


SERGIPE, UMA TERRA DE 
OPORTUNIDADES

PANORAMA GERAL

•Área: 21.915 km²

•População: 2,3 milhões

•PIB: R$ 38,9 bilhões

•Composição do PIB: Serviços (75%), 
Indústria (20,1%) e Agricultura (5,0%).

•PIB per capita: R$ 17.153,91

•População economicamente ativa: 45,6%

•Rendimento médio real do trabalho 
principal: R$ 2.183,00 (2018) IBGE/Pnad

•IDH (2017): 0,702 (alto desenvolvimento)

•Sergipe tem a maior densidade de malha 
rodoviária do país.



SERGIPE, UMA TERRA DE 
OPORTUNIDADES DIMENSÃO ECONÔMICA

Raio de 500 km: 

•Mercado de cerca de 30 milhões de 
pessoas, superior à população da 
Austrália

•PIB estimado de U$ 250 bi, superior 
ao de países como Chile, Portugal e 
Finlândia

Raio de 1000 km:

•Mercado de cerca de 50 milhões de 
pessoas, superior à população da 
Espanha ou Argentina, equivalente à 
da Coréia do Sul

•PIB estimado de U$ 390 bi, superior 
ao de países como Colômbia e 
Venezuela
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Rede de Campi das principais 
Instituições de Ensino 
Superior

 UFS
 IFES
 UNIT

Sergipe tem 
Conhecimento 
para construir o 
futuro

Proporção de doutores 
maior que a média do 

Brasil e Nordeste



• 18 instituições de ensino superior, 
sendo 2 federais e 16 privadas

• 15 unidades de educação profissional

• 3.724 mestres

• 1.816 doutores

Sergipe Parque Tecnológico (Sergipetec) 
instalado em uma área de 141.236 m2, 

abriga startups nos setores: 
• 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)
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Sergipe tem energia para construir o futuro
MATRIZ ENERGÉTICA DIVERSIFICADA

EÓLICAHIDRO

GÁS 
NATURAL

PETRÓLEO

TERMOSOLAR



Sergipe tem energia para 
construir o futuro

GÁS 
NATURAL

• Foram descobertos 6 novos
campos de gás natural de alta
qualidade na Bacia de Sergipe

• Com capacidade estimada de
produção de 20 milhões
m3/dia, o que equivale a um
terço da produção brasileira

• A Petrobrás já anunciou a
construção de 128 km de
gasoduto para interligar



Sergipe tem energia para 
construir o futuro

GÁS 
NATURAL

• A FSRU Golar Nanook possui
capacidade de estocagem de 163
mil m3 de GNL e de regaseificar
até 21 milhões de metros cúbicos
de gás natural por dia.

• O gasoduto Bolívia Brasil tem
capacidade de transporte de 30
milhões de metros cúbicos por dia

• Assim, Sergipe se torna
estratégico na logística de
distribuição de GNL



Sergipe tem energia para 
construir o futuro

• Capacidade de geração 
de 32,5 MW

• Estudos em andamento
para novos parques
com capacidade
superior a de 800 MW

EÓLICA



Sergipe tem energia para 
construir o futuro

TERMO

• Energia Termoelétrica: com 
investimento de R$ 5 bilhões, a UTE 
Porto Sergipe I entrará em operação 
comercial em jan/2020 e poderá 
suprir 15% da demanda de energia 
do Nordeste, graças a suas unidades 
geradoras capazes de produzir 1.551 
MW.

• Maior da América Latina

• O projeto conta ainda com 
instalações marítimas; a Unidade 
Flutuante de Armazenamento e 
Regaseificação de Gás Natural 
(FSRU), o sistema de ancoragem e o 
gasoduto, responsável pelo 
transporte do gás natural desde o 
FSRU até a UTE. 



Sergipe tem energia para 
construir o futuro

• Está em licenciamento, em Sergipe 
um grande projeto de energia solar 
com 1.200  MW de capacidade 
instalada

• JÁ INSCRITO PARA O PRÓXIMO 
LEILÃO 600 MW

• Cobrindo uma área de 2.400 ha no 
município de Canindé do São 
Francisco

• Serão investidos cerca de R$ 4,5 
bilhões. 

SOLAR



Sergipe tem energia para 
construir o futuro

PETRÓLEO

• Média recente de 2 milhões de 
m3 ano com poços terrestres +  
campos de águas profundas 
(entre 5ª e 7ª posição no BRA)

• Momento de transição para nova 
fronteira de exploração em águas 
profundas: imensos campos na 
costa estadual, com descobertas 
avaliadas em até 24,4 bilhões de 
m3 de gás natural in place e 226 
milhões de barris de óleo in 
place, apenas no campo de Poço 
Verde. 



Sergipe tem energia para 
construir o futuro

HIDRO

A hidrelétrica de Xingó em 
Canindé do São Francisco é 
operada pela CHESF, com 
capacidade de armazenamento 
de 3,8 trilhões de litros em seu 
reservatório e potência 
instalada de 3.162MW. 



Sergipe tem Vocações Econômicas
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Petróleo 

e Gás

Base 
Mineral

Autopeças 
e Serviços

SERGIPE



Sergipe tem Vocações Econômicas



Sergipe tem 
Vocações Econômicas

Autopeças 
e Serviços

• A localização de Sergipe – a 289 
km do Polo de Camaçari-BA 
(FORD) e a 562 km do Polo de 
Goiana-PE (FIAT)-confere 
competitividade para as 
indústrias de AUTOPEÇAS.  

• Plásticos, alumínios, 
componentes eletrônicos, vidro, 
borracha são segmentos 
importantes. 

• O Governo também vai 
incentivar a instalação de Centro 
Logístico Automotivo junto ao 
Porto de Sergipe.



Sergipe tem 
Vocações Econômicas

Petróleo 
e Gás

• A extração de petróleo e gás é a principal 
atividade econômica do estado, um dos 
maiores produtores de petróleo e gás 
natural do país. 

• Com a descoberta recente de grandes 
reservas de petróleo leve de alta 
qualidade e de gás natural no litoral em 
águas profundas projeta-se um robusto 
crescimento dessa cadeia.

• As principais atividades realizadas no 
estado são: a extração de petróleo e gás, 
e os serviços especializados de apoio à 
atividade. 

• Atividades potenciais: produção de 
petróleo e gás e indústria petroquímica. 



Sergipe tem 
Vocações Econômicas

Base 
Mineral

• Grande diversidade de recursos 
minerais: cobre, níquel, ouro, ferro, 
manganês, chumbo e titânio; entre 
os não-metálicos são quartzitos, 
argilas e filitos cerâmicos, granitos,, 
água mineral, areias quartzosas, 
enxofre, CALCÁRIO. 

• Dentre esses segmentos destacam-
se a indústria de produção de 
cimento com 3 grandes plantas 
aproveitando o calcário de alta 
qualidade, existente em quase 
todo o território do Estado. 

• Destaca-se também a produção de 
cerâmica



Sergipe tem 
Vocações Econômicas

Fertilizantes

• Sergipe dispõe de uma planta de 
produção de amônia e uréia
(FAFEN), além da única mina de 
potássio no Brasil

• Estima-se que a demanda do 
Brasil por fertilizantes deve 
crescer duas vezes mais que a 
média mundial até 2025

• O gás natural é o insumo de 
maior peso relativo na produção 
de nitrogenados.  Sergipe tem 
grande oferta de gás



Sergipe tem Oportunidades 
de Negócios

Corredores 
Azuis

Parcerias 
Público-
Privadas

Complexo 
Industrial 
Portuário



Complexo 
Industrial 
Portuário

Sergipe tem Oportunidades 
de Negócios

• Área preparada para a 
instalação de indústrias 
intensivas em energia

• Conta com um Terminal 
Marítimo, rodovias, uma 
unidade de desembarque e 
regaiseficação de GNL, 
subestações elétricas, 
retroporto e área 
alfandegada



Sergipe tem Oportunidades 
de Negócios

Complexo 
Industrial 
Portuário

• Implantação de infraestrutura 
logística e “facilities”;

• Planejamento territorial e 
ordenamento do uso do solo, 
atendendo as necessidades de 
sustentabilidade ambiental e de 
integração com as demais cadeias 
produtivas sergipanas

• Instalação de Centros de Pesquisa 
e Inovação no setor de petróleo e 
gás



Sergipe tem Oportunidades 
de Negócios

Corredores 
Azuis
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•O GNL poderá desembarcar  pelo FSRU 
Golar Nanook e viabilizar a implantação 
de corredores azuis para o transporte de 
carga

•O uso de GNL pode reduzir em até 30% 
o custo do combustível se comparado ao 
diesel.

•Também há significativa redução na 
emissão de poluentes locais e de gases 
do efeito estufa

•A implantação de uma rede de estações 
de abastecimento de GNL trará também 
a interiorização do Gás Natural, em seus 
usos múltiplos

•Sergipe se tornará um hub logístico de 
distribuição de GNL



PPPs: Projeto em Andamento

PMI CEASA ITABAIANA / Central de Abastecimento de Itabaiana

Gestão e operação da Central de Abastecimento na cidade de 
Itabaiana, incluindo a realização de investimentos de modernização, 
adequação e manutenção da obra existente, com o objetivo de 
fomentar o mercado local de produtos hortifrutigranjeiros, da 
pecuária, pesca, floricultura, artesanato e demais produtos de feiras 
livres em geral, além dos serviços correlatos associados à atividade 
comercial.



PPPs: PMI em andamento

• Saneamento
– Melhoria do saneamento, buscando universalização da oferta de água e 

esgotamento sanitário.
– Sete empresas cadastraram-se para oferecer propostas ao Processo de 

Manifestação de Interesse, gerido pela AGRESE.

• Resíduos 
– Resíduos Sólidos Urbanos / consórcios públicos: Grande Aracaju -

CONSBAJU; Centro Sul - CONCENSUL; Agreste Central - CPAC.
– Cada uma das regiões citadas é objeto de Processos de Manifestação de 

Interesses distintos: o da Grande Aracaju está em fase inicial.

• BR-235
– Operação e obras de duplicação da BR-235, delegada ao Estado de Sergipe.
– Existe a possibilidade de inserção no PPI Federal, junto a BR-101.



PPPs: PMI próximo projeto

• Gestão e modernização do Centro de 
Convenções, obra em finalização de reforma 
com ampliação, localizada em região 
privilegiada de Aracaju.

• Serão 14 mil metros quadrados com capacidade 
para abrigar 6.500 pessoas, e infraestrutura 
com área de exposições e quatorze auditórios 
refrigerados, com estrutura reversível para 
diversos formatos de ocupação.



PPPs: outras prioridades

• Implantação de infraestrutura de fibra ótica para conexão banda 
larga alcançando todo o Estado de Sergipe 

• Projetos de conservação e eficientização energética, com foco na 
rede de escolas (smart school)

• Gestão, manutenção e conservação de parques públicos estaduais

• Gerenciamento de terminais rodoviários

• Nova Central de Abastecimento em Aracaju, incluída construção e 
operação.

• Gestão e modernização de unidades hospitalares e de atendimento à 
saúde

• gerenciamento e manutenção do futuro hospital do câncer de
Sergipe


