


O FUTURO COMEÇA AGORA!

THE FUTURE STARTS NOW!

Iniciamos a nossa gestão com o trabalho direcionado para o 
desenvolvimento econômico e para a geração de empregos. 
Temos buscado conhecer e explorar as potencialidades 
do nosso estado, estudando as vocações de cada região e 
buscando aprofundar ações voltadas a cada uma delas. 

Sergipe possui diversidade de matriz energética, mão de obra 
qualifi cada, potencial para atração de investidores devido 
à sua organização fi nanceira e aos benefícios do Programa 
Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). Estamos 
em uma das regiões mais bem localizadas do país, próximo 
aos grandes mercados consumidores, com infraestrutura 
necessária de porto, aeroporto e rodovias federais e estaduais 
que interligam todo o estado. 

Nosso Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial 
(PSDI) é um mecanismo de incentivo atrativo e oportuniza 
a geração de novos investimentos e a manutenção daqueles 
existentes. Temos um povo acolhedor, capacitado e com 
vontade de trabalhar. 

São muitas as qualidades de Sergipe, por isso, te convido 
a conhecer algumas delas neste material, e visualizar um 
breve recorte de tudo podemos ser próximos anos na 
área econômica, da ciência e da tecnologia, com ênfase, 
principalmente, no petróleo, gás, fertilizantes e energia, que 
serão grandes condutores do nosso desenvolvimento.

Estamos preparados para novos investimentos.

Fábio Mitidieri
Governador de Sergipe 

We have started our term with a lot of work aimed toward 
economic development and job creation. We have sought 
to know and explore the potential of our state, studying the 
particularities of each region and seeking to improve actions 
aimed at each one of them.

Sergipe has a diverse energy matrix, skilled labor, potential 
to attract investors due to its fi nancial organization and 
the benefi ts of the Sergipe Industrial Development 
Program (PSDI). We are in one of the best located regions 
in the country, close to major consumer markets, with the 
necessary port, airport and federal and state highways that 
connect the entire state.

Our Sergipe Industrial Development Program (PSDI) is an 
attractive incentive mechanism and makes it possible to 
generate new investments and maintain existing ones. We 
have welcoming people, qualifi ed and willing to work.

There are many qualities in Sergipe, which is why I invite you 
to get to know some of them in this material, and to visualize 
a brief overview of everything we can become in the coming 
years in the economic, science and technology area, with 
emphasis, mainly, on oil, gas, fertilizers and energy, which will 
be major drivers of our development.

We are prepared for new investments.

Fábio Mitidieri
Governor of Sergipe 
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Sergipe possui uma economia bastante diversificada e um Produto Interno Bruto (PIB) 
que vem crescendo ao longo dos anos. Em 2019, o PIB de Sergipe foi de R$ 44,69 
bilhões, com projeção para alcançar R$ 56,9 bilhões em 2023, de acordo com o Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB). O banco projeta um crescimento para o estado de 1,2% em 
2022 e 2,8% em 2023. 

Nos últimos anos, o setor de serviços, importante para a economia do Estado, tem 
aumentado a sua participação no PIB. Em 2019, o setor representou 75,2% do PIB, a 
indústria 19,7% e a agropecuária 5,1%.

Produto Interno Bruto (PIB) de Sergipe

ECONOMIA
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Sergipe has a much diversified economy and a Gross Domestic Product (GDP) that has 
been growing over the years. In 2019 Sergipe’s GDP was BRL 44.69 billion, with a projec-
tion to reach BRL 56.9 billion in 2023, according to Bank of Northeast Brazil (BNB). The 
bank projects growth for the state of 1.2% in 2022 and 2.8% in 2023.

In recent years, the services sector, which is important for the state’s economy, has incre-
ased its share of GDP. In 2019, the sector represented 75.2% GDP; Industry 19.7%; and agri-
culture and livestock 5.1%.

Gross Domestic Product (GDP) of Sergipe
ECONOMY
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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, o 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 de incentivos: financeiro, creditício, locacional, fiscal e/ou 
de infraestrutura, e estímulos para novas empresas que venham se instalar em Sergipe.

Incentivos

To encourage new investments and to those already installed here, Sergipe has one of 
the most attractive development programs in Brazil, the Sergipe Industrial Development 
Program – PSDI, established by Law no 3,140/91.

This program aims to stimulate the socioeconomic development of the State through 
some concession of incentives: Financial, Credit, Lease, Taxes and/or Infrastructure, as 
well as incentives for new companies that choose Sergipe.

Incentives

BUSINESS ENVIRONMENT

O Portal Ambiental agiliza a emissão de licença ambiental em Sergipe. O Portal possibili-
ta um canal de comunicação direto entre o empreendedor e a Administração Estadual 
do Meio Ambiente (Adema), onde em minutos, o usuário poderá realizar o acompanha-
mento de todo o trâmite no processo de solicitação do licenciamento ambiental. 

Licenciamento Ambiental

The Environmental Portal speeds up the issuance of an environmental license in Sergipe. 
The Portal provides a direct communication channel between the entrepreneur and the 
State Administration of the Environment (Adema), where in minutes, the user can moni-
tor the entire process in the environmental licensing request process. 

Environmental Licensing

AMBIENTE DE NEGÓCIOS
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O Apoio Fiscal abrange (i) Diferimento do ICMS nas importações, do exterior, de 
bens de capital, bem como do diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais 
pertinentes aos referidos bens de capital novos, feitas por empreendimentos 
industriais novos, ou por empresas industriais em funcionamento; (ii) Recolhimen-
to do ICMS devido equivalente a 8% ou 6,2% do ICMS devido; (iii) Diferimento do 
ICMS nas importações de matérias primas, material secundário e de embalagem, 
utilizados exclusivamente na produção dos bens incentivados.

O Apoio de Infraestrutura consiste na implantação de sistemas de abastecimento 
de água, de energia, de gás natural; terraplanagem; sistema viário e de acesso; 
sistema de comunicação de voz e de dados; aquisição de imóveis; construção, 
reforma, ampliação ou recuperação de galpões industriais e outras infraestruturas 
não disponíveis em áreas onde sejam necessárias à viabilização de empreendi-
mentos prioritários para o desenvolvimento do Estado.

O Apoio Creditício ocorre através de financiamento prestado pelo PSDI, com recur-
sos do Fundo de Apoio à Industrialização - FAI, através do Banco do Estado de Ser-
gipe S.A. - BANESE. 

O Apoio Locacional realiza-se através da cessão ou venda de terrenos ou galpões 
industriais, ou permuta desses galpões, a preços subsidiados, para implantação de 
empreendimentos industriais, agroindustriais e turísticos e/ou ações voltadas para 
o Parque Tecnológico de Sergipe. 

Credit Support takes place through financing provided by PSDI, with resources from 
the Industrialization Support Fund - FAI, through Sergipe State Bank S.A. - BANESE. 

Lease Support is held by assignment or sale of land or industrial sheds, or even exchan-
ge of these sheds, at subsidized prices, for the implementation of industrial, agro-in-
dustrial, and tourist enterprises and/or actions aimed at Sergipe Technological Park. 

 Tax Support covers (i) Diversification of ICMS on imports of capital goods from abroad, 
as well as the rate of different interstate acquisitions pertaining to said new capital 
goods, made by new industrial enterprises, or by industrial companies in operation; (ii) 
Payment of ICMS equivalent to 8% or 6.2% of ICMS due; (iii) Difference of ICMS on 
imports of raw materials, secondary material and packaging, used exclusively in the 
production of incentivized goods.

Infrastructure Support consists of the implementation of water, energy and natural 
gas supply systems; landscaping; road and access system; voice and data communica-
tion system; real estate acquisition; construction, renovation, expansion or recovery of 
industrial warehouses and other infrastructure not available in areas where they are 
necessary for the feasibility of priority projects for the development of the State.
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Em Sergipe, o ambiente de negócios é digital. Todos os serviços da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe (Jucese) são oferecidos virtualmente, os usuários da plataforma têm 
mais segurança, economia e redução de tempo. Os procedimentos para abertura, alte-
ração e baixa de uma empresa são feitos exclusivamente pela internet.

Abertura de Empresas

In Sergipe, business environment is digital. All services offered by the Commercial Board 
of the State of Sergipe (Jucese) are virtual, where users of the platform have more securi-
ty, economy and time reduction. Procedures for opening, changing and closing a com-
pany are done exclusively through the internet.

Starting a Business

Setores Prioritários da Economia

Agronegócio

Priority Sectors of the Economy

Alimentos e bebidas

Automotivo

Calçados

Centros de distribuição

Energias renováveis

Agribusiness

Food and drinks

Automotive

Footwear

Distribution centers

Renewable energies

Fertilizantes

Petróleo e gás

Recursos minerais

Tecnologia da informação e comunicação

Fertilizers

Oil and gas

Mineral resources

Information and communication technology

Têxtil e confecções
Textile and clothing
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O estado de Sergipe possui um parque industrial diversificado, com significativa pre-
sença de empresas que agregam valor e alta qualificação para o desenvolvimento de 
novos produtos, processos e inovação. Estão em Sergipe empresas como:

Adubos Sudoeste Ltda;
Altenburg Nordeste Ltda;
Ambev;
Avelan Móveis Ltda;
Betânia Lácteos S/A;
Beviláqua Indústria e Comércio Ltda;
Biotech Ind. Com. Import. E Exp. De Descartáveis;
Carapitanga Indústria de Pescados do Brasil;
Cavalo Marinho Combustíveis Sergipe Ltda;
Celse Centrais Elétricas de Sergipe S/A;
Cerâmica Capri Ltda;
Cerâmica Serra Azul (Grupo Carmelo Fior);
Cipa Nordeste Indl de Prod. Alimentares (Mabel);
Dakota Calçados S/A;
Damare Alimentos;
Dexco Hydra Corona Sistema de Aquecimento de Água;
Duas Rodas Nordeste Indústria de Alimentos;
Dzc Indústria de Comésticos;
Indústria e Com. De Estofados Bandeirantes;

Famossul Madeiras Ltda;
Feijão Nota 10;
Ferrocorte Industrial;
Fertilizantes Pantaleão;
Fertinor Fertilizantes Ltda;
Constâncio Vieira.
Indústria Alimentícias Maratá Ltda;
Indústria Vidreira do Nordeste (Vidroporto);
Ipatinga Com e Ind. De Tecidos Ltda;
Jolivex Indústria e Comércio Ltda;
Jls Indústria e Comércio Ltda;
Kiara Semi Jóias Ltda;
Laticínios Santa Maria (Nativille);
Lr Nordeste S/A (Leite de Rosas);
Lutchi Indústria de Café;
Mabflez – Indústria de Colchões Ltda;
Maratá Ind. De Embalagens Ltda;
Mc&Mc Camisaria Ltda;
Mosaic Potássio Mineração;

Moinhos de Trigo Indígena S/A (Motriza);
Mwg Ind. Com. Prestação de Serviços Ltda;
Polimix / Mizu;
Pomar – Ind. Com. De Alimentos Ltda;
Proquigel Química;
Prosignes Comunicação Visual Ltda;
R&S Ind. E Com. de Alimentos Ltda;
Semmar Pescados;
Semam – Com. Ind. e Serviços Ltda;
Sergyene Indústria e Comércio Ltda;
Sergifil Ind. Têxtil Ltda;
Sergitex Ind. Têxtil Ltda;
Taf Ind. de Plásticos Ltda;
Transmetais Se Transportes Com. Ind. Ltda;
Vmb Indústria e Comércio Ltda;
Votorantim Cimentos S/A;
Yazaki do Brasil Ltda.

Sergipe se destaca no cenário nacional pela produção de petróleo e gás. O estado é o 
7º maior produtor de petróleo no país e está entre os dez maiores produtores de gás 
natural. No nordeste, Sergipe ocupa a terceira posição na produção de petróleo (terra e 
mar) e o quinto na produção de gás natural. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o estado de Sergipe possui 17 campos produtores 
de petróleo e gás.

Alguns setores merecem destaque, como petróleo
e gás e recursos minerais:

Petróleo e gás

Sergipe stands out on the national scene for the production of oil and gas. The state is 
the 7th largest oil producer in the country and is among the ten largest producers of 
natural gas. In the Northeast, Sergipe ranks in third in oil production (land and sea) and 
fifth in natural gas production. According to the National Agency of Oil, Natural Gas and 
Biofuels (ANP), the state of Sergipe has 17 oil and gas production fields.

Oil and Gas

Some sectors are worth mentioning, such as oil,
gas and mineral resources:

The state of Sergipe has a diversified industrial park, with significant presence of companies that add 
value and high qualifications for the development of new products, processes and innovation. Companies 
such as:
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O Estado de Sergipe sempre foi produtor de petróleo e gás em terra e mar. Nos últimos 
anos foram descobertos novos campos em águas ultra profundas no litoral sergipano, 
sendo apontada como a mais importante fronteira de exploração e produção 
petrolífera no país, depois do pré-sal.

A Petrobras, em seu plano estratégico, indica investimentos da ordem de US$ 2 bilhões 
para desenvolvimento do projeto SEAP, com instalação de gasoduto de escoamento de 
128 km, sendo 100 km no mar e 28 km em terra, com capacidade de escoar 18 milhões 
de m³/dia de gás natural dos reservatórios offshore.

Para o desenvolvimento da produção nos novos campos em águas ultra profundas, a 
Petrobras deverá contratar duas FPSO (Floating Production Storage and Offloading) 
com capacidade produção de 120 mil barris/dia (Mbpd), e capacidade de escoamento 
de 10 milhões de m³/dia de gás no SEAP I e 12 milhões de m³ de gás/dia no SEAP II. 

A previsão é que os FPSOs entrem em operação em 2027. O módulo de SEAP I terá 15 
poços e  no módulo SEAP II, a Petrobras prevê um total de 18 poços. 

The State of Sergipe has always been a producer of oil and gas on land and sea. In recent 
years, new fields have been discovered in ultra-deep waters off the coast of Sergipe, identi-
fied as the most important frontier for exploration of oil production in the country after 
the pre-salt.

Petrobras, in its strategic plan, indicates investments of around US$ 2 billion for the deve-
lopment of the SEAP I Project, with the installation of a 128km long gas pipeline, being 
100km at sea and 28km on land with the capacity to transfer 18 million m³/day of the natu-
ral gas from Farfan, Barra and Muriú reservoirs, in the exploratory area blocks BM-SEAL-10 
and BM-SEAL- 11.

For the development of production in the new deepwater fields, Petrobras will hire two 
FPSOs (Floating Production Storage and Offloading), with a production capacity of 120 
thousand barrels/day, and a flow capacity of 10 million m³/day of natural gas in SEAP I and 
12 million m³/day in SEAP II.

The FPSOs are expected to start operation in 2027.  The SEAP I module will have 15 wells. 
For the SEAP II module, Petrobras foresees a total of 18 wells.
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Sergipe se destaca no cenário nacional pela produção de petróleo e gás. O estado é o 
7º maior produtor de petróleo no país e está entre os dez maiores produtores de gás 
natural. No nordeste, Sergipe ocupa a terceira posição na produção de petróleo (terra e 
mar) e o quinto na produção de gás natural. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o estado de Sergipe possui 17 campos produtores 
de petróleo e gás.

Alguns setores merecem destaque, como petróleo
e gás e recursos minerais:

Petróleo e gás

Sergipe stands out on the national scene for the production of oil and gas. The state is 
the 7th largest oil producer in the country and is among the ten largest producers of 
natural gas. In the Northeast, Sergipe ranks in third in oil production (land and sea) and 
fifth in natural gas production. According to the National Agency of Oil, Natural Gas and 
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Oil and Gas

Some sectors are worth mentioning, such as oil,
gas and mineral resources:

The state of Sergipe has a diversified industrial park, with significant presence of companies that add 
value and high qualifications for the development of new products, processes and innovation. Companies 
such as:
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O Estado de Sergipe sempre foi produtor de petróleo e gás em terra e mar. Nos últimos 
anos foram descobertos novos campos em águas ultra profundas no litoral sergipano, 
sendo apontada como a mais importante fronteira de exploração e produção 
petrolífera no país, depois do pré-sal.

A Petrobras, em seu plano estratégico, indica investimentos da ordem de US$ 2 bilhões 
para desenvolvimento do projeto SEAP, com instalação de gasoduto de escoamento de 
128 km, sendo 100 km no mar e 28 km em terra, com capacidade de escoar 18 milhões 
de m³/dia de gás natural dos reservatórios offshore.

Para o desenvolvimento da produção nos novos campos em águas ultra profundas, a 
Petrobras deverá contratar duas FPSO (Floating Production Storage and Offloading) 
com capacidade produção de 120 mil barris/dia (Mbpd), e capacidade de escoamento 
de 10 milhões de m³/dia de gás no SEAP I e 12 milhões de m³ de gás/dia no SEAP II. 

A previsão é que os FPSOs entrem em operação em 2027. O módulo de SEAP I terá 15 
poços e  no módulo SEAP II, a Petrobras prevê um total de 18 poços. 

The State of Sergipe has always been a producer of oil and gas on land and sea. In recent 
years, new fields have been discovered in ultra-deep waters off the coast of Sergipe, identi-
fied as the most important frontier for exploration of oil production in the country after 
the pre-salt.

Petrobras, in its strategic plan, indicates investments of around US$ 2 billion for the deve-
lopment of the SEAP I Project, with the installation of a 128km long gas pipeline, being 
100km at sea and 28km on land with the capacity to transfer 18 million m³/day of the natu-
ral gas from Farfan, Barra and Muriú reservoirs, in the exploratory area blocks BM-SEAL-10 
and BM-SEAL- 11.

For the development of production in the new deepwater fields, Petrobras will hire two 
FPSOs (Floating Production Storage and Offloading), with a production capacity of 120 
thousand barrels/day, and a flow capacity of 10 million m³/day of natural gas in SEAP I and 
12 million m³/day in SEAP II.

The FPSOs are expected to start operation in 2027.  The SEAP I module will have 15 wells. 
For the SEAP II module, Petrobras foresees a total of 18 wells.
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A contratação das unidades flutuantes será no modelo de afretamento. A Petrobras é 
operadora das concessões BM-SEAL-4A e BM-SEAL-10 com 100% de participação, na 
concessão BM-SEAL-11 com 60%, em parceria com a IBV Brasil Petróleo Ltda. (40%), e na 
concessão BM-SEAL-4 com 75%, em parceria com a ONGC Campos Ltda. (25%).

O Governo do Estado de Sergipe assinou em junho de 2022 um Protocolo de Intenções 
com a Petrobras para a identificação de oportunidades de negócios com o uso do gás 
natural, considerando o desenvolvimento, pela companhia, de uma nova fronteira de 
Petróleo e Gás. O objetivo do protocolo é a prospecção e estruturação de 
oportunidades de negócios, com o fornecimento de gás natural, seja como matéria 
prima ou como fonte de geração de energia e calor.

A ExxonMobil é operadora de nove blocos exploratórios em um consórcio com a Enauta 
e a Murphy Oil, na Bacia de Sergipe-Alagoas. O instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), emitiu licença para a campanha explorató-
ria da empresa, que tem como objetivo, perfurar até 11 poços em águas profundas da 
Bacia de Sergipe-Alagoas. A licença ambiental tem validade de cinco anos. A empresa 
deverá proceder às análises da primeira perfuração e dar continuidade à campanha 
exploratória.

The hiring of floating units will be in the charter model. Petrobras is the operator of BM-SE-
AL-4A and BM-SEAL-10 concessions is in 100% hold, in the BM-SEAL-11 concession with 60% 
shares, in partnership with IBV Brasil Petróleo Ltda. (40%), and in BM-SEAL-4  concession 
with 75%, in partnership with ONGC Campos Ltda. (25%)

In June 2022, The Government of the State of Sergipe signed a Memorandum of Unders-
tanding with Petrobras to identify business opportunities with the use of natural gas, con-
sidering the development, by the company, of a new Oil and Gas frontier. The objective of 
the understanding is to prospect and structure business opportunities, with the supply of 
natural gas, either as a raw material or as a source of energy and heat generation.

ExxonMobil is the operator of 9 exploratory blocks in a consortium with Enauta and 
Murphy Oil, in the Sergipe-Alagoas Basin. The Brazilian Institute for the Environment and 
Renewable Natural Resources (IBAMA) issued a license for the ExxonMobil drilling cam-
paign, which aims to drill up to 11 exploratory wells in deep waters of the Sergipe-Alagoas 
Basin. The environmental license is valid for five years. The company should carry out the 
analysis of the first drilling and continue the exploratory campaign. 
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Além da produção de petróleo de gás em águas profundas, o estado de Sergipe 
também é produtor em campos terrestres. O Polo Carmópolis é o maior campo onsho-
re  do Brasil e foi adquirido pela Carmo Energy que está fazendo investimentos na recu-
peração dos poços e ampliação da produção de Sergipe.

A operação inclui os campos Carmópolis, Aguilhada, Angelim, Aruari, Atalaia Sul, Brejo 
Grande, Castanhal, Ilha Pequena, Mato Grosso, Riachuelo e Siririzinho, além da infraes-
trutura de processamento, escoamento, armazenamento e transporte de petróleo e 
gás natural, bem como o Polo Atalaia, no qual está contido o Terminal Aquaviário de 
Aracaju (Tecarmo), e o oleoduto Bonsucesso-Atalaia, que escoa a produção de óleo de 
Carmópolis até o Tecarmo. A Carmo Energy espera alcançar uma produção entre 25 e 
30 mil barris de óleo/dia. Além disso, o grupo deve gerar 2.800 empregos em todo o 
estado.

Outro trabalho a ser iniciado em breve pela Petrobras é a retirada das estruturas das 
plataformas de águas rasas e o descomissionamento de poços, o que deverá gerar 
demanda de muitas atividades e serviços especializados.

In addition to producing oil and gas in deep waters, the State of Sergipe is also a produ-
cer in onshore fields. The Carmópolis Hub is the largest onshore field in Brazil and it was 
acquired by Carmo Energy, which is investing in the recovery of wells and expansion of  
production in Sergipe.

 The operation includes the fields of Carmópolis, Aguilhada, Angelim, Aruari, Atalaia Sul, 
Brejo Grande, Castanhal, Ilha Pequena, Mato Grosso, Riachuelo and Siririzinho, in addi-
tion to the infrastructure for processing, outflow, storage, and transport of oil and natural 
gas, as well the Atalaia Hub, which contains the Aracaju Waterway Terminal (Tecarmo), 
and the Bonsucesso-Atalaia oil pipeline, in which, transfers the oil production from Car-
mópolis to Tecarmo. Carmo Energy expects reaching a production between 25 to 30 
thousands oil barrels/day. Besides, the company should generate 2,800 jobs throughout 
the state.

Another work to be started soon by Petrobras is the removal of structures from shallow 
water platforms and the decommissioning of wells, which should generate demand for 
many specialized activities and services.
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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, a exemplo de termoelétricas, indústrias de fertilizantes, vidros, cerâmi-
ca e petroquímica. 

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, 
com possibilidade de menores custos de transporte, através da tarifa short haul, ou 
com suprimento através do gasoduto dedicado de distribuição, baixo custo da Tarifa de 
Movimentação (TMOV), menos custo de escoamento e processamento, incentivo fiscal 
do ICMS incidente sobre o energético, além das vantagens oferecidas pelo Programa 
Sergipano de Desenvolvimento Industrial - PSDI. 

A Fronteira do Gás Natural em Sergipe

In the next years, Sergipe will have a huge availability of gas to be used, representing an 
important attraction factor for projects with intensive gas consumption, such as thermoe-
lectric power plants, fertilizer, glass, ceramics and petrochemical industries.

The supply of gas in large proportions is a potential attraction for the arrival of new compa-
nies to Sergipe, which will have the fuel at a competitive price, with the possibility of lower 
transport costs through the short haul tariff or with supply through the dedicated distribu-
tion pipeline, low cost of the Movement Tariff (TMOV), less cost of disposal and processing, 
fiscal incentive of the ICMS levied on energy, in addition to the advantages offered by the 
Sergipe Industrial Development Program - PSDI.

The Natural Gas frontier in Sergipe
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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. A 
Transportadora Associada de Gás (TAG), em parceria com a Eneva, está construindo um 
gasoduto de interligação do terminal à malha de transporte.  

O novo gasoduto contará com uma capacidade de movimentação de 14 milhões de m3 
de gás/dia e investimento da ordem de R$ 300 milhões, com 25 quilômetros de exten-
são e 24 polegadas de diâmetro, garantindo a segurança no suprimento de gás natural 
para Sergipe e toda região Nordeste. As obras foram iniciadas e a conclusão está previs-
ta para abril de 2024.

A oferta de gás da Petrobras, através do projeto Sergipe Águas Profundas I e II, e as 
perspectivas de êxito da campanha exploratória em curso pela ExxonMobil, trarão enor-
mes oportunidades de novos negócios no Estado, como a liquefação para interioriza-
ção do gás natural e também projeto de estocagem subterrânea.

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

The State has the first private LNG terminal in the country, with capacity for regasifica-
tion and injection of large volumes of natural gas into the transport network. Associa-
ted Gas Carrier (TAG), in partnership with Eneva, is building a gas pipeline to connect 
the terminal to the transport network.

The new pipeline will have a handling capacity of 14 million m3 of gas/day and an 
investment of around BRL 300 million, with 25 kilometers in length and 24 inches in 
diameter, guaranteeing security in the supply of natural gas to Sergipe and the entire 
Northeast region. Work has started and completion is scheduled for April 2024.

The supply of gas from Petrobras, through Sergipe Deepwater I and II Projects, and the 
prospects of success of the exploratory campaign underway by ExxonMobil, will bring 
enormous opportunities for new business in the State, such as the liquefaction for 
internalization of natural gas and also the underground storage project.

It is also noteworthy that the Natural Gas Sergipe Hub project is the catalyst  for the 
development of Sergipe’s Offshore.

GUIA DE OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTOS SERGIPE 2023



GUIA DE OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTOS SERGIPE 2022

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, a exemplo de termoelétricas, indústrias de fertilizantes, vidros, cerâmi-
ca e petroquímica. 

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, 
com possibilidade de menores custos de transporte, através da tarifa short haul, ou 
com suprimento através do gasoduto dedicado de distribuição, baixo custo da Tarifa de 
Movimentação (TMOV), menos custo de escoamento e processamento, incentivo fiscal 
do ICMS incidente sobre o energético, além das vantagens oferecidas pelo Programa 
Sergipano de Desenvolvimento Industrial - PSDI. 

A Fronteira do Gás Natural em Sergipe

In the next years, Sergipe will have a huge availability of gas to be used, representing an 
important attraction factor for projects with intensive gas consumption, such as thermoe-
lectric power plants, fertilizer, glass, ceramics and petrochemical industries.

The supply of gas in large proportions is a potential attraction for the arrival of new compa-
nies to Sergipe, which will have the fuel at a competitive price, with the possibility of lower 
transport costs through the short haul tariff or with supply through the dedicated distribu-
tion pipeline, low cost of the Movement Tariff (TMOV), less cost of disposal and processing, 
fiscal incentive of the ICMS levied on energy, in addition to the advantages offered by the 
Sergipe Industrial Development Program - PSDI.

The Natural Gas frontier in Sergipe

GUIA DE OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTOS SERGIPE 2023 13 GUIA DE OPORTUNIDADES

DE INVESTIMENTOS SERGIPE 2022 14

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. A 
Transportadora Associada de Gás (TAG), em parceria com a Eneva, está construindo um 
gasoduto de interligação do terminal à malha de transporte.  

O novo gasoduto contará com uma capacidade de movimentação de 14 milhões de m3 
de gás/dia e investimento da ordem de R$ 300 milhões, com 25 quilômetros de exten-
são e 24 polegadas de diâmetro, garantindo a segurança no suprimento de gás natural 
para Sergipe e toda região Nordeste. As obras foram iniciadas e a conclusão está previs-
ta para abril de 2024.

A oferta de gás da Petrobras, através do projeto Sergipe Águas Profundas I e II, e as 
perspectivas de êxito da campanha exploratória em curso pela ExxonMobil, trarão enor-
mes oportunidades de novos negócios no Estado, como a liquefação para interioriza-
ção do gás natural e também projeto de estocagem subterrânea.

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

The State has the first private LNG terminal in the country, with capacity for regasifica-
tion and injection of large volumes of natural gas into the transport network. Associa-
ted Gas Carrier (TAG), in partnership with Eneva, is building a gas pipeline to connect 
the terminal to the transport network.

The new pipeline will have a handling capacity of 14 million m3 of gas/day and an 
investment of around BRL 300 million, with 25 kilometers in length and 24 inches in 
diameter, guaranteeing security in the supply of natural gas to Sergipe and the entire 
Northeast region. Work has started and completion is scheduled for April 2024.

The supply of gas from Petrobras, through Sergipe Deepwater I and II Projects, and the 
prospects of success of the exploratory campaign underway by ExxonMobil, will bring 
enormous opportunities for new business in the State, such as the liquefaction for 
internalization of natural gas and also the underground storage project.

It is also noteworthy that the Natural Gas Sergipe Hub project is the catalyst  for the 
development of Sergipe’s Offshore.

GUIA DE OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTOS SERGIPE 2023



GUIA DE OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTOS SERGIPE 2022 15

Gasoduto de 128km de extensão com capacidade 18 milhões de m³/dia;

Conexões submarinas para viabilizar o escoamento de diferentes campos de produção 
de gás offshore; 

Solução inovadora para travessia dos cânions.

O HUB SERGIPE

Deverá ser implantada uma malha de gasodutos offshore integrada com a infraestru-
tura terrestre com objetivo de: 

O hub Sergipe é uma estratégia de planejamento para integrar 
todas as ações e para desenvolver o setor:

The Hub Sergipe is a planning strategy to integrate all actions and 
to develop the sector.

THE SERGIPE HUB

128km gas pipeline with a capacity of 18 million m³/day.

Subsea connections to enable the flow of different offshore gas production fields.

Innovative solution for crossing the canyons

1

2

3

Aumentar a atratividade e acelerar a implantação de projetos de E&P offshore; 

Criar alternativas para o desenvolvimento de facilidade de planta Hidrogênio Azul 
com estocagem de CO² em campos depletados; 

Desenvolver projeto de estocagem subterrânea de gás natural em cavernas salinas.

An offshore gas pipeline network integrated with the onshore infrastructure should be 
implemented with the objective of:

1

2

3

Increase the attractiveness and accelerating the implementation of offshore E&P pro-
jects; 

Create alternatives for the development of a Blue Hydrogen Plant facility with CO² 
storage in depleted fields;

Develop a project for underground storage of natural gas in saline caves.
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Integração do Hub Sergipe ao projeto do gasoduto de transporte entre a Centrais 
Elétricas de Sergipe (Celse/Eneva) e a Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG)
Refinaria RefineSE
Planta de Hidrogênio Azul
Unidade de estocagem subterrânea de gás natural
Unidade de liquefação de gás natural para atendimento de áreas que não dispõem 
de rede de gás canalizado.

Infraestruturas Associadas ao Hub Sergipe

O Hub Sergipe tem como propósito atender toda a região Nordeste e atrair empresas 
consumidoras intensivas de gás. Visando estimular esse consumo de gás natural no 
Estado e atrair novos empreendimentos, o Governo reduziu o ICMS do gás para uso 
industrial e também veicular, além de adequação da regulação estadual do setor, de 
forma alinhada com as diretrizes do Programa Novo Mercado do Gás Natural. O Estado 
está promovendo uma modernização da sua legislação com relação à regulação e área 
tributária do setor de petróleo e gás natural, com o propósito de aumentar a atrativida-
de de investimentos no Estado e enfrentar os gargalos existentes de forma a dar segu-
rança jurídica aos investidores.

Infrastructures Associated with Sergipe Hub

Integration of Sergipe Hub into the transport pipeline project between Sergipe 
Power Plant (Celse/Eneva) and the Associated Gas Carrier (TAG)
RefineSE Refinery
Blue Hydrogen Plant
Underground natural gas storage unit
Natural gas liquefaction unit to service areas that do not have a piped gas network.

Sergipe Hub aims to serve the entire Northeast region and attract companies that inten-
sively consume gas. In order to stimulate this consumption of natural gas in the State 
and attract new ventures, the Government reduced the ICMS taxes on gas for industrial 
and vehicular use, in addition to adapting the sector’s state regulation, in line with the 
guidelines of the New Market of Natural Gas Program. The State is promoting a moderni-
zation of its legislation regarding the regulation and tax area of the oil and natural gas 
sector, with the purpose of increasing the attractiveness of investments in the State and 
facing the existing bottlenecks in order to provide legal certainty to investors.
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Gasoduto de 128km de extensão com capacidade 18 milhões de m³/dia;

Conexões submarinas para viabilizar o escoamento de diferentes campos de produção 
de gás offshore; 

Solução inovadora para travessia dos cânions.

O HUB SERGIPE
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todas as ações e para desenvolver o setor:
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to develop the sector.

THE SERGIPE HUB

128km gas pipeline with a capacity of 18 million m³/day.

Subsea connections to enable the flow of different offshore gas production fields.

Innovative solution for crossing the canyons

1

2

3

Aumentar a atratividade e acelerar a implantação de projetos de E&P offshore; 

Criar alternativas para o desenvolvimento de facilidade de planta Hidrogênio Azul 
com estocagem de CO² em campos depletados; 

Desenvolver projeto de estocagem subterrânea de gás natural em cavernas salinas.

An offshore gas pipeline network integrated with the onshore infrastructure should be 
implemented with the objective of:

1

2

3

Increase the attractiveness and accelerating the implementation of offshore E&P pro-
jects; 

Create alternatives for the development of a Blue Hydrogen Plant facility with CO² 
storage in depleted fields;

Develop a project for underground storage of natural gas in saline caves.
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O subsolo sergipano é rico e diversificado. Segundo os dados do Serviço Geológico do 
Brasil (SGB/CPRM), há 196 ocorrências minerais, distribuídas em 54 dos 75 municípios 
sergipanos. 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.

RECURSOS MINERAIS

De acordo com a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE) do Governo Fede-
ral, o Brasil é responsável por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, sendo o 
quarto país do mundo, atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos. A velocidade de 
crescimento da demanda brasileira tem superado o crescimento da oferta nacional e 
seu atendimento tem ocorrido via aumento de importações. Mais de 85% (oitenta e 
cinco por cento) dos fertilizantes consumidos no Brasil são de origem estrangeira, a 
despeito da existência de grandes reservas de matérias-primas necessárias à produção 
de fertilizantes em seu território. 

Fertilizantes

Sergipe’s subsoil is rich and diverse. According to data from the Geological Survey of 
Brazil (SGB/CPRM), there are 196 mineral occurrences, distributed in 54 of the 75 munici-
palities in Sergipe. Among them are: potassium, magnesium and chlorine salts, limesto-
ne, oil, natural gas, clays, ornamental rocks, mineral aggregates used in civil construction, 
mineral water, sulfur, sodium chloride, peat, gold, copper, ilmenite, iron, phosphate and 
manganese.

Fertilizers

MINERAL RESOURCES

According to the Federal Government’s Special Secretariat for Strategic Affairs (SAE), 
Brazil is responsible for around 8% of global fertilizer consumption, being the fourth cou-
ntry in the world, behind China, India and the United States. The speed of growth of Bra-
zilian demand has outpaced the growth of national supply and its service has occurred 
through and increase in imports. More than 85% (eighty-five percent) of fertilizers consu-
med in Brazil are of foreign origin, despite the existence of large reserves of raw materials 
necessary for the production of fertilizers in its territory.
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Com base na dependência por macronutrientes primários (nitrogênio, fosfato, potássio) 
e na competitividade do setor agrícola, há um grande déficit estrutural na oferta brasilei-
ra frente à demanda, decorrente das restrições da indústria de produção de fertilizantes. 
O país carece de insumos. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), estima-se que a dependência brasileira de nitrogenados, fosfatados e de 
potássio seja de 95,7%, 72% e 96,4%, respectivamente.

Apesar de o país ser o quarto consumidor mundial de fertilizantes, é o principal impor-
tador. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o Brasil importou em 
2021, 41 milhões de toneladas de potássio. A produção do país atende somente 4% do 
mercado, toda a produção é oriunda do estado de Sergipe. O gráfico ilustra a estimativa 
de produção de potássio nos próximos anos. 

Although the country is the fourth largest consumer of fertilizers in the world, it is the 
main importer. According to the Geological Survey of Brazil (SGB), Brazil needs approxi-
mately 10 million tons of potassium chloride annually. The country’s production of potas-
sium serves only 4% of the market where all production comes from the State of Sergipe. 
The graph  illustrates the estimated potassium production in the coming years.

Based on the dependence on primary macronutrients (Nitrogen, Phosphate, Potassium) 
and on the competitiveness of the agricultural sector, there is a large structural deficit in 
Brazilian supply in relation to demand, due to restrictions in the fertilizer production 
industry. The country lacks inputs. According to the Ministry of Agriculture, Livestock and 
Supply (Mapa), it is estimated that Brazil’s dependence on Nitrogen, Phosphate and 
Potassium is 95.7%, 72% and 96.4%, respectively.
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O Governo Federal apresentou em março de 2022 o Plano Nacional de Fertilizantes 
(PNF), definindo diretrizes e objetivos estratégicos cujo objetivo é diminuir a dependên-
cia externa da produção desses insumos. O documento aponta que a implementação de 
medidas para favorecer a competitividade nacional da cadeia de fertilizantes, com ênfase 
na ciência, tecnologia, inovação e sustentabilidade, de forma a reduzir a dependência de 
produtos nitrogenados em 51% e fosfatados em 5%, e tornar o Brasil um exportador de 
potássio. A iniciativa desenhada pelo governo federal traça cinco objetivos estratégicos: 

Modernizar, reativar e ampliar as plantas e projetos de fertilizantes existentes 
no Brasil; 

Melhorar o ambiente de negócios no Brasil para atração de investimentos para 
a cadeia de fertilizantes e nutrição de plantas; 

Promover vantagens competitivas na cadeia de produção nacional de fertili-
zantes para melhorar o suprimento do mercado brasileiro; 

Ampliar os investimentos em PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) e 
no desenvolvimento da cadeia de fertilizantes e nutrição de plantas do Brasil; 

Adequar a infraestrutura para integração de polos logísticos e viabilização de 
empreendimentos.

In March 2022, the Federal Government presented the National Fertilizer Plan (PNF), defi-
ning strategic guidelines and objectives whose goal is to reduce external dependence on 
the production of these inputs. The document points out that the implementation of me-
asures to favor the national competitiveness of the fertilizer chain, with an emphasis on 
science, technology, innovation and sustainability, in order to reduce dependence on 
nitrogenous products by 51%, phosphates by 5% and make Brazil a potassium exporter. 
The initiative designed by the Federal Government outlines five strategic objectives:

Modernize, reactivate and expand existing fertilizer plants and projects in Brazil;

Improve the business environment in Brazil to attract investments in the fertilizer and 
plant nutrition chain; 

Promote competitive advantages in the national fertilizer production chain to improve 
the supply of the Brazilian market;

Increase investments in RD&I (Research, Development and Innovation) and in the 
development of the fertilizer and plant nutrition chain in Brazil;

Adapt the infrastructure for the integration of logistics centers and the feasibility of 
projects.
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Os principais depósitos de potássio brasileiros, do ponto de vista econômico, estão na 
Bacia Sergipe, Margem Continental Brasileira e Bacia do Amazonas.

As reservas brasileiras indicadas correspondem a 3% das reservas mundiais (ou 0,1% 
em termos de K2O), e o depósito brasileiro em exploração (Sergipe - silvinita) ainda 
possui 2,3 milhões de toneladas de K2O.

A produção brasileira de cloreto de potássio foi iniciada em 1985, a partir do complexo 
da Mina Usina Taquari-Vassouras, em Sergipe. Atualmente, as principais reservas de 
sais de potássio do Estado estão localizadas nas regiões de Taquari/Vassouras (mineral 
silvinita) em Rosário do Catete, e nos municípios de Capela e Japaratuba (mineral car-
nalita).  

O Governo do Estado de Sergipe vem trabalhando no sentido de criar as condições 
para estimular ao máximo o novo ciclo de petróleo & gás e fertilizantes para proporcio-
nar o máximo de benefícios para à sua economia e população, bem como para toda a 
região. 

Nesse sentido, o estado vem desenvolvendo um conjunto de ações e políticas públicas 
para a estruturação e desenvolvimento do Polo de Fertilizantes de Sergipe, que ofere-
cerá soluções atrativas e integradas para: 

Sergipe no Cenário Nacional de Fertilizantes

Sergipe in the National Fertilizer Scenario

The main Brazilian potassium deposits, from an economic point of view, are in the Sergi-
pe Basin, the Brazilian Continental Margin and the Amazon Basin.

The Brazilian reserves indicated correspond to 3% of the world reserves (or 0.1% in terms 
of K2O), and the Brazilian deposit in exploration (Sergipe – Sylvinite) still has 2.3 million 
tons of K2O.

The Brazilian production of Potassium Chloride began in 1985, from the complex of the 
Mine Taquari-Vassouras in Sergipe. Currently, the main reserves of Potassium Salts in the 
State are located in the regions of Taquari/Vassouras (mineral Sylvinite) in Rosário do 
Catete, and in the towns of Capela and Japaratuba (mineral Carnalite).

The Government of the State of Sergipe has been working to create the conditions to ma-
ximize the new cycle of oil, gas and fertilizers so that it brings maximum benefits to its 
economy and population, as well as to the entire region.

In this way, the state has been developing a set of actions and public policies for the 
structuring and development of the Sergipe Fertilizer Hub, which will offer attractive and 
integrated solution for:
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Ampliar a produção de amônia/ureia;1

Prolongar a vida útil de Taquari-Vassoura (potássio);2

Implantar o Projeto Carnalita (potássio);3

Estabelecer um hub para importação e beneficiamento de rocha fosfática;4

Expandir a produção de ácido sulfúrico;5
Atrair indústrias de Mistura, Aditivos e Defensivos;6

Consolidar um polo de desenvolvimento e tecnologia para novos 
processos e formulações bio;7

Promover unidades de Geração de energias renováveis.8

Increase Ammonia/Urea production;

Extend the useful life of Taquari-Vassoura (Potassium);

Implement the Carnalite Project (Potassium);

Establish a hub for importing and processing Phosphate rock;

Expand Sulfuric Acid production;

Attract Mixing, Additives and Pesticides industries;

Consolidate a development and technology hub for new bio processes
and formulations;

Promote renewable energy generation units.

O governo se empenhou na criação de condições para a retomada da produção da 
Fábrica de Fertilizantes (FAFEN) no município de Laranjeiras-SE, através do Grupo 
Unigel, produzindo fertilizantes nitrogenados a plena capacidade, desde maio de 2021.

No município de Rosário do Catete, 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.

The government has committed itself to creating conditions for the resumption of pro-
duction at the Fertilizer Factory (FAFEN) in the town of Laranjeiras-SE, through the 
Unigel Group, producing nitrogen fertilizers at full capacity since May 2021.

In the town of Rosário do Catete, the only Potassium mine in the production in the coun-
try is implemented and in full operation, with conventional underground mining, throu-
gh mechanical extraction in caves of Sylvinite ore.
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O estado de Sergipe pode contribuir para melhorar as condições de produção de fertili-
zantes e amenizar o quadro nacional de dependência, na medida em que possui reser-
vas minerais de silvinita e carnalita que poderão ser exploradas. Nesse sentido, o gover-
no trabalha para a retomada do Projeto Carnalita – com volume de reservas da ordem 
de 12 bilhões de toneladas de minério com 2,5 bilhões de toneladas de KCl (teor 8,3%), 
que equivale a 1,5 bilhão de toneladas de K2O in situ. Esse projeto, necessitaria de um 
consumo de gás natural da ordem de 760 mil m³/dia para a secagem da salmoura a ser 
produzida em processo de dissolução do sal de potássio, de forma o obter uma maior 
concentração do fertilizante, podendo esse suprimento vir a ser feito com gás a ser pro-
duzido no Projeto Sergipe Águas Profundas da Petrobras.

No segmento de fertilizantes nitrogenados, vislumbra-se a possibilidade de termos 
mais uma Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados em Sergipe, tendo em vista o indicati-
vo do trabalho da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que projeta quatro novas 
plantas no país.

The State of Sergipe can help improve fertilizer production conditions and alleviate the 
national dependency framework, as it has mineral reserves of Sylvinite and Carnalite that 
can be exploited. In this sense, the government works for the resumption of the Carnalite 
Project – with a  volume of reserves in the order of 12 billion tons of ore with 2.5 million 
tons of KCl (8.3% content), which is equivalent to 1.5 billion tons of K2O in situ. This project 
would require a consumption of natural gas in the order of 760 thousand m3/day for the 
drying of the brine to be produced in the process of dissolving the Potassium salt, in 
order to obtain a greater concentration of the fertilizer, and this supply could come to be 
from the gas produced in Petrobras’ Sergipe Deep Waters Project.

In the Nitrogen fertilizer segment, the possibility of having another Nitrogen Fertilizer 
Factory in Sergipe is envisioned, in sight of the indicative work of the Energy Research 
Company (EPE), which plans four new plants in the country.
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As unidades de fertilizantes poderão ser âncoras de consumo por terem produção con-
tínua e demanda firme durante todo o tempo, dando destinação a parte significativa 
da enorme produção de gás natural a ser escoada a partir do projeto Sergipe Águas 
Profundas. 

Para termos em Sergipe os três insumos básicos dos fertilizantes (Nitrogênio - N, Fósfo-
ro - P e Potássio - K) tem-se buscado viabilizar a implantação de uma unidade de bene-
ficiamento da rocha fosfática no Estado.

O escoamento e distribuição da produção de fertilizantes de Sergipe poderiam ser 
feitos por transporte rodoviário através da BR-101 e da BR-235, possibilitando alcançar 
boa parte da região Nordeste e também da região do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia), nova fronteira agrícola do Brasil. Devemos ainda considerar o modal de 
transporte por cabotagem, para o atendimento às regiões Norte e Sul do Brasil, cujas 
operações já são feitas pela Unigel. 

The fertilizer units may be the main consumption anchors as they have continuous pro-
duction and steady demand at all times, allocating a significant part of the huge natural 
gas production to be offloaded from Sergipe’s Deep Water Project.

In order to have the three basic fertilizer inputs (Nitrogen – N, Phosphorus – P, and Potas-
sium – K) in Sergipe, we  have sought to make the implementation of a phosphate rock 
processing unit feasible in the State. 

The flow and distribution of fertilizer production from Sergipe could be done by highway 
transportation through BR-101 and BR-235, making it possible to reach a good part of the 
Northeast region and also the MATOPIBA region (Maranhão, Tocantins, Piauí and Bahia), 
Brazil’s new agriculture frontier. There must also be considered the possibility of trans-
portation by coastal shipping, to serve the North and South regions of Brazil, which 
Unigel is already operating.
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Além dessas ações, o governo estadual também está apoiando o Projeto de Lei nº 
3.507/2021 que institui o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes 
(PROFERT). O programa visa desonerar a produção nacional de fertilizantes, buscando 
criar condições de competitividade para a expansão da indústria nacional.

O Plano Nacional de Fertilizantes (PNF) prevê as seguintes iniciativas para o segmento 
de gás e fertilizantes que possuem interface com o estado de Sergipe:

Melhorar o aproveitamento do gás do pré-sal, da bacia de Sergipe e Alagoas e outras 
descobertas. 

Estímulo, modernização e ampliação das capacidades industriais instaladas de 
plantas de nitrogenados na Bahia, Sergipe, Paraná e São Paulo.

Incentivo às metas de antecipação do escoamento de gás em regiões como Sergi-
pe-Alagoas e Santos, e a venda antecipada de volumes de gás a serem tratados 
onshore.

Além das oportunidades citadas acima, destacamos ainda os investimentos da Unigel 
Agro Sergipe na reativação da planta de produção de fertilizantes de sulfato de amônio. 
A unidade de sulfato de amônio da antiga Fafen em Sergipe, com capacidade de pro-
dução de 320 mil toneladas anuais, encontra-se em estado de hibernação desde julho 
de 2017, devendo retomar a produção em 2023.

In addition to these actions, the State Government is also supporting Bill no 3,507/2021, 
which establishes the Fertilizer Industry Development Program (PROFERT). The program 
aims to relieve the national production of fertilizers, seeking to create competitive condi-
tions for the expansion of the national industry.

The National Fertilizer Plan (PNF) foresees the following initiatives for the gas and fertili-
zers segment that interface with the state of Sergipe:

Improve the use of pre-salt gas, from the Sergipe and Alagoas basins and other disco-
veries.

Stimulation, modernization and expansion of the installed industrial capacities of 
nitrogen plants in Bahia, Sergipe, Paraná and São Paulo.

Incentive to the anticipation goals of the flow of gas in regions such as Sergipe-Alagoas 
and Santos, and the advance sale of volumes of gas to be treated onshore.

In addition to the opportunities mentioned above, it is also highlighted that the Unigel 
Agro Sergipe's investments in the reactivation of the Ammonium Sulfate fertilizer produc-
tion plant. This is the Ammonium Sulfate unit of the former Fafen in Sergipe, with a pro-
duction capacity of 320 thousand tons per year, which has been in a state of hibernation 
since July 2017, and it is expected to resume production in 2023.
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Sergipe possui um planejamento estratégico para estimular os investimentos na 
expansão das produções e operações na cadeia de valor de fertilizantes no estado de 
Sergipe.

O Porto de Sergipe (TMIB) possui condições competitivas para realizar operações de 
importação e/ou exportação de fertilizantes, tendo em vista que:

O TMIB pode receber navios graneleiros de fertilizantes com capacidade alinhada à 
de outros portos brasileiros (35.000 toneladas). 

O Terminal possui capacidade ociosa. Atualmente, opera com dois turnos, podendo 
expandir para três. 

Sergipe has a strategic plan to encourage investments in expanding production and ope-
rations in the fertilizer value chain in the state of Sergipe.

The Port of Sergipe (TMIB) has competitive conditions to carry out import and/or export 
operations of fertilizers, given that:

The TMIB can receive fertilizer bulk carriers with a capacity in line with that of other 
Brazilian ports (35 thousand tons).

The Terminal has idle capacity. Currently, it operates with two shifts, with the possibility 
of expanding to three.

Sergipe Fertilizer Hub

O Polo de Fertilizantes de Sergipe
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Além dessas oportunidades, o estado tem potencial de expansão logística para entrega 
de fertilizantes no modal rodoviário para boa parte da região do MATOPIBA, assim 
como igual potencial para receber parte do fluxo de escoamento de grãos, a fim de 
gerar disponibilidade de caminhões e competitividade de frete.

Com o aumento de cargas haverá espaço no futuro para viabilizar o investimento no 
modal ferroviário. A ação prioritária de curto prazo para capacitar a malha rodoviária é 
o asfaltamento de pouco mais de 100 quilômetros da Rodovia BR 235 para interconexão 
Sergipe/Áreas Consumidoras MATOPIBA. Esse asfaltamento permite a facilitação do 
transporte, o barateamento do frete e a redução de tempo de trajetos.

Quando considerados os custos totais de operação num porto, composto pela TUIP 
(Tarifas de Uso da Infraestrutura Portuária) - TUIT (Tarifas de Uso da Infraestrutura 
Terrestre + Tarifa de Serviços Auxiliares + Tarifa de Armazenagem), o pacote ofereci-
do pelo TMIB é competitivo em relação aos outros portos da região do MATOPIBA._

O porto possui uma ótima condição de minimização de riscos e custos extras, a 
exemplo da demurrage, pois possui baixa fila de navios.

O porto conta com três armazéns para fertilizantes (capacidade de 20 kt), que pode 
ser usada como “pulmão” e gera segurança para operação de descarga direta. 

When considering the total costs of operating a port, comprising the TUIP (Tariffs for 
the Use of Port Infrastructure) + TUIT (Tariffs for the Use of Land Infrastructure + 
Ancillary Services Tariff + Storage Tariff), the package offered by TMIB is competitive in 
terms compared to other ports in the MATOPIBA region. 

The port has an excellent condition for minimizing risks and extra costs, such as 
demurrage, as it has a low line of ships.

The port has three warehouses for fertilizers (capacity of 20 kt), which can be used as a 
“lung” and provides security for direct unloading operations. 

In addition to these opportunities, the state has the potential for logistical expansion for 
the delivery of fertilizers by road to a large part of the MATOPIBA region, as well as the 
same potential to receive part of the grain flow, in order to generate availability of trucks 
and competitiveness of freight.

With the increase in loads, there will be room in the future to make it viable investment 
in the railway modal. The short-term priority action to improve the road network is the 
paving of just over 100 kilometers of Highway BR-235 for the Sergipe/MATOPIBA Consu-
mer Areas interconnection. This asphalting facilitates transport, lowers freight costs and 
reduces travel time.
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Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), o Nordeste contribui 
com 21% (2020) da produção de cimento do país. Sergipe é o terceiro maior 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. Com a 
implantação de mais uma indústria de cimento no município de Maruim, projeta-se 
uma maior produção de cimento em Sergipe para os próximos anos e a retomada da 
produção da antiga fábrica da Itaguassu (cimento Nassau), através do grupo Polimix. 

Cimento

Cement
According to the National Cement Industry Union (SNIC), the Northeast produces 21% 
(2020) of the country's cement production. Sergipe is the third largest producer of 
Portland cement in the Northeast and has two factories in its territory, which is rich in 
Limestone and Clay, the main raw materials used in the manufacturing process. With the 
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INFRAESTRUTURA PARA
O DESENVOLVIMENTO

A infraestrutura do Estado de Sergipe - rede de transportes, energia, telecomunicações, 
recursos hídricos, distritos industriais, aeroporto -, é competitiva e possui as melhores 
condições para receber os investidores.

The infrastructure of the State of Sergipe - transportation network, energy, telecommuni-
cations, water resources, industrial districts, and airport - is competitive and has the best 
conditions to receive investors.

INFRASTRUCTURE FOR DEVELOPMENT

PORTO DE BARRA DOS COQUEIROS (SERGIPE)
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). Esta área se destaca 
pela produção de grãos e fibras, especialmente soja, milho e algodão. Sergipe pode aten-
der, ainda, a região de Petrolina, maior polo de frutas do país, e os estados do Mato Grosso 
e Goiás.

O Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) está localizado no município de Barra dos 
Coqueiros, 20 quilômetros ao norte da capital Aracaju, através da SE-100. Tem também 
acesso livre pela BR-101, interseção com a SE-240, nas proximidades da cidade de 
Maruim, esta a 22 quilômetros do terminal.

PORT OF BARRA DOS COQUEIROS (SERGIPE)
The state has a favorable geographical position to receive ships from Europe, Asia and 
North America, as well as to serve the new agricultural frontier of Brazil, the MATOPIBA 
region (Maranhão, Tocantins, Piauí and Bahia). This area stands out for the production of 
grains and fibers, especially Soy, Corn and Cotton. Sergipe can also serve the region of 
Petrolina, the largest fruit hub in the country, and the states of Mato Grosso and Goiás.

The Inácio Barbosa Maritime Terminal (TMIB) is located in the town of Barra dos Coquei-
ros, 20 kilometers North of the capital Aracaju, through SE-100. It also has free access via 
BR-101, intersection with SE-240, near the town of Maruim, which is 22 kilometers from 
the terminal.
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Destaque especial merece o espaço do retroporto, com área total de 200 hectares, par-
cialmente ocupada e com excedente ainda disponível. Nesta área, 78 hectares já estão 
alfandegados pela Receita Federal e os outros tantos são passíveis de alfandegamento, 
além da existência de uma ampla oferta de áreas nas proximidades do TMIB e de baixo 
custo de aquisição.

The retroport space deserves special mention, with a total area of   200 acres, partially 
occupied and with much surplus still available and unoccupied. In this area, 78 acres are 
already taxed by the Federal Revenue and many others are available for taxing, in addi-
tion to the existence of a wide range of areas in the vicinity of the TMIB at low acquisition 
cost. 

Institucionalmente é configurado como “terminal privativo de uso misto” situação que 
permite a prática de tarifas de mercado. Há um Consórcio detentor da concessão, forma-
do pela VLI Multimodal S.A, a proprietária Petrobras e o Estado de Sergipe, mediante o 
qual o terminal é administrado e operado pela VLI. 

Trata-se de uma instalação off shore, com sistema automatizado de correias transporta-
doras e ship loader para a exportação de graneis, com cais de calado máximo de 10,50m, 
permitindo operações variadas, a exemplo de movimentação de cimento e clínquer, 
coque, fertilizantes, soja, cobre, manganês, trigo, açúcar, dentre outros produtos.

Institutionally, it is configured as a “private mixed-use terminal”, a situation that allows the 
practice of market rates. There is a Consortium holding the concession, formed by VLI Mul-
timodal S.A, the owner Petrobras and the State of Sergipe, through which the terminal is 
managed and operated by VLI.

It is an off shore installation, with an automated system of conveyor belts and a ship 
loader for the export of bulk, with a pier with a maximum draft of 10.50 m, allowing for a 
variety of operations, such as the movement of Cement, Clinker, Coke, Fertilizers, Soy, 
Copper, Manganese, Wheat, Sugar, among other products.
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Em torno da macrorregião do TMIB, foi autorizada por lei a criação do Complexo Indus-
trial Portuário de Sergipe, localizado em área que abrange os municípios da 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 é uma importante iniciativa para catalisar o desen-
volvimento dessa região. 

Infraestrutura do Porto

- Pier de atracação para granéis com 365 metros de comprimento

- Píer de atracação para operação offshore com 59 metros de comprimento

- 6 armazéns com capacidade estática de 55 mil toneladas

- 2 pátios de granéis com capacidade estática de 90 mil toneladas

- 3 silos de granéis com capacidade estática de 60 mil toneladas

- Pátio de containers: 10 mil m²

Port Infrastructure

Mooring Pier for bulk 365 meters long

Mooring Pier for offshore operation with 59 meters long

6 warehouses with static capacity of 55 thousand tons

2 bulk yards with static capacity of 90 thousand tons

3 bulk silos with a static capacity of 60 thousand tons

Container yard: 10 thousand m²

Around the TMIB macro-region, the creation of the Industrial Port Complex of Sergipe has 
already been authorized by law, located in an area that encompasses the towns of Barra 
dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras and Maruim, with the objective to 
encourage economic development and the generation of jobs in the region (Law no. 8,569, 
from September the 2nd, 2019). The Port-Industrial Complex of Sergipe, it is an important 
initiative to activate the development of this region.
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AEROPORTO
O Aeroporto Internacional de Aracaju, conhecido como Santa Maria tem capacidade de 
operação de 2,6 milhões de passageiros e fica localizado a 12 quilômetros do centro de 
Aracaju. O aeroporto está certificado para voos internacionais. 

Infraestrutura do Aeroporto

- Área Total: 3.874 milhões m²

- Pátio de Aeronaves: 22.356 m²

- Terminal de Passageiros: 9.321 m² 

- Passageiros Capacidade/ano:  2,6 milhões

- Estacionamento de Veículos: 200 vagas

- Dimensão da Pista: 2.380m x 45m

AIRPORT
Aracaju’s International Airport, known as Santa Maria, has an operating capacity of 2.6 
million passengers and it is located 12 kilometers from the center of the city. The airport 
is certified for international flights.

Total Area: 3,874 million m2

Aircraft Yard: 22,356 m²

Passenger Terminal: 9,321 m² 

Passenger Capacity/year:  2.6 million

Vehicle Parking Lot: 200 spaces

Track Dimension: 2,380m x 45m

Airport Infrastructure
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O aeroporto passará por obras de modernização a serem finalizadas até 2023, que com-
preendem: 

Segurança
- Áreas de escape (RESA) e eliminação de obstáculos
- Pista alongada em mais 300 metros, recapeada, e com nova drenagem
- Pousos e decolagens mais precisos com nova sinalização e iluminação em led
- Revitalização da sinalização horizontal e pátios 

The airport will undergo modernization works to be completed by 2023, which includes:

- Escape areas (RESA) and elimination of obstacles
- Runway lengthened by over 300 meters, renew asphalt, and with new drainage
- Mora accurate take-offs and landings with new signals and LED lighting
- Revitalization of horizontal signals and patios 

Safety

Bagagens
- Implantação novo processador automatizado - BHS
- Preparação para inspeção de bagagens por raio x 

- Deployment of new automated processor - BHS
- Preparation for x-ray baggage inspection

Luggage

Novos Sistemas
- Implantação de duas novas pontes de embarque
- Novas escadas rolantes e elevadores
- Ampliação da área pública em 70% (+ 8.000 m²)
- Sinalizações mais intuitivas
- Implantação de ar condicionado e isolamento acústico
- Novo sistema informativo de voos 

New Systems
- Implementation of two new boarding bridges
- New escalators and elevators
- Expansion of the public area by 70% (+ 8,000 m²)
- More intuitive signs
- Implementation of air conditioning and soundproofing
- New flight information system

More Capacity
- More parking spaces for vehicles
- Expansion of the aircraft yard
- Double the boarding area
- More agile baggage carousels

Mais Capacidade
- Mais vagas de estacionamento para veículos 
- Ampliação do pátio de aeronaves
- Área de embarque duas vezes maior
- Esteiras de bagagens mais ágeis 
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RODOVIAS
Sergipe dispõe de uma ótima infraestrutura rodoviária. Possui mercado regional e hub 
logístico com infraestruturas de escoamento nos modais porto/rodoviários através das 
BRs 101 e 235. O estado tem na sua malha rodoviária total de 2.150 km.

Principais Rodovias de Interligação
BR-235 - sentido leste-oeste liga Aracaju à região do cerrado nordestino (MATOPIBA), 
grande produtora de grãos. Será a rota mais curta entre Juazeiro/Petrolina, uma capital 
(Aracaju) e um porto (Porto de Sergipe). A rodovia é pavimentada em sua extensão e o 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) está realizando estudos 
de viabilidade técnica, econômica e ambiental para melhorias no trecho da rodovia em 
Sergipe a partir da interseção com a BR-101. 

HIGHWAYS
Sergipe has an excellent road infrastructure. It has a regional market and a logistics hub 
with transport infrastructure in the port/road modes through BRs 101 and 235. The state 
has a total road network of 2,150 km.

State highways connect the countryside to the shore. Added together, they are 5,326 kilo-
meters of roads, more than enough for the perfect flow of production. They are also a refe-
rence for the arrival and departure of tourists into the state.

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. São, 
também, referência para a chegada e saída de turistas ao estado.

Main Interconnection Highways
BR-101 – main federal highway that crosses Sergipe from North to South.
BR-235 – East-West direction which connects Aracaju to the Northeastern Cerrado (Savanna) 
region (MATOPIBA), a major grain producer. It is the shortest route between Juazeiro/Petroli-
na, Aracaju (capital), and Sergipe’s port. The highway is paved along its length and National 
Department of Transport Infrastructure (DNIT) is carrying out technical, economic and envi-
ronmental feasibility studies to improve the stretch of highway in Sergipe from the intersec-
tion with BR-101.
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O Estado possui uma matriz energética diversificada que engloba geração hidroelétri-
ca, solar, termoelétrica, 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 termoelé-
trica a gás natural da América Latina. 

ENERGIA

The State has a diversified energy matrix that includes hydroelectric, solar, thermoelectric, natu-
ral gas, among others. On the São Francisco River shores there is the Xingó Hydroelectric Power 
Plant, responsible for supplying 30% of all energy in the Northeast region. The largest natural 
gas thermoelectric plant in Latin America is installed in the town of Barra dos Coqueiros.

ENERGY

Sergipe: Geração de Eletricidade por Fonte (Gwh) - 2020
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Sergipe – Electricity Generation by Source - GWh  (2020)

 Source: MME. Balanço Energético Nacional, 2021.
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has a total road network of 2,150 km.

State highways connect the countryside to the shore. Added together, they are 5,326 kilo-
meters of roads, more than enough for the perfect flow of production. They are also a refe-
rence for the arrival and departure of tourists into the state.

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. São, 
também, referência para a chegada e saída de turistas ao estado.

Main Interconnection Highways
BR-101 – main federal highway that crosses Sergipe from North to South.
BR-235 – East-West direction which connects Aracaju to the Northeastern Cerrado (Savanna) 
region (MATOPIBA), a major grain producer. It is the shortest route between Juazeiro/Petroli-
na, Aracaju (capital), and Sergipe’s port. The highway is paved along its length and National 
Department of Transport Infrastructure (DNIT) is carrying out technical, economic and envi-
ronmental feasibility studies to improve the stretch of highway in Sergipe from the intersec-
tion with BR-101.

GUIA DE OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTOS SERGIPE 2023

GUIA DE OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTOS SERGIPE 2022 34

O Estado possui uma matriz energética diversificada que engloba geração hidroelétri-
ca, solar, termoelétrica, 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 termoelé-
trica a gás natural da América Latina. 

ENERGIA

The State has a diversified energy matrix that includes hydroelectric, solar, thermoelectric, natu-
ral gas, among others. On the São Francisco River shores there is the Xingó Hydroelectric Power 
Plant, responsible for supplying 30% of all energy in the Northeast region. The largest natural 
gas thermoelectric plant in Latin America is installed in the town of Barra dos Coqueiros.

ENERGY

Sergipe: Geração de Eletricidade por Fonte (Gwh) - 2020

8,000

Hidro

6,8747,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

Eólica Solar Termo Bagaço
de Cana

Lenha Gás
Natural

Óleo
Diesel

56 31

1.054

135 9

907

3

Fonte: MME. Balanço Energético Nacional, 2021.

Sergipe – Electricity Generation by Source - GWh  (2020)

 Source: MME. Balanço Energético Nacional, 2021.
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Sergipe está construindo um ambiente competitivo para o setor de C,T&I, estimulando a pes-
quisa, o desenvolvimento e a interação entre pesquisadores e o setor produtivo no Estado. No 
período de 2017 a 2021, o Estado investiu mais de R$ 29 milhões em ciência e tecnologia.

O Governo de Sergipe conta com instituições que visam o desenvolvimento de tecnologias e 
o incentivo à inovação no Estado como a FAPITEC, ITPS, SERGIPETEC.

Sergipe is building a competitive environment for the mentioned sectors, stimulating 
research, development and interaction between researchers and the productive sector 
in the State. In the period from 2017 to 2021, the State invested more than BRL 29 million 
in the science and technology sectors.

The Government of Sergipe has institutions focused to develop technologies and encou-
rage innovation in the State, such as FAPITEC, ITPS, SERGIPETEC.

SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION

CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
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A Fapitec é uma fundação de direito público estadual que trabalha para estimular o 
desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, incentivar a inovação nas em-
presas sergipanas (subvenção econômica) e o empreendedorismo para novos negó-
cios. Os recursos disponibilizados através dos editais têm proporcionado às empresas 
locais mais competitividade e maior inserção no mercado, como também aproximado 
os pesquisadores das áreas estratégicas orientadas pela política de desenvolvimento 
econômico e de ciência e tecnologia do Estado.

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

Foundation for Support to Research and Technological Innovation of
the State of Sergipe (FAPITEC/SE)

FAPITEC is a public state’s foundation that works to stimulate the development of scien-
tific and technological research, encourage innovation in Sergipe’s companies (econo-
mic subsidy), as well as entrepreneurship for new businesses. The resources made availa-
ble through public notices have provided local companies with more competitiveness 
and greater market insertion, and also bringing researchers closer to strategic areas 
guided by the State's economic development, science and technology policy.
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O ITPS é uma autarquia especial do Estado que atua com foco na política governamental relati-
va à promoção e realização de estudos, pesquisas científicas e tecnológicas, bem como a pres-
tação 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 resis-
tência de materiais.

ITPS is a special government agency that is focused on government policy related to the 
promotion and accomplishment of studies, scientific and technological researches, as 
well as providing technical services, such as paper/essays, thesis and analysis, in the areas 
of science, technology, metrology, quality of goods and services, chemistry, microbiology 
and material resistance.

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

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 (UFS), 
proporcionando integração de pesquisadores e empresas instaladas no local. O Parque atua 
no fomento à criação de empresas de base tecnológica e à construção de redes entre agentes 
do processo produtivo, da geração de conhecimento, do ensino, da pesquisa e da inovação.

Sergipe Parque Tecnológico (SERGIPETEC)

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

Sergipe’s Technology Park (SERGIPETEC) has an area of   141,236 m² and it is located in the 
town of São Cristóvão, close to the Federal University of Sergipe Campus (UFS), it provides a 
link between researchers and companies installed on site. The Park promotes the creation of 
technology-based companies and the construction of networks between agents in the 
production process, knowledge generation, teaching, research and innovation.

Sergipe’s Technology Park (SERGIPETEC)
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Tecnologia da Informação (TI) - fábrica de softwares e serviços de computação; 
Energia: petróleo e gás e fontes renováveis de energia – solar, eólica e biomassa;
Biotecnologia - tecnologia de organismos vivos (animal e vegetal).

O Sergipetec tem como principais áreas temáticas: 

Information Technology (IT) – software and computing services factory; 
Energy: oil, gas and renewable energy sources – solar, wind and biomass;
Biotechnology – technology on living organisms (animal and plants).

Sergipetec’s main areas are:

- Centro empresarial com mais de 6 mil m², composto por 7 prédios;
- Incubadora multissetorial de empresas e empresas de base tecnológica em energias 
renováveis;
- Fábrica  especializada no desenvolvimento e teste de softwares;
- Centro Vocacional Tecnológico;
- Núcleo de Energias Renováveis e Eficiência Energética de Sergipe;
- Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Tecnologia de Sergipe;
- Biofábrica de Mudas;
- Unidade de Produção de Inimigos Naturais;
- Rede lógica por fibra ótica.

O Parque Tecnológico dispõe de infraestrutura com os seguintes 
espaços:

- Business Center with more than 6 thousand m², comprising 7 buildings;
- Multisectoral incubator for companies and technology-based companies in renewable 
energies;
- Factory specialized in software development and testing;
- Technological Vocation Center;
- Sergipe’s Renewable Energies and Energetic Efficiency Nucleus;
- Center for Research, Innovation and Diffusion in Technology of Sergipe;
- Seedling Biofactory;
- Natural Enemies Production Unit
- Optical Fiber Logical Network.

The Technology Park has the following infrastructure:
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