados 
na terceira rodada do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), compondo o 
Bloco de Aeroportos do Nordeste. 

Aracaju’s airport, Santa Maria International Airport, transports an average of 4,957 
people daily, as well as handling helicopter operations for oil platforms on the coast 
of Sergipe and Alagoas. Located 12 km from the city center, the terminal is part 
of the projects approved in the third round of the Investment Partnership Program 
(PPI), comprising the Northeast Airport Block.

Área Total: 3,874 milhões m²
Total Area: 3.874 million m²

Investimentos Previstos: R$ 255,1 milhões 
Planned Investments: R$ 255.1 million

Apto a receber voos nacionais e internacionais 
Able to receive national and international flights

Obras de ampliação da pista de pouso e decolagem 
Runway Expansion Works

Área de teste de motores e pista de taxiamento 
Engine test area and taxiway
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Rodovias
Highways

Sergipe possui uma ótima infraestrutura rodoviária:
Sergipe has a great highway infrastructure:

BR-101 – principal rodovia federal 

BR-101 - main federal highway

BR-235 – é a rota mais curta entre Juazeiro/Petrolina  e um porto (TMIB) e liga 
Sergipe à região do cerrado nordestino (MATOPIBA), grande produtora de grãos.

BR-235 - is the shortest route between Juazeiro / Petrolina and a port (TMIB) 
and connects Sergipe to the northeastern cerrado region (MATOPIBA), a major 
grain producer.

Complementando o sistema rodoviário federal, Sergipe possui 2.178 km de 
estradas municipais e estaduais pavimentadas.

Complementing the federal highway system, Sergipe has 2,178 km of paved city 
and state roads.
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Energia
Energy

O estado possui uma matriz energética diversificada, que engloba geração hidroelétrica, 
solar, termoelétrica e gás natural, entre outras:

The state has a diversified energy matrix, which includes hydroelectric, solar, thermoelectric, 
and natural gas generation, among others:

Sergipe - Capacidade Instalada de Geração Elétrica -  MW (2017)
Sergipe - Installed Electricity Production Capacity - MW (2017)

Hidro - Hydro Termo - Thermal Eólica - Wind Total - Total

SP APE Total SP APE Total SP APE Total SP APE Total

1.581
1,581

0
0

1.581
1,581

0
0

91
91

91
91

35
35

0
0

35
35

1.616
1,616

91
91

1.707
1,707

Souce: MME - Balanço Energético Nacional, 2018.

Produção de petróleo em águas profundas, prevista para ter início em 2023, com geração 
de elevado volume de gás

Deepwater oil production expected to start in 2023 with high volume gas generation.

Futura implantação de um gasoduto submarino e de uma Unidade de Processamento – UPGN

Future deployment of a subsea pipeline and Processing Unit - UPGN

Capacidade ociosa do navio FRSU Golar Nonook, ancorado no litoral sergipano e contratado 
para fornecer gás natural para a Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I, a maior da América 
Latina, com capacidade de geração de 1.551 MW.

Idle capacity of the FRSU Golar Nonook ship, anchored on Sergipe’s coast and hired to 
supply natural gas to the Termoelétrica Porto de Sergipe I Power Plant, the largest in Latin 
America, with a generation capacity of 1,551 MW.

Entre as fontes de energia disponíveis no estado, merece destaque o gás natural. Sergipe 
desponta no cenário nacional como a nova fronteira de gás natural do Brasil:

Among the energy sources available in the state, natural gas deserves mention. Sergipe 
emerges on the national scene as Brazil’s new natural gas frontier:

Sergipe - Geração de Eletricidade por Fonte - GWh  (2017)
Electric Generation Installed Capacity (2017)

Geração total
Total Generation

Hidro
Hydro

Eólica
Wind

Solar
Solar

Termo
Thermal

Bagaço de cana
Sugar Cane Bagasse

Lenha
Firewood

Gás natural
Natural Gas

Óleo diesel
Diesel Oil

2.979
2,979

2.724
2,724

73
73

1
1

181
181

136
136

8
8

32
32

5
5

Source: MME - Balanço Geral Nacional, 2018.
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Com a oferta de gás em grandes proporções, Sergipe pretende atrair empresas 
consumidoras de energia para o estado, aproveitando a nova oferta do combustível com 
preço competitivo, sem custos de transporte da rede nacional, baixo custo de produção, 
pequeno custo de TMOV de distribuição, incentivo fiscal do ICMS incidente sobre o 
gás, além das vantagens oferecidas pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento 
Industrial - PSDI.

Além do gás natural, ao norte do estado, às margens do Rio São Francisco, está a 
Hidroelétrica de Xingó, responsável pelo abastecimento de 30% de toda a energia da 
região nordeste.

With the gas supply in large proportions, Sergipe intends to attract energy consuming 
companies to the state, taking advantage of the new competitively priced fuel supply, 
without national transportation costs, low production cost, small distribution TMOV 
cost, ICMS tax incentive on gas, in addition to the advantages offered by the Industrial 
Development Program of Sergipe - PSDI.

In addition to natural gas, in the north of the state, on the banks of the São Francisco 
River, is the Xingó Hydroelectric Power Plant, which is responsible for supplying 30% of 
all energy in the northeast region.
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